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CISTERNAS ROTAS
Broken Cisterns

William Marrion Branham
Sábado, 23 de janeiro de 1965
Phoenix, AZ– EUA

Creio, Senhor;
Creio, Senhor;
Tudo é possível,
Creio, Senhor.
Vamos ficar de pé por um momento e inclinar nossas
cabeças. Senhor Jesus, estamos tentando em nossa humilde
maneira expressar a Ti, ao cantar isto, que nós cremos. E oramos,
Senhor, agora, que Tu continues partindo o Pão da Vida para
nós, dando-nos aquilo de que necessitamos, da Tua Palavra. Pois
pedimos em Nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Tenho
certeza, se tivéssemos que fazer isso, se eu dissesse agora a palavra
toda-suficiente “amém”, que as grandiosas bênçãos de Deus
continuariam a repousar sobre esta audiência.
2
Sentei-me nesta manhã e ouvi atentamente o culto, apreciei
os testemunhos, as diferentes maneiras que cada um tem de se
expressar. E ouvir os recém-chegados, o irmão batista aqui que
veio se desculpar por pensar um pouco errado sobre aquilo. Então
eu certamente aprecio o humano, alguém que pode ser humano
o suficiente, ou cavalheiro o suficiente, também, se ele acha que
cometeu um erro. Ele não se desculpou comigo exatamente, não
era comigo que ele estava se desculpando, era com Deus. Então
eu aprecio isso, veem. Deus abençoe nosso irmão e seu irmão
evangelista.
3
Que coisa, essa Batista, você sabe, eu mesmo pertenci à
igreja Batista. Eu era um membro da Igreja Batista Missionária.
Quando eu venho entre as pessoas, eu sei como vocês se sentem.
Eu me senti da mesma forma, cheio de algo que eu não sabia. Eu
me lembro da minha primeira experiência de ver um pentecostal,
foi em Dowagiac, Michigan... Peço que me perdoem, eu estive em
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Dowagiac em uma viagem de pesca e estava indo de Dowagiac
para Indiana. E então eu vi os nomes de “Jesus” em todos os carros
e coisas, e eu assisti o culto deles naquele dia. E no dia seguinte,
eles me pediram para ir à plataforma falar algumas palavras, e eu
fui. E eu... eles me perguntaram a que igreja eu pertencia, e eu lhes
disse que eu era um batista.
4
E naquela noite, eles tinham um velho homem de cor que ia
pregar, e ele devia estar no final dos seus oitenta anos, e ele veio à
plataforma. O velho companheiro, eles quase tiveram que conduzilo até ali. Ele estava usando um desses longos casacos ministeriais,
o colarinho de veludo e com apenas uma pequena borda de cabelos
brancos do lado. E eu pensei: “Todos esses homens aqui e teólogos,
grandes homens, como eles deixam o culto ser entregue a um
companheiro como esse? Bem, o velho devia estar em uma cadeira
em algum lugar, sentado”.
5
Naquele dia, eles estavam pregando sobre o que Jesus fez
aqui na Terra. E, mas ele veio, tomou seu texto, eu creio que foi
Jó: 7, 20, digamos, eu não estou bem certo se foi esta a Escritura
[Jó 38:4 e 7 – Trad.]. No entanto, esta é a citação, ou uma parte
dela, “Onde estavas tu quando eu estabelecia as bases da terra, quando
as estrelas da manhã cantavam juntas, e os filhos de Deus rejubilavam?”
E ele falou sobre o que aconteceu no céu, enquanto eles falavam
sobre o que tinha acontecido na terra.
6
E em algum lugar, cerca de cinco minutos depois que ele
começou a falar, o Espírito do Senhor o atingiu, e ele saltou e
bateu os calcanhares. Oh, havia muito espaço, era quase metade
desta plataforma; e ele foi saindo e disse: “Vocês não têm espaço
suficiente aqui para eu pregar”. Bem, eu tinha cerca de vinte anos.
Eu pensei: “Se isso foi feito com aquele senhor, o que não faria
comigo?” Veem?
7
Em prol de manter tudo tão ordenado para os nossos
novos irmãos, que certamente lhes damos boas vindas em nosso
companheirismo. Eu vejo, eu creio que eles fizeram menção de um
padre sentado aqui, eu acho; claro, sendo irlandês, meu povo é
católico. E então havia mais um casal, batistas e outros mais. Vocês
podem ter ficado um pouco confusos, agora há pouco. Eu notei
que nenhum dos irmãos falou sobre isso, mas eu pensei em tentar
endireitar. Quando o irmão Shakarian...
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Maravilhoso. [Espaço em branco na fita.] A congregação canta: Há
um rio de Vida. [Outro espaço vazio na fita - Ed.] A Bíblia diz:
“Orai por aqueles que estão em posição de autoridade”.
137
Nosso Pai Celestial, estamos em uma necessidade desesperada
pelo líder de nossa nação, nosso Presidente. Ele pode nunca saber
disso, Senhor, mas Tu sabes. Eu oro pelo irmão Johnson, pois ele
professa ser um crente em Ti. E, Pai, um ataque cardíaco, como
entendemos, o atingiu. Eu rogo, Deus, poupe sua vida. Estamos
em uma crise nacional bem agora, de qualquer forma. E que o Teu
Espírito venha sobre ele, Senhor. E agora mesmo, no hospital ou
onde quer que ele esteja, e que o Teu Espírito desça àquele Hospital
Walter Reed e toque seu corpo, poupando sua vida.
138
Senhor, o homem está sob pressão, mais pressão do que
compreendemos. Então oramos, Deus, como crentes e como parte desta
nação, nós oramos por nosso líder, que Tu concedas a ele uma extensão
de vida, nesta grande hora, no Nome de Jesus Cristo. Amém.
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Vamos cantar para Ele agora!
Maravilhoso, Maravilhoso,
Jesus é para mim,
Conselheiro, Príncipe da Paz,
Deus Forte Ele é.
Oh, salvando-me,
Guardando-me de todo pecado e vergonha,
Maravilhoso é meu Redentor,
Louvado seja o Seu nome!
133
Todos os que sentem isso, digam “amém”. [A congregação
diz: “Amém” - Ed.] Oh, aleluia! Vejo algumas pessoas vindo agora,
com o Espírito Santo. Eu era perdido, agora me encontrei, livre
da condenação, Jesus dá liberdade e salvação plena. Salvando-me,
guardando-me de todo pecado e vergonha, Maravilhoso é meu
Redentor, louvem... Vamos levantar as mãos agora e realmente
lou-... Oh, maravilhoso, maravilhoso, Jesus é para mim, Um
Conselheiro, o Príncipe da Paz, Deus Forte Ele é; Oh, salvandome, guardando-me de todo pecado e vergonha. Maravilhoso é meu
Redentor, louvado seja o Seu Nome. Você O ama? [A congregação
diz: “Amém!” - Ed.] Oh, maravilhoso! Louvado seja essa Fonte cheia
de Sangue, onde os pecadores perdem todo o temor humano, toda
condenação, livres Nele. Aleluia! Oh, que coisa, isso é realmente
maravilhoso!
134
Agora, enquanto cantamos este novamente, vamos deixar
tudo de metodista, batista, católico, presbiteriano, o que for, enquanto
cantamos isto, “Maravilhoso, Jesus é para mim”, vamos nos virar e
apertar as mãos uns dos outros, ter uma boa e velha mistura. Você
sabe, eu, é disso que eu gosto. Vamos cantar agora, enquanto fazemos
isso. Oh, maravilhoso, maravilhoso, Jesus é para mim.
135
[O irmão Demos Shakarian fala com o irmão Branham:
“Irmão Branham, acabei de receber a notícia, o Presidente Johnson
foi levado às pressas ao hospital com um ataque cardíaco, e talvez
devêssemos orar por ele e por nossa nação”. Os irmãos discutem
isso. Alguém diz: “Vamos esperar um minuto” - Ed.] Maravilhoso,
Jesus é, (isto é certo) oh, Conselheiro, Príncipe da Paz.
136
[O irmão Shakarian fala novamente com o irmão Branham].
“Perdoe-me, perdoe-me novamente, você quer descer por um
minuto?” O irmão Earl Prickett lidera a congregação cantando:
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8
Depois que o nobre palestrante aqui ficou tão cheio de
alegria, por se dar conta da Vinda do Senhor tão próxima, ele nos
falou em uma língua desconhecida. E temos intérpretes que dão
a interpretação. O que, diz a Escritura: “Se não houver intérprete,
então que estejam calados”. Mas se eles falam em línguas e depois a
interpretam, isso se torna uma profecia. Então, a pequena confusão
de dois deles ao mesmo tempo. Agora, isso não foi um pouco
confuso, veem; porque, um deles estava dando a interpretação e o
outro estava profetizando. Veem? Então isso é…
9
Eu pensei que eu faria com que nossos irmãos entendessem,
se eles não compreenderam, porque um deles estava dando
corretamente... Vocês notaram os limites de tempo de cada
um? E o outro estava tão cheio, que o Espírito de Deus estava
profetizando através de um; interpretando... e o outro estava
dando a interpretação. Para que fique claro, vocês... não somos...
Às vezes, para a mente natural... Assim como nosso precioso
irmão que pediu desculpas nesta manhã. É um pouco confuso
para a pessoa que não entende. Mas para aqueles que estão
dentro, veteranos de batalha que somos, bem, nós entendemos
isso, o que essas coisas são. Então eu pensei em dizer algo sobre
isso, se estivesse tudo bem.
10
Agora, eu sei que esse não é lugar para dizer isso. Mas
sendo que todos têm falado pequenas coisas, eu... Você sabe,
aquele companheiro disse, o velho homem de cor disse: “vocês
não têm espaço suficiente para eu pregar”. Vocês não têm tempo
suficiente para eu pregar [A congregação aplaude - Ed.]. Um
tanto prolongado.
11
Um homem disse um dia: “Um ministro veio, ele tinha sido
pastor da igreja por vinte anos. E ele sempre pregava precisamente
trinta minutos cada domingo de manhã em sua igreja”. E ele disse:
“Nesse domingo de manhã, ele pregou três horas”. E assim a junta
de diáconos chamou-o e disse: “Pastor, nós realmente gostamos do
senhor”. Disseram: “Sempre soubemos que o senhor se posiciona
pela Bíblia e Seus direitos”. E então continuaram: “E o senhor
sempre nos corrige para que possamos nos sentir puros e limpos
diante de Deus.
12
E nós realmente gostamos do senhor, e cremos que o
senhor é um servo de Deus. E realmente apreciamos a mensagem
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desta manhã”. Mas, afirmaram: “há uma coisa que gostaríamos
de lhe perguntar”. Disseram: “Nós, como conselho de diáconos,
o cronometramos”. Disseram: “Todo domingo de manhã, o
senhor prega exatamente trinta minutos, e hoje foram três horas”.
Ressalvaram: “Agora, lembre-se, apreciamos cada parte disso.
Estava tudo bem”. Fazendo com que o velho companheiro se
sentisse bem, vocês sabem.
13
Ele esclareceu: “Bem, irmãos, vou lhes dizer como é isto”.
Disse: “Todas as manhãs, quando eu vou para... sou chamado
para o púlpito, eu coloco uma daquelas balinhas em minha boca”,
ele disse, “e eu fico chupando”. E declarou: “Quando a balinha
acabar”, disse, “leva trinta minutos”, e afirmou: “então eu paro
a pregação”. Ele revelou: “Sabem, nesta manhã, eu pensei que já
havia passado um pouco do tempo. Eu cuspi, eu estava com um
botão em minha boca”. [A congregação ri - Ed.]
14
Não vou colocar nada na boca, então esperamos não ter
alguns botões em nosso bolso. Mas somos... Espero que isso não
tenha soado como um sacrilégio aqui. Mas eu apenas... Vocês
sabem, até mesmo Deus tem senso de humor, vocês sabem. Então,
estamos muito agradecidos por estar aqui e ter esse tempo de
companheirismo, e com esse grande privilégio de partir o Pão da
Vida uma vez mais, em minha própria maneira simples.
15
Eu sei, como os teólogos, como aquele homem da Inglaterra
falou aqui ontem à noite. Que coisa, detesto ser o próximo depois
de uma pessoa assim, com minha educação de sétima série. Mas
espero que Deus interprete para vocês o que está em meu coração.
Veem? Se minhas palavras não são corretas; minhas intenções, eu
creio que são.
16
Agora, vamos ler a Escritura. Muitos de vocês gostam de
acompanhar. E eu vou ler, nesta manhã, apenas por uns poucos
momentos, no Livro de Jeremias, o profeta, o capítulo dois, e vou
começar agora com o primeiro verso.
E veio a mim a palavra do SENHOR, dizendo: Vai, e clama
aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor:
Lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, e do amor
do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra
que não se semeava.
Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias
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que o Espírito Santo está aqui para encher cada indivíduo. Abra o
seu coração, jogue fora toda água da cisterna e diga: “Ó Fonte de
Vida, entra em mim. Encha-me, ó Senhor Deus, com Tua bondade
e misericórdia”.
129
Senhor Jesus, esta Fonte inesgotável! Eu rogo, Deus, que Tu
enchas cada um deles. Que o Espírito Santo caia aqui. Eu oro, Deus,
que nos esqueçamos completamente de qualquer outra coisa; que o
Espírito Santo caia em nosso meio, agora mesmo, e nos dê aquela
Água da Vida, livremente, de todo lugar. Conceda isto, ó Deus.
Enquanto prosseguem a oração e a música, misturando-se, Senhor,
sabendo que é a Tua Presença, Tua Presença Divina, nós queremos
vir à Fonte. Queremos o real e genuíno Batismo do Espírito Santo.
Senhor, estas pessoas estão orando por Isso. Eu oro para que, neste
exato momento, elas sejam cheias com essa bondade de Deus.
Conceda isto, ó Deus. Ouça a oração de Teus filhos. Que Tu venhas
sobre seus seres, que o Poder de Deus e o Espírito Santo possam
tomar controle deles. Conceda isto, Deus.
130
Oh, como te agradecemos pelo revigoramento, pela presença
do poderoso Deus do Céu, presente em nosso meio! Bem nesta
hora do meio-dia, Senhor, nos alimente! Senhor, queremos comida
de Tua mesa. Alimente-nos, Senhor, agora mesmo. Alimente-nos
com o Espírito Santo em nossas vidas. Nossas almas famintas e
ressequidas estão sedentas. Como disseste na interpretação da
canção: “Que derramarias água sobre a terra seca”. Permita que isso
aconteça, Senhor. Permita que Tuas Palavras sejam manifestadas
nos corações de Teus filhos “Águas sobre terra seca e ressecada”. Deus
eterno, ouve a oração dos Teus servos e dá-nos essa Bênção. Amém.
Oh, como eu amo Je…
131
Continuem louvando-O agora. Busque, o Espírito Santo
está aqui. Se você não recebê-Lo, é sua a culpa. Como eu amo a
Jesus: “Me amas tu mais do que a estes?”… Amo a Jesus, porque
Ele me amou primeiro. Oh, como eu amo… (Louvado seja Deus!)
Oh, como eu amo… (Que tal se Ele viesse neste momento.) ‘Oh,
como eu amo a Jesus, porque Ele me amou primeiro. Eu nunca O
abandonarei, nunca O abandonarei, nunca O abandonarei, porque
Ele primeiro me amou. Maravilhoso, maravilhoso, Jesus é para mim,
O Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte Ele é. Oh, salvandome, guardando-me de todo pecado e vergonha, Maravilhoso é meu
Redentor, louvado seja...
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“Deus, mova em mim, encha-me, deixe-me beber desta Fonte. E
eu não tenho feito o que é certo, mas eu quero que Tu me perdoes
por isso. Eu quero que Tu laves meus pecados. E deixe-me, a partir
deste dia, apenas...”?
125
Olhe! Que coisa! Há uma Fonte cheia de Sangue, que jorra
das veias de Emanuel, e os pecadores ao mergulharem sob a
corrente, perdem todas as suas manchas de culpa. Perdem todas
as suas manchas de culpa. Perdem todas as suas manchas de
culpa. E os pecadores ao mergulharem sob a corrente, perdem
todas as suas manchas de culpa. Agora que você que é um cristão,
um crente, você aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal, mas
você ainda não... Agora, se você não aceitou, esta é a Fonte. A
Única que eu conheço é essa Fonte das veias de Emanuel. Agora,
e se muitos de vocês aqui...
126
É como eu estava falando outra noite sobre essa aguiazinha
andando no curral com as galinhas. E ela nunca conheceu outra
coisa além das galinhas, mas ela sabia que havia algo nela que
era diferente das galinhas. E então sua mãe veio buscá-la, e ela
gritou lá do alto. Era um chamado de águia. Veem, ela tinha que
ser uma águia, para começar, ou ela nunca teria reconhecido esse
chamado. Veem, ela...
127
Tem que haver algo lá, germinado, ou nunca poderá
produzir Vida. E se a Semente, a Palavra de Deus, está em você,
o Espírito Santo está aqui agora para germiná-La e trazê-La à
realidade para você. Quantos aqui ainda não receberam o Batismo
do Espírito Santo, levantariam as mãos? Por todo lado, em todos
os lugares, bem honesto, se você não recebeu o Espírito Santo e
gostaria, levante a mão. Onde quer que você esteja, fique com a
mão levantada, só por um momento.
128
Agora eu quero, vocês que estão de pé ao redor e olhando
para eles, eu quero que alguém coloque as mãos sobre eles. Eu
creio que agora mesmo o Espírito Santo encherá cada um de vocês
que O deseja. Agora, não pense na comida lá no refeitório. Vamos
pensar nesta Comida aqui. Esta é a única. Esta é Vida. Veem, esta
é Vida. Agora vire, cada um de vocês, e coloque as mãos uns sobre
os outros. “E impuseram as mãos sobre eles!” Agora eu quero que
você ore por essa pessoa sobre a qual você tem a sua mão... E não
pense em sair. Não pense em nada mais. Apenas pense, agora,
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da sua novidade; todos os que o devoravam eram tidos por
culpados; o mal vinha sobre eles, diz o Senhor.
Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias
da casa de Israel;
Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais
em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, e
tornando-se levianos?
E não disseram: Onde está o Senhor, que nos fez subir da
terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma
terra árida, e de covas, por uma terra de sequidão e sombra
de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava, e na
qual não morava homem algum?
E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu
fruto e o seu bem; mas quando nela entrastes contaminastes
a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação.
Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? E
os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores
prevaricavam contra mim, e os profetas profetizavam por
Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito.
Portanto ainda contenderei convosco, diz o Senhor; e até
com os filhos de vossos filhos contenderei. Pois, passai às
ilhas de Quitim, e vede; e enviai a Quedar, e atentai bem, e
vede se jamais sucedeu coisa semelhante.
Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda
que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua
glória por aquilo que é de nenhum proveito.
Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos! Ficai
verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu
povo fez duas maldades: a mim me deixaram, o manancial
de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que
não retêm águas.
17
Que o Senhor acrescente Suas bênçãos à leitura de Sua
Palavra. E eu gostaria de tomar um texto disso, qual seja: Cisternas
Rotas. Quando, ao ler esta Escritura nesta manhã; pois todas as
Escrituras são dadas por inspiração. E viemos à Casa do Senhor
para correção e para compreensão. E às vezes vemos o... qualquer
coisinha no caminho.
18
Como esse militar, há algum tempo, estava falando conosco
e dizendo que certas coisas, que talvez, quem sabe em um outro
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país haja um certo míssil, ou algo assim, e temos que encontrar
algo para nos opor a isso, em uma estratégia militar. Bem, a mesma
coisa acontece em uma igreja, em uma paróquia, onde um homem
está pregando, ou se ele é um evangelista no campo. Quando ele
vê revoltas, e algo que está apenas começando, em andamento, em
seu estágio inicial ou o que quer que seja; isto é, esse homem, se ele
é um servo de Deus, para bloquear essa coisa tão longe das mentes
das pessoas que elas ficarão longe disso. E não queremos que isso
aconteça, de termos que entrar em lugares como aqueles.
19
Agora, durante o tempo de Jeremias aqui, sua profecia,
isso tinha sido cerca de sessenta anos desde a morte de Isaías. E
eles ficaram cerca de sessenta anos sem um grande profeta. Havia
Habacuque e alguns dos pequenos profetas menores, mas Isaías
foi o último grande profeta. E as pessoas, durante esse tempo, não
tiveram ninguém para alertá-las. Elas haviam se espalhado. Ainda
assim, eles eram o povo de Deus, tinham chegado a esse estado
agora em que os encontramos, quando Jeremias veio profetizar
para eles. E Jeremias também foi... Ele profetizou antes do exílio, e
também foi para o exílio com eles.
20
E então, claro, Daniel aparece depois de Jeremias. E Daniel
disse que ele tinha entendimento, pelas Escrituras, acerca dos
setenta anos que eles deveriam estar lá. É claro, houve outro profeta
entre eles que quis fazer esse jugo, como ele o colocou sobre o
pescoço, que isso seria uma coisa pequena, que “dentro de dois
anos, bem, Deus iria trazê-los de volta”, mas Jeremias sabia melhor
do que isso. E nós sabemos o que aconteceu com o profeta que
profetizou erroneamente: ele morreu no mesmo ano. Então Deus
não o deixaria permanecer.
21
E agora nós também notamos a condição das pessoas
naquele dia. Agora, eu não quero que vocês me interpretem mal
(eu não estou apontando) no que eu pretendo dizer aqui, algumas
Escrituras e pequenas notas. Como costumava ser, eu não tinha
que anotar minhas Escrituras e coisas. Mas depois que eu passei
dos vinte e cinco pela segunda vez, bem, eu não me lembro como
costumava lembrar, então eu anoto uma Escritura e eu sei mais ou
menos a partir dali onde estou indo. E então, tanto tempo orando
pelos enfermos, e assim por diante, e fora e ausente, eu não tenho
tempo para estudar realmente como eu deveria.
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Há uma Fonte cheia de Sangue,
Que jorra das veias de Emanuel,
Quando os pecadores mergulham sob a corrente,
Perdem toda a sua mancha de culpa.
O ladrão moribundo regozijou-se
Ao ver Aquela Fonte em seu dia.
Ali posso eu, embora vil como ele,
Lavar todos os meus pecados.
E desde que pela fé
Eu vi aquela corrente fluindo de Suas feridas abertas,
O “Amor Redentor” tem sido o meu tema,
E será até eu morrer.
121
Para mim, Ele é as Águas da Palavra da Separação que te
separa de tudo o que é contrário à Sua Palavra. Esta é a Fonte, eu
creio que Ele seja. Sim, senhor. Estas são as Águas que me separaram
das cisternas feitas pelo homem, para o Manancial de Água viva.
Oh, amigo, eu posso... Você pode seguir e seguir, com as coisas que
Ele é para nós! Ele é o Alfa, o Ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim.
Ele é o que era, o que é, e o que há de vir. Ele é a Raiz e descendência
de Davi. Ele é a Estrela da Manhã. Ele é meu tudo em tudo.
122
E, irmão, irmã, se você não teve um... Apenas tem bebido
dessa pequena cisterna feita pelo homem, por toda a sua vida, por
que não abandonar, nesta manhã, essa cisterna e vir a esta Fonte?
Vamos inclinar as cabeças por um momento. Com as cabeças
inclinadas... [Uma irmã começa a cantar em outra língua. Espaço
em branco na fita. Alguém dá uma interpretação - Ed.]... em minha
opinião, a chamada de altar. Quantos agora?
123
Eu estava todo nervoso, eu estava segurando vocês por
muito tempo, me fez partir minha mensagem em pedaços. Mas eu
creio que o Espírito Santo quer que vocês captem o que eu quero
dizer. Vejam, não há nada mais importante neste dia do que estar
certo com Deus. Veem, nossos jantares, seja o que for, o que for. O
Senhor está aqui. Agora, eu só ouvi isso uma vez em minha vida,
desde então.
124
Agora, como... todos vocês aqui, não “quantos”. Todos
vocês aqui que querem beber Disto, levantem-se um minuto para
oração. Deus te abençoe. O Senhor te abençoe. Agora, quantos aqui,
que estão presentes agora, que diriam, com a mão levantada assim:
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tempo do fim. E Deus prometeu, neste tempo final, as coisas que
Ele faria. E vemos isso cumprido, pela Palavra. Ouvimos o homem
das forças armadas se levantar, e tremendo, e dizendo-lhes: “Algo
está para acontecer”. Sentimos o Espírito Santo nos advertindo que
algo está para acontecer. Vemos tudo pronto. Então, deixe esse
sistema e venha à Fonte. Sim, senhor.
117
Serviu seu propósito, mas agora ela estava face a face com a
própria Fonte. Em João 7:37-38, Jesus disse nos últimos dias da festa do
tabernáculo (o que Ele disse?): “Se alguém tem sede, venha a mim e beba”.
Bem em meio a um grupo de teólogos! “Se alguém tem sede, venha a
mim e beba. Como dizem as Escrituras, do seu ser interior fluirão rios de água
viva”. Há uma Fonte viva. Essa é a Fonte que o povo tem abandonado
hoje. Por causa dos credos, eles abandonaram o Manancial de Água
viva. Deixe-me apresentá-Lo a você. Ele, para mim... E eu estou
encerrando. Ele, para mim, é aquela Fonte que salvou a vida de Agar
e a criança, quando elas estavam morrendo no deserto.
118
Eu creio que Ele é aquela Rocha, em Isaías 32, Ele é aquela
Rocha em uma terra sedenta. Ele é o abrigo na hora da tempestade.
Zacarias 13: Ele é a fonte aberta pelo pecado na casa de Davi. Eu
creio que Ele é. Você não crê assim? [A congregação diz: “Amém”.
Ed.] Em Salmo 36:9, Ele é o Manancial da Vida de Davi. Ele é as
Águas tranquilas de Davi, e os pastos verdejantes. Ele é a Água
do ribeiro, para Davi. Em Gênesis 17, Ele é o seio amamentador
de Abraão, El Shaddai. Mas quando a vida se foi dele, ele ainda...
Deus disse. “Um homem de cem anos, como será isso? Eu sou
velho, minha esposa é velha, como pode ser isso?” Ele disse: “Eu
sou El Shaddai”. Agora, El é “o”, e Shaddai é “seio”, e Shaddai é
plural, o que significa “Eu sou o Deus que tem seios”.
119
Como um bebê que está aflito e doente, e perdeu sua
força, ele se recosta ao seio da mãe e suga sua força. Correto. Não
somente... Enquanto está amamentando, ele não se inquieta mais.
No seio da mãe, ele fica satisfeito enquanto está ganhando força.
E qualquer um que aceitar a promessa de Deus em seu coração,
porque “A promessa é para vós, vossos filhos, e a todos que estão longe,
a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar”, e recostar-se a isso e
sugar sua força. Filho aflito, creia! É para os crentes.
120
Quanto ao poeta cristão, posso pensar em muitas canções que
os poetas nos compuseram. Houve um deles que disse uma vez:
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22
Agora, mas o grande profeta daquele dia era Jeremias,
e ele era algo como que na categoria de Amós e muitos outros
profetas que se levantaram. Ele ficou agitado quando viu as
condições da nação. Havia lugares... Em algum momento,
quando você está falando sobre uma nação, pode-se pensar que
isso está refletindo em um determinado grupo. Não é isso. É um
quadro geral da nação.
23
E encontramos, hoje, uma condição muito parecida como
foi nos dias de Jeremias, que a própria nação, de um modo geral,
entrou, mais ou menos, na idolatria; como que, eu diria, afastou-se
de Deus. E, ao fazê-lo, isso tem sido a fraqueza do púlpito. Porque,
se o púlpito tivesse permanecido correto, e com a Palavra de
Deus, Deus estaria em todas as igrejas, como Ele está se movendo
entre nós aqui. Mas eles se afastaram disso. E é sobre isso que eu
quero falar nesta manhã. E agora nos damos conta de que isso é
absolutamente a verdade em todas as eras.
24
Eu creio que foi Amós, como me referi a ele um tempo atrás,
que disse que “não era um profeta, nem filho de um profeta”. Mas disse
que “quando o leão rugir, quem não temerá?” E se alguém já ouviu o
rugido de um verdadeiro leão no deserto, esses que você ouve nas
jaulas por aqui estão apenas miando. Mas quando um deles ruge
no deserto, tudo presta atenção.
25
Eu já estive na selva para caçá-los. E ele é o rei dos animais,
e quando aquele leão ruge, até os besouros param de gritar, tudo
para. Os chacais e as hienas gritando, e os outros animais, e o
grasnar dos babuínos e dos macacos, os besouros, você mal pode
ouvir seu próprio pensamento. Mas deixe um leão rugir a distância,
e cada besouro vai parar de gritar. Veem, todos o temem. Mesmo
assim, há muitas coisas que podem matá-lo, mas ele é reconhecido
como o rei entre os animais. Ele disse: “Quando o leão rugir, quem
não temerá?” Ele disse: “Então Deus falou, quem não profetizará?” E
isso, eu penso, a condição encontra esse desafio novamente hoje.
Deus falou. Veem? E vemos a escritura na parede, então é muito
fácil profetizar e ver que estamos no fim dos tempos.
26
E estamos vendo Deus, de cada seção das denominações,
desde o catolicismo, por todas as igrejas protestantes, budas e
tudo mais, da Índia, e qualquer outra coisa. Ele está chamando Seu
povo, ajuntando-os. E eu estou muito feliz por isso, por ver esse
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dia chegando. Agora nós... Este é um grande dia, um dos maiores
privilégios.
27
Aquilo, se eu tivesse que... se eu tivesse sabido antes que
houvesse um mundo, quando éramos almas, uma parte de Deus,
que nós somos, pois estávamos com Ele antes da fundação do
mundo. Porque há apenas uma forma de Vida Eterna, e esta é Deus.
E nós somos uma parte Dele. Nós não éramos muito, no sentido
de que soubéssemos e - e pudéssemos pensar e tivéssemos um
ser; mas estávamos nos pensamentos Dele do que éramos, antes
da fundação do mundo. Porque somos uma parte Dele, como
meu filho é parte de mim, e eu sou parte de meu pai, e assim por
diante. Somos filhos e filhas de Deus, por Sua presciência.
28
E lá atrás, se eu pudesse ter sabido como sei agora, e pudesse
ter olhado por todo o transcurso do tempo, e Ele tivesse me
perguntado: “Em que tempo você quer viver?” Eu teria dito
que é neste tempo, bem agora, na véspera do fim da história do
mundo e da chegada do Reino de Deus para ser estabelecido na
Terra. Eu penso que o momento mais glorioso de todas as eras é
bem agora.
29
Nós encontramos aqui que Israel é acusado pelo profeta,
quando Deus o ordenou e o enviou ali, eles foram acusados de
dois graves pecados. E queremos falar sobre essas duas coisas que
eles fizeram. E, a partir deste ponto, queremos progredir nisso.
Agora, eles tinham se afastado de Deus, o Manancial de água viva,
e haviam cavado cisternas para si. Eles se desviaram do que Deus
lhes havia dado e haviam se submetido a algo que eles próprios
fizeram. E essas cisternas, notem, elas tinham se esburacado e
estavam vazando.
30
Agora, uma cisterna rota não pode reter a água. Irá vazar.
Eu fui criado em uma fazenda e sei o que é uma cisterna velha e
a dificuldade que temos com ela. E essa cisterna vazando é um
quadro muito bom, eu penso, deste nosso dia, quando tudo o que
temos tentado fazer, ajuntar o homem, ajuntar as pessoas, ajuntar
as igrejas, isso sempre cai na esfera das tentativas intelectuais.
Tentamos fazer com que todos os metodistas se tornem batistas, e
vice-versa, e as diferentes denominações. E esse não era o programa
de Deus, para começar.
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“Você disse a verdade”. Prosseguiu: “Porque você teve cinco, e aquele
com quem você está vivendo agora não é seu”.
112
Observe essa mulher, quão diferente dos sacerdotes
daquele dia! Os sacerdotes daquele dia viram a mesma coisa
acontecer e disseram: “É um demônio, uma telepatia ou um
belzebu”. Veem, eles falharam em ver a Palavra prometendo
aquilo. Mas aquela pequena mulher era mais versada na Escritura
do que qualquer um dos sacerdotes. Ela disse: “Senhor, percebo
que és um profeta. Não tivemos um por quatrocentos anos, desde
Malaquias.” Disse: “Temos buscado por um, e sabemos que há Um
que vem, o Messias. E quando Ele vier, isso será o que Ele fará”. Jesus
disse: “Eu O sou”. Amém.
113
Você notou, ela deixou seu balde no poço de Jacó, correu para
a cidade; cheia de um poço artesiano! Ela viu isso perfeitamente
confirmado, e Ele era essa Fonte de Vida. Deixe-me apresentá-La a
você. Ela deixou aquilo; quando Ele provou ser a Palavra da Vida.
Ela deixou aquilo; e descobriu que a mesma Rocha que foi ferida
no deserto, foi provado que estava presente então.
114
Deixe-me dizer, o mesmo Deus que foi nos dias passados,
do Qual falamos tanto, está presente aqui agora; não por algum
entendimento teológico, mas por um conhecimento pessoal de Sua
confirmação de que Ele derramaria nestes últimos dias o Espírito
Santo em Sua igreja. Ele não é um “Eu era”. Ele ainda é o “EU
SOU”, tempo presente, sempre.
115
Então, a cisterna perdeu o seu gosto. E assim é com cada
homem que entra no poder de Deus, pelo Batismo do Espírito Santo,
os sistemas denominacionais perdem seu gosto. Você não quer
mais nada daqueles sapos estagnados, e lagartos, e insetos, e assim
por diante. Você está bebendo de uma Fonte que é fresca e pura, a
Palavra de Deus, fresca a cada hora em sua alma. O mesmo como
agora, quando a Palavra foi provada que é a Verdade, experimente
e veja se não está certo.
116
Embora a cisterna tivesse servido bem, cumprido bem
seu tempo; mas veja, o Manancial da Vida estava lá, não mais o
poço de Jacó, para beber espiritualmente. O que eles pensavam,
se eles bebessem daquele poço, bem, ficaria tudo bem; mas agora
o próprio Manancial da Vida estava assentado ali. Agora, nós não
precisamos dos sistemas e organizações que tivemos. Estamos no
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106
Observe agora como Ele libertou os Seus que receberam esta
água, pela graça, e não por um sistema ou uma cisterna de educação.
Ele confirma Sua Palavra, é um recurso vivificante. Quantos aqui
sabem que receberam Vida quando tomaram a Palavra e Sua água,
vocês sabem que receberam Vida? [A congregação responde:
“Amém”. - Ed.]
107
Vamos tomar como exemplo, apenas mais um exemplo, ou
dois, e então vou encerrar em um momento. Eu devo ter aquele
botão em algum lugar. Mas note. Eu continuo falando, mas não
quero fazê-lo. Olhe, vamos tomar como um exemplo, apenas
algumas pessoas.
108
Vamos tomar a mulher do poço de Jacó, um poço cavado.
Ali estava ela sentada. Era tudo o que a mulher conhecia, era
essa cisterna aonde ela vinha para pegar água. E do outro lado
do poço ela encontrou, num pequeno panorama ali, um Homem
assentado ali, um judeu. E ela era samaritana, era a cidade de Sicar.
E encontramos que esse Homem, esse Judeu, falou uma Palavra
incomum para essa mulher, disse: “Dá-me de beber”.
109
Ela disse: “Temos segregação. Não é correto Você me
fazer uma pergunta como essa, Você, sendo um Judeu e eu, uma
Samaritana”. Ele observou: “Mas se você soubesse com Quem você
está falando, você Me pediria de beber, e eu Lhe daria água, e você não
teria que vir a essa cisterna para beber, pois teria um poço de água
borbulhando em você”. Observe quando ela descobriu que isso
provou que era a Verdade!
110
Agora, em primeiro lugar, qualquer pessoa poderia ter dito
isso. Mas ela disse: “Vocês falam para adorar em Jerusalém, e nós
adoramos neste monte”. Ele declarou: “A salvação vem dos judeus.
Nós sabemos o que cremos”. Disse: “Deixe-me lhe dizer uma coisa”,
em palavras como estas, “nem nesta montanha, nem em Jerusalém. A
hora vem quando o homem adorará a Deus em Espírito e em Verdade, pois
o Pai procura a tais”. Ele continuou: “Vá e chame seu marido e venha
aqui”. Observe, aqui ficou provado isso. Aqui mostra a fonte onde
ela estava. Disse: “Vá chamar seu marido e venha aqui”. Ela respondeu:
“Não tenho marido”.
111
Ele afirmou: “Disseste a verdade”. Veem, parecia que era
uma clara contradição com o que Ele tinha lhe pedido e disse: “Vá
chamar seu marido”. Respondeu: “Não tenho marido”. Ele afirmou:
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31
Deus tem somente um lugar de encontro. Ele disse lá no
Livro do Êxodo: “Eu escolhi o lugar para colocar Meu Nome, e esse é o
único lugar onde Eu encontrarei as pessoas”. E Ele escolheu um lugar
para colocar Seu Nome. E onde Ele colocou Seu Nome, foi ali que
Ele encontrou Israel. Ele tem um lugar onde Ele encontra Sua igreja
hoje, e Ele escolheu esse Nome, e esse Nome é Jesus Cristo. E é aí
onde Ele encontra o verdadeiro crente, quando ele está em Jesus
Cristo. Foi onde Deus escolheu colocar o Seu Nome. Você diz: “O
Nome de Deus?” Ele disse: “Eu vim em Nome de Meu Pai”. Então,
aí é onde Deus colocou o Seu Nome, foi em Cristo. E em Cristo é
onde todos nós podemos nos encontrar sob o Sangue derramado, e
ali existe uma real e verdadeira comunhão.
32
Deus fez o Seu programa no início, no jardim do Éden, o lugar
onde Ele se encontraria com o homem, e isso não repousava sobre
entendimentos intelectuais; se assim fosse, Eva estaria exatamente
em harmonia com o Seu programa. Mas sabemos que ela aceitou
a concepção intelectual de satanás: “Certamente, Deus não o fará”,
mas Deus disse que o faria! E assim então Ele escolheu o lugar da
redenção, e foi pelo Sangue, e não pela concepção intelectual.
33
Então, estamos tão somente nos debatendo em vão, mas é
apenas pela natureza humana que as pessoas tentarão fazer isso. Se
tivéssemos tempo, poderíamos dividir isso em várias partes, mas
eu não quero esse botão [Referindo-se ao botão que o pr. colocou
na boca, por engano – trad.]. Então vamos apenas tornar isso o mais
simples possível, “cisternas vazando”. E nós encontramos que isso,
sem sombra de dúvida, aconteceu de novo, é o próprio quadro da
era em que estamos vivendo, de todas as nossas tentativas.
34
E sem desconsiderar todos os esforços que qualquer servo
de Deus, que até mesmo menciona o Nome de Jesus Cristo... Ele
deve ser honrado só por mencionar Seu Nome em reverência e
respeito. E os grandes sistemas evangelísticos que cruzaram a terra,
e assim por diante, nestes últimos dias, penso eu, ainda assim não
seremos capazes de colocar as pessoas em um só coração até que
as tenhamos sob o Sangue de Jesus Cristo. Esse é o único lugar em
que sempre estaremos seguros.
35
Alguém me ligou há pouco tempo, lá do Oeste, e disse:
“Irmão Branham, eu ouvi que o senhor se mudou para o Arizona
e formou um lugar lá onde há segurança”. E como vocês sabem
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como a Mensagem vem, e o Senhor me contou o que aconteceria
no Alasca, e como seria ali na Califórnia, e simplesmente tem sido
dessa forma. Eles disseram: “Agora, se ela está estremecendo e
tudo; onde fica a zona de segurança?” Eu disse: “Há uma zona de
segurança que eu conheço”. É em Cristo. “Pois aqueles que estiverem
em Cristo...” É a única que eu conheço. Agora, Jeremias também foi
chamado de “o profeta chorão”. E porque, eu creio, o que fez esse
profeta chorar, sim, foi porque ele sendo um profeta (e a Palavra do
Senhor vem ao tal) e vendo as pessoas andando após suas tradições,
e achando que estavam bem, e não havia jeito de fazê-las voltar.
36
Pois eles estavam indo direto para o exílio, porque sabemos
que você colhe o que planta, não importa quem você seja, ou o
que você seja. E nós como uma nação temos colhido... ou plantado
e temos que colher. Eu vou falar amanhã à tarde, se o Senhor
permitir, sobre Dores de Parto; e eu vou tocar nesse assunto, que
não podemos ficar impunes. Temos que colher o que plantamos.
37
E se Deus nos deixasse ficar impunes com a nossa perversão
de cristianismo hoje, e pervertendo as pessoas nessas coisas que
são um pseudocristianismo [ Indivíduo que não cumpre com rigor
os preceitos de sua fé -Trad.] , como o irmão Moore disse uma vez:
“Ele estaria moralmente obrigado a ressuscitar Sodoma e Gomorra
e pedir desculpas por tê-los queimado”. Isso é certo, porque Deus
ainda é justo. E onde a injustiça tem... É pela Sua santidade e Sua
Palavra que Ele faz que as pessoas colham o que plantaram, e nós
teremos que colher o que plantamos.
38
Agora, note que eles O deixaram, o Manancial de águas
vivas, e cavaram para si cisternas. E pode haver alguém aqui que
não entenda o que é uma cisterna. Uma cisterna é um tanque
artificial que tem como finalidade substituir um poço. É algo que
alguém cavou. E quantos sabem o que é uma cisterna? Ótimo. Muito
bem. Há muita gente do interior aqui nesta manhã. Então eles... Eu
me lembro da velha cisterna naquele lugar, como ela parecia, e eu
sempre tive receio de beber dela. Era um tanque artificial. E nunca
se pode depender dela. Você não pode depender de uma cisterna.
39
E tudo o que o homem faz geralmente não é muito bom. Mas
assim como o Senhor estabeleceu o tempo em seu ciclo, e a terra
girando; todos os anos, toda vez que cruza, todos os dias, todas as
horas, e o sol se põe, e nunca falha. Mas os melhores relógios que
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controle sobre isso. Você não usa o Espírito Santo; o Espírito Santo
usa você, veem. Veja, você não é, você não usa o Espírito Santo; o
Espírito Santo te tem. Um dom não é algo que você pega, como
uma faca, e aponta um lápis com ela. É render-se a Deus e sair do
caminho para que o Espírito Santo possa usá-lo.
103
Observe, eles nunca tiveram que bombeá-la ou puxá-la,
ou nunca tiveram que perguntar: “Agora, como vamos usar essa
água?” Porque, eles sabiam como usá-la. Eles estavam com sede.
Eles sabiam o que fazer com ela. E assim é com um homem ou
uma mulher, independentemente do credo ou denominação a que
ele pertence. Se ele está sedento por Deus, ele não tem que correr
de volta ao seminário, como fez esse irmão anglicano, ou irmão
britânico, ontem à noite, teve que voltar e consultar como fazer,
na igreja anglicana, como ele deveria usar esse grande dom que
ele recebeu, falando em línguas, e como ele deveria fazê-lo. Eles
o expulsariam, para começo de conversa. Veem? Ele estava com
sede, então Deus o encheu. Isso é tudo o que há. Estar sedento, e
então Ele enche.
104
Você não tem que ter nenhum controle, alguém lhe dizer
o que fazer com isso. Deus guia cada indivíduo da maneira que
Ele quer que você faça. Você é um indivíduo, você mesmo. Você é
uma parte de Deus. Ninguém pode ocupar o seu lugar. E não há
como ter que ir a alguém, e dizer agora, eu vou ter que “fazer tal
coisa com isso”, ou eu tenho que “fazer tal coisa com aquilo”. Não,
senhor. Deus usa o dom da maneira que Ele quer. Quando você
tem sede, você sabe o suficiente para beber.
105
E se você está sedento nesta manhã, beba Disto, isso é tudo
o que você tem que fazer. Deus proveu um caminho para a sede
deles, os filhos sedentos, para compartilharem livremente Dele
próprio. E Deus tem provido um caminho para cada homem e
mulher nesta manhã, que esteja faminto e sedento. Talvez haja
pessoas sentadas aqui que nunca foram salvas. Há pessoas
assentadas aqui que estão a ponto de serem salvas. Há pessoas
assentadas aqui, como membros de igreja, você quer fazer o certo,
mas você está bebendo de uma cisterna. Eles nunca vão lhe dizer
estas verdades. A única coisa, para vir, é tomar a promessa de
Deus e chegar àquela Fonte, então Ele vai matar a sede. “Aquele
que beber desta Fonte nunca mais terá sede”.
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prometida, na jornada deles, eles encontraram os reservatórios
secos. Agora, eles descobriram que os tanques... que eles não
podiam depender deles para a jornada. E se você for viajar em
obediência à Palavra de Deus, e tentar se juntar a isso e àquilo, você
vai descobrir que não há um reservatório no mundo que o apoiará.
De modo nenhum. Você é um indivíduo. Deus te guia da maneira
que Ele quer te guiar. Então, nos deparamos com a mesma coisa
hoje, e todos os reservatórios estão secos.
99
Mas a promessa é sempre verdadeira para Deus, que
cumprirá Sua promessa ao Seu povo. Ele prometeu suprir tudo de
que eles necessitassem, então Ele o fez. Em meio aos reservatórios
vazios e secos, pense nisso; e Israel reclamando, no deserto, em sua
jornada! Ele chamou Seu servo-líder, o profeta Moisés, à parte, e
abriu uma fonte de água viva, por meio de uma Rocha ferida, para
que Seus filhos crentes não perecessem.
100
Neste dia, isso fala de graça, para mim. Somos indignos.
A maneira que fazemos, a maneira que vivemos, somos indignos.
Mas Deus, neste dia, bem aqui nesta manhã, veja, para o metodista,
batista, presbiteriano, católico, e a todos, Ele abriu uma Fonte.
Hebreus 13 prova isso, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Então isso torna João 3:16 verdadeiro: “Porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que
Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”.
101
E isso foi levantado por uma razão composta, porque o povo
estava murmurando e pecando, e foram mordidos por serpentes
e estavam morrendo. Foi levantado pelo perdão de seus pecados
e pela cura de suas doenças. E essa é a mesma Fonte que está
aberta para nós hoje, para nossa salvação e para nossa cura, cura
física. “Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente”. E quando a
Rocha que foi ferida pela Palavra prometida que Deus ordenou,
ela estava jorrando jatos de água pura e limpa; não estagnada, não
contaminada, mas a própria Presença de Deus. Água pura, e ela
salvou todos os que beberam. Agora, sabemos que isso é verdade,
porque lemos no Velho Testamento, como um tipo.
102
Agora, você não precisava puxá-la, bombeá-la, unir-se a ela,
entrar no seminário para aprender a usá-la. Eles lhe dirão como
usá-la lá, veem: “Oh, bem, você, se você recebeu o Espírito Santo,
nós cremos nisso, mas então faça desse jeito”. Mas, veja, não há

CISTERNAS ROTAS

11

podemos obter falharão muitos minutos no período de um mês,
sem dúvida. Mas veja, tudo o que Deus faz é perfeito, e o que o
homem faz é imperfeito. Então, por que aceitar o que o homem faz,
quando você pode ter o perfeito?
40
Eu sempre disse isso sobre nós, povo pentecostal. Veem,
nós sabemos, e nós não estamos, é claro, fora da ordem de Deus,
nós não cremos; mas também sabemos que em nosso meio temos
pessoas que tentam personificar outras. Isso é apenas humano. Eles
tentarão fazer isso. Eles fizeram isso na Bíblia: “Um, eu sou de Paulo,
sou de Silas “, e assim por diante. Mas eles tentaram personificar
o que outra pessoa fez ou que está fazendo. Mas por que você
aceitaria uma falsa personificação, quando os céus estão cheios da
coisa genuína, quando “a promessa é para vós e para vossos filhos”? Por
que aceitaríamos algo diferente? Por que tomaríamos um credo ou
um dogma, quando a Bíblia é a inadulterada Palavra de Deus? Por
que tentaríamos acrescentar ou tirar, quando o Senhor Jesus disse
em Apocalipse 22:18: “Todo aquele que tirar uma Palavra dela, ou lhe
acrescentar uma palavra, a sua parte será tirada do Livro da Vida”?
41
Quando Deus, no princípio, estabeleceu a raça humana na
terra, Ele lhes disse que eles vivessem pela Sua Palavra. Agora, a
Palavra de Deus é como uma corrente, você está atravessando o
inferno com Ela, e sua corrente é o seu melhor em seu elo mais
fraco. E Deus quer que guardemos cada palavra Dela. Agora, esse
foi o começo da Bíblia, quebrantar uma Palavra mergulhou a raça
humana na escuridão da morte.
42
Jesus veio no meio da Bíblia, e Ele afirmou: “Nem só de pão
o homem viverá, mas de toda a Palavra”. Não apenas uma parte da
Palavra, ou noventa e nove por cento, mas toda Palavra, assim
como foi com Eva e Adão. E no fim da Bíblia, em Apocalipse 22:18
Ele disse: “Todo aquele que tirar uma Palavra Dela, ou acrescentar uma
Palavra a Ela!” Então, por que precisamos injetar aqui as ideias
de alguém, quando esta é a própria ideia de Deus sobre isso?
Queremos tomar o que Ele disse. E também está escrito: “Que a
palavra de todo homem seja mentira, e a Minha seja a Verdade”.
43
Esse foi o problema com aquele profeta. Nos dias de
Jeremias, ele era um profeta, ele tinha a Palavra do Senhor. E esse
companheiro estava tentando injetar algo Nela. Agora, isso não
pode ser confiável. E eu estou comparando esses tanques agora com
esses sistemas que tentamos tomar e colocar no lugar da Palavra
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original de Deus. Pois nada pode tomar o lugar Dela. Ela é Deus.
“No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era
Deus. E a Palavra se fez carne e habitou entre nós.” Em Hebreus 13:8
diz: “Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente”. Como podemos fugir
disso? Tem que ser a Verdade. Ele permanece o mesmo. Ele é o
mesmo em todos os princípios.
44
Essa é a razão por que vocês desfrutam disso, vocês,
batistas e metodistas, católicos e presbiterianos, e assim por
diante, desfrutam dessa Presença. Em algum lugar, em vocês,
vocês aceitaram a Deus. Talvez em algum momento, de uma
forma intelectual, talvez vocês tenham sentido o poder de Deus,
e vocês são servos de Deus; mas quando você pode realmente vir
a Deus e reconhecer seu lugar Nele, como um filho ou uma filha
de Deus, é isso que traz essa grande emoção para você, que Deus
desejou que você tivesse.
45
E nós observamos em São Marcos, capítulo 16, Jesus não
disse: “Ide a todo o mundo, e ensinai”. Ele disse: “Vá e pregue o
Evangelho”. Pregar o Evangelho é demonstrar o Poder do Espírito
Santo! “Ide a todo o mundo e demonstrai o poder do Espírito
Santo”.
46
Conversando com um irmão, um dos patrocinadores, sobre
a minha reunião na Índia, lá em Bombaim, na África do Sul, e em
diversos lugares, onde os missionários tinham ensinado Isto como
uma palavra ou uma concepção intelectual. Mas um dia na reunião,
quando o Espírito Santo desceu, Ele mesmo, e salvou trinta mil
nativos em uma chamada de altar, e exatamente no mesmo local
onde eles estavam. Mulheres ali de pé, que estavam quase tão
nuas como quando vieram ao mundo, e no mesmo momento em
que levantaram as mãos para receber a Cristo... E o Espírito Santo
caiu sobre o lugar e curou vinte e cinco mil pessoas de uma só
vez, tiradas das cadeiras de rodas, leitos e macas. O prefeito da
cidade me pediu, no dia seguinte, para olhar aqueles caminhões
carregados que desciam a rua. As mulheres ali, nuas, sem saber
que estavam nuas. Mas assim que o Espírito Santo as atingiu, elas
cruzaram os braços para se afastarem da presença dos homens.
47
E eu fico imaginando como é que nós, nos Estados Unidos,
nos chamamos uma nação cristã e na Presença de Deus; e a cada
ano nós, nossas mulheres estão tirando mais as roupas. E vocês
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“Eu vou visitá-los novamente”. Observe na Escritura. Notem,
Ele vai testá-los, para visitá-los novamente. Israel murmurando,
no mar vermelho, foram convidados a segui-Lo através da água
estagnada do Egito, para serem um povo livre.
95
Eles eram escravos. Eles foram convidados a ir, para ser
um povo livre, com Ele. Sair pelo mar morto, o mar morto; o mar
vermelho, melhor dizendo, sair por ele, para entrar no deserto,
para trazer uma separação entre eles e os personificadores, que
ficavam tentando imitar, sem a circuncisão. Oh, foi isso que causou
o problema. Cada um deles pereceu bem ali no mar, Faraó e
seu exército. Eles viram seres humanos caminhando pelo Poder
sobrenatural, então eles voltaram e tentaram imitar aquilo, sem
estarem incluídos na bênção. E quando assim fizeram, pereceram.
É uma imitação carnal. Um homem que tenta fazer isso, tenta
personificar algo, ele está fazendo assim uma imitação carnal de
um verdadeiro cristão.
96
Meu irmão indiano ali sabe disso. Vá lá em Bombaim e
você verá as pessoas lá, os hindus e assim por diante, deitados
sobre pregos e sobre... caminhando sobre vidro, e caminhando no
fogo, para mostrar o que podem fazer, e coisas como... Isso são
personificações carnais de algum homem lá na selva, fazendo
aquilo como um sacrifício ao seu deus. Encontramos entre toda a
vida religiosa, personificações carnais, alguém tentando ser como
o outro. Há apenas um exemplo como você deve ser, que é Jesus
Cristo, o qual é a Palavra. E então, quando a Palavra de Deus vier a
você, será da mesma maneira. Mas Deus os conduziu diretamente
à terra prometida, de qualquer forma.
97
Eles encontraram, também, todos os tanques, quando
começaram a atravessar o deserto em sua jornada, depois que
tinham se separado, descobriram que cada tanque estava seco para
eles. E você encontrará a mesma coisa, irmão, quando você começar
esta jornada para à Terra prometida. Você encontrará portas
fechadas. Como disse aquele pequeno pregador, um anglicano, ou
o que quer que ele fosse, e de repente, sua igreja o expulsou. Veem,
assim que ele recebeu o Espírito Santo, isso foi o fim.
98
E Israel se deparou com a mesma coisa, como exemplos,
em sua jornada para à terra prometida. Os reservatórios estavam
todos secos. Sim, na jornada deles em obediência à Sua Palavra
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cada geração: “Porque a promessa é para vós e para vossos filhos, e para
todos que estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar”,
por que você bombearia algum sistema de sucção que tem sido
contaminado por anos, de algum maná velho? Talvez o maná
estivesse bom, nada contra, nos dias de Martinho Lutero, nos dias
deste e daquele, e dos outros reformadores, nada sobre isso; mas
aquele foi o maná que caiu há muito tempo.
91
Se notarmos na Bíblia, eles tinham que recolhê-lo todos os
dias. Eles tinham que obter um novo. Depois que ficava um pouco
velho, ele apodrecia. Não pode apodrecer sem se decompor. Tem
que ter bactérias, ou algo para fazê-lo apodrecer. Sabemos que é
assim. E assim são os sistemas! Depois que fica ali de um grande
avivamento até o outro, fica contaminado e cheio de insetos, como
uma cisterna cheia de larvas de insetos, como costumávamos
chamá-los, pequenos insetos que se mexiam ali.
92
E esse é o problema com a experiência de tantas pessoas
hoje. Elas estão cheias de larvas de insetos, movendo-se de um
lado ao outro, e desse para aquele, contando histórias que não têm
nada de Verdade. Isso mesmo, indo de um para o outro. “Eu era
um metodista, juntei-me aos batistas. Eu era católico, vim ser isso;
vim ser aquilo”. São larvas de insetos. Oh, esqueça toda essa coisa
e venha para a Fonte (Amém!), o Poço artesiano, a sempre viva
Presença de Cristo! Eu creio que Ele é a fonte inesgotável de Vida.
Quanto mais você bebe Dele, mais fresco fica, e quanto mais fresco
fica, melhor fica, e mais doce é o gosto. Eu O tenho servido por
trinta e três anos, e cada dia fica ainda mais doce do que era no dia
anterior. Eu nunca estive... Ele disse que nunca mais teríamos sede
se bebêssemos dessa Água. Observe quão grande é. Oh!
93
Israel fez como muitos fazem hoje, deixaram o manancial
de águas vivas, para cavarem para si cisternas. Agora, falando da
graça só por um momento, o que é a graça de Deus. Nós temos leis
e estatutos: “E se você não medir de acordo com este padrão... Eu
tenho uma vara de medição religiosa, se você não medir exatamente
isso, você tem que... você não pode entrar”, e assim por diante.
94
Mas Deus nos salva pela graça, não por uma vara de
medição. Compreendem? Mas Deus, falando da graça agora,
exatamente como isso aconteceu, bebendo Dele. Desta vara de
medição... Murmuração, Israel murmurando. Observe, Ele disse:
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deveriam estar se vestindo mais. E quanto mais de Cristo você se
vestir, mais consciente você será de suas próprias condições. Às
vezes eu observo a maneira como as pessoas agem na rua, eu me
pergunto se elas estão em seu juízo perfeito. Parece que elas não
percebem que quando fazem isso, o que estão fazendo, elas estão
se tornando uma isca para o diabo e para enviar almas para o
inferno. Isto é certo. Mas o mundo está em uma corrupção como
foi nos dias de Jeremias.
48
Agora, de volta à cisterna, e essa cisterna não pode ser
confiável porque ela não pode se encher. E tem que depender das
chuvas locais para enchê-la, as chuvas locais ou os reavivamentos
locais, para ter um pouco de reavivamento aqui e um pouco de
reavivamento ali, e assim por diante, para preenchê-la. Pelo que ela
não pode ser confiável. Ela própria não consegue se encher. É sua
insuficiência para si mesma. Não pode fazê-lo. E tem que depender
das chuvas para encher.
49
Então, vamos observar de onde a cisterna obtém a chuva,
de onde ela obtém a água. Ela vem do telhado dos celeiros, dos
galpões, aonde fica toda a sujeira, a poeira sopra ali, vem pela
chuva e cai direto na cisterna, um tanque feito pelo homem. Tornase quase como uma fossa. E lava o telhado do celeiro onde todos
os animais, o cheiro nos currais, e assim por diante, e desce ali.
E o vento sopra a sujeira e coisas no celeiro, então a chuva local
vem e lava, a chuva, e joga ali. E então a água é transportada por
uma calha artificial, por um cano feito pelo homem, até um tanque
feito pelo homem. E então, quando chega ali, ela está imunda, tão
imunda que você tem que colocar um filtro, ou você não poderia
beber dela. Agora, observe, ela é levada do telhado por uma calha
feita pelo homem, um cano feito pelo homem, em um tanque feito
pelo homem. E então, com um filtro feito pelo homem em cima,
para ver se alguns insetos e coisas são retidos.
50
Agora, e notamos, nesses poucos dias depois que a água
fica ali, nessa denomina... feita pelo homem, ou melhor, nesse
tanque. Desculpem-me. Desculpem-me. Muito bem. Depois disso,
depois que ela é carregada, com todos os tipos de teologias e coisas
carregadas dentro dela; e nós descobrimos, quando ela fica ali
alguns dias, ela se torna estagnada.
51
E qualquer um sabe, na história da igreja, quando Deus
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envia algo, uma mensagem, e ela se torna fresca de Deus. Então,
depois da vida daquele fundador, ou seja o que for; vocês o
chamam de reformador, ou o que for que vocês digam sobre isso.
Depois de sua morte, eles elaboram um sistema e fazem uma
organização. E assim que eles criam uma organização, ela morre
ali mesmo. Nunca mais se levanta. Isso tem sido assim todas as
vezes, voltando no tempo.
52
Ao cumprimentar esse padre católico sentado aqui; quando
Deus organizou a igreja... ou melhor, não a organizou, Deus nunca
organizou uma igreja. Ele não está nesse tipo de negócio. Ele está
no nascimento, não na organização, então quando Deus começou a
igreja no Dia de Pentecostes. E então, finalmente, em Nicéia, Roma,
eles a organizaram, e lá foi aonde ela perdeu seu poder.
53
Então viemos até a reforma Luterana, e foi uma grande coisa.
A Palavra de Deus foi dada: “O justo viverá da fé”. E quando eles o
fizeram, em vez de se levantarem, todos juntos, todos eles juntos e
marchando, eles formaram uma igreja luterana, separando-se desse
grupo, e então ela morreu. Então Deus levantou João Wesley com
santificação, a mensagem da segunda obra da graça, e foi uma coisa
maravilhosa. Mas depois de Wesley e Asbury, eles a organizaram,
ela morreu. Então ali vêm os pentecostais com a restauração dos
dons. Eles estavam indo bem, o que aconteceu? Eles a organizaram
e ela morreu. Exato. E em meio a tudo isso, Deus ainda está tirando
um remanescente de cada uma dessas gerações. Ele está tirando,
certamente. E é nossa hora de sair, de nos reunirmos.
54
E isso é o que eu penso, os Homens de Negócios do
Evangelho Completo desempenharam um importante papel na
derrubada desses muros ao dizerem: “Não há diferença conosco.
Vamos nos ajuntar e adorar a Deus sob um princípio, não sob
uma organização”. Se isso fosse uma organização, eu sairia
desta plataforma agora mesmo. Não tenho nada a ver com isso.
O que isso é, tem que ser uma comunhão, e não uma comunhão
de algum credo. Mas a comunhão em Cristo, pelo poder de Sua
ressurreição, é isso que traz vida. Isso traz nascimento. E antes que
o nascimento possa vir, percebemos que tem que haver morte antes
do nascimento. E um nascimento é uma bagunça, não importa o
tipo de nascimento que seja, se está em um chiqueiro, ou onde for,
é uma bagunça.
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batista. Vou ver se você tem um cartão. Ou um bom pentecostal; se
você é um unicista, dualista, trinitariano, ou o que for”. Veem, não
precisa de nenhum bombeamento. É sempre um pulsar. Sim.
86
Sabe, eu tinha essa velha cisterna, eu tinha que derramar
água lá embaixo e bombear, bombear e bombear, com essa velha
bomba de sucção, para tirá-la de lá; você sabe, despejava mais um
pouco de água nela, e simplesmente derramava junto um tanto de
insetos e coisas dentro, para bombear os insetos e coisas. É assim
que alguns desses reavivamentos sistemáticos são.
87
Mas graças a Deus, “Há uma Fonte cheia de Sangue, onde
os pecadores mergulham sob a torrente!” Você não faz membros
da igreja; você faz deles cristãos quando eles vêm a essa Fonte. Por
que você deixaria o Manancial de águas vivas, para beber de uma
fossa como essa? Sem bombeamento; Seu poder está dentro de si.
Não precisa de um sistema de sucção, sim, senhor, porque (Ele
mesmo) a própria vida está dentro Dele. É assim que a semente de
Deus está no coração de um homem. A vida de Deus está dentro do
indivíduo, não na igreja. Em você, ela está em você, você é o que
tem o germe de Vida em si.
88
Apenas provar um pouco Dela é convincente para todos os
tipos de clérigos. Pergunte ao padre católico, pergunte ao batista,
ou seja quem for. Apenas provar um pouco dessa água artesiana
fresca, de que estou lhes falando, convence que é a verdade.
À água fresca da fonte convence a alma sedenta e faminta, de
qualquer forma.
89
Agora, se você não tem sede... Esse pequeno batista não
estava sedento, para começar; mas quando ele ficou com sede, a
água tinha um sabor impressionante. Isso é certo, mas você tem que
ter sede, “a bem-aventurada sede”, como Jesus a chamou. “Bemaventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.”
E Jesus disse isso, amigo. Sim, senhor, é uma bem-aventurada
Fonte para o sedento. Por que deveria alguém querer trocá-la por
um pântano? Como você iria querer trocar um poço artesiano
por uma água lodosa, cheia de insetos e contaminações de todo
tipo de teorias feitas pelo homem, sobre as quais Deus disse que
“acrescentando à Sua Palavra, ou tirando de Sua Palavra, a sua parte
seria tirada do Livro da Vida?”
90
E quando Deus prometeu que autenticaria esta Palavra em
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não há diferença, você oferece a qualquer um que passar.
82
Você está disposto a oferecer uma esperança de Vida a um
católico, a um protestante, a um judeu, a um ateu, ou o que for.
Você está realmente... realmente há Algo em você que está fazendo
isso. Note outra coisa sobre ela, você não precisa bombeá-la. Você
não precisa puxá-la e bombeá-la. Já vi tanto disso até me dar nojo,
forçando algo; tocando um tanto de música e saltando para cima e
para baixo, ou um grande grupo de literatura na cidade, e grandes
sinais, “o homem do momento”.
83
Há somente um Homem do momento, e esse é Jesus
Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há somente um
Mensageiro de Deus, e esse é Jesus Cristo. Sim, senhor. Você não
precisa bombeá-Lo para cima, ou puxá-Lo para baixo. Ou, não, você
não precisa se juntar a Ele. Você apenas O aceita, espontaneamente.
Amém. “Eu sou o Manancial de Água Viva, vocês me deixaram, para ir e
fazer para si tanques”. Agora, você não precisa bombeá-Lo, bombeáLo, puxá-Lo e unir-se a Ele, escavá-Lo, nada mais. Você só tem que
aceitá-Lo, espontaneamente.
84
Você também não precisa de nenhuma teologia feita por
homem para um filtro de pano, para lhe dizer o que passa Nisso, o
que Isso faz. Nada disso. Uma teologia feita pelo homem de algum
sistema educacional, religião hipócrita nisso, naquilo, ou alguma
cisterna do sistema religioso; você não precisa disso. Isso não tem
que estar lá. Você coloca um trapo Nisso, Isso o jogaria pelo ar.
Não tem nada a ver com isso. É autossustentável! É o poder de
Deus saltando para a Vida. Por que uma pessoa deixaria uma
coisa como Essa, para ir se juntar a um sistema? É mais do que eu
poderia dizer. Não precisa de nenhum filtro de pano. Não precisa
disso. Não precisa ser, não precisa depender das chuvas locais para
o seu enchimento. Está cheio o tempo todo. Amém.
85
Um homem, eu os ouço dizerem: “Estou no fundo do poço
hoje”. Oh que coisa! Oh, estou feliz por estar vivendo na Presença
de Deus, quer as coisas estejam indo bem ou não. Ele é minha vida.
Amém. Ele é nossa Vida. Ele é a Vida, a Vida abundante. Sim, senhor.
E veja o que Ele faz para nós. Seu poder e pureza estão dentro Dele
próprio. Não precisa de nenhum sistema de bombeamento de água
da cisterna ou de qualquer outro sistema. Alguém diz: “Bem, qual
é o seu cartão de companheirismo? Vamos ver se você é um bom
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55
E assim é o novo nascimento, ele faz você fazer coisas que
normalmente você não imaginaria fazer. Mas quando você está
pronto para morrer para si mesmo, então você é nascido de novo,
uma nova criatura em Cristo Jesus, então as coisas se abrem e a
vida se torna uma nova visão para você, porque você aceitou a
Pessoa de Jesus Cristo, e não uma teoria ou um credo.
56
Ou, mesmo para a Palavra escrita, Ela tem que ser vivificada
pelo Espírito Santo. Não importa quanta teologia você tenha, está
ali morto. Eu poderia ter um punhado de trigo; até que ele entre no
processo onde ele possa ser vivificado, o trigo nunca viverá. E você
pode ter um diploma de doutorado, Ph., LL., o que você quiser;
mas até que o Espírito Santo venha sobre isso e o vivifique para
você, como uma experiência pessoal com Deus, então o trigo não
serve para nada. Você está aprendendo em vão.
57
Como esse Inglês disse outra noite aqui, eu fiquei
tão impressionado com aquilo. Todo o aprendizado que ele
teve, como Paulo, ele teve que esquecer tudo o que sabia para
encontrar a Cristo, fazer coisas que ele pensava que não faria.
Mas é assim que Deus faz, Ele nos humilha em nosso sistema
educacional. Não que eu esteja tentando apoiar a ignorância, mas
estou tentando mostrar para vocês a diferença. Educação nunca
pode trazer Vida. Requer-se o Espírito de Deus para trazer Vida,
e essa Vida não surge só com o reavivamento intelectual. Tem que
vir da Bíblia, o reavivamento da Palavra, e essa Palavra é a mesma
ontem, hoje e eternamente. E quando Ela cai hoje, e é vivificada,
você obtém os mesmos resultados obtidos em Atos 2. Exatamente.
Isso sempre tem sido, e sempre será, porque é o Espírito de Deus
que condiciona a atmosfera.
58
É necessário atmosfera para fazer as coisas. Essa é a razão
pela qual vocês, homens, sempre são ensinados: “Tragam seus
filhos aqui”. Bem, certamente está certo. Fiquei feliz em ver minha
filha, Rebeca, entrar e sentar, há alguns minutos. Alguns de vocês
me viram piscando para uma mulher, era minha filha, então ela
entrou e se assentou. Eu quero que ela receba o Batismo do Espírito,
e é por isso que ela está aqui na reunião. Este é o propósito disso. É
preciso atmosfera.
59
Como o velho doutor Bosworth costumava dizer: “Você
pode pegar um ovo de galinha e colocá-lo sob um cachorrinho, vai
nascer um pintinho”. Por quê? Porque é um ovo e tem a atmosfera
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certa. Não importa se você é metodista, batista, presbiteriano;
na atmosfera certa, vai gerar um filho recém-nascido de Deus.
É a atmosfera que faz isso, independentemente da etiqueta
denominacional que você tenha.
60
Eu costumava pastorear gado. Observei o guarda, quando
levávamos o gado para a floresta, aos pastos ali nas fazendas. Ele
ficava parado ali e observava enquanto eles passavam pelo portão,
na cerca. Ele nunca dava muita atenção às marcas, porque todos
os tipos de marcas passavam por ali. Mas havia uma coisa que
ele notava: a marca de sangue. Tinha que ser um Hereford purosangue ou não poderia ir naquela floresta, porque é a Associação
Hereford que pasta naquela floresta. Tinha que ter uma marca de
sangue, para manter a reprodução correta. E eu penso que assim
será no Dia do Julgamento. Ele não vai me perguntar se eu era
metodista, batista, pentecostal ou presbiteriano, mas Ele vai olhar
para a marca do Sangue. “Vendo eu o Sangue, passarei por cima de
vós”. Essa é a coisa.
61
Então encontramos que essas cisternas, depois que elas
ficam paradas por um tempo, elas são... elas se tornam estagnadas
e não são boas. E então se tornam também moradas de rãs, e
lagartos, e cobras, e insetos, e germes, e tudo mais; porque é uma
condição estagnada que é empurrada para ela. Você poderia
imaginar lavar um telhado de celeiro ou de uma casa perto do
celeiro, ou qualquer outro lugar em que a sujeira estivesse, que
tipo de insetos e germes, e tudo mais, que iria para dentro dessa
cisterna? Agora, esse é um exemplo perfeito de qualquer tipo de
sistema feito pelo homem. É um fracasso, para começar. Essa é a
razão por que ele precisa de um Salvador. Ele não pode salvar a
si mesmo, não pode fazer nada por isso. Ele está perdido, para
começar. Ele nasceu no mundo, pecador, ele vem ao mundo
falando mentiras. Ele é um mentiroso, para começar, então, como
ele poderia fazer qualquer coisa por si mesmo?
62
Como pode um homem santo? Não há homem santo. Não
há igreja santa. É um Espírito Santo! Não uma igreja santa, um
povo santo; é um Espírito Santo entre um povo, é isso. Amém.
Não era uma montanha santa onde Pedro e os demais estavam;
a montanha não era santa. Mas é o Deus santo, na montanha,
que a tornou santa. Não uma pessoa santa; é o Espírito Santo
usando aquela pessoa, o que a torna santa. Não a pessoa; mas a
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e empurra todas as coisas para fora. E não há nada dessas coisas
lá dentro, para começar. No instante em que entrarem, serão
empurradas para fora.
79
Essa coisa estava borbulhando assim, e eu disse, sentei
lá um dia, pensei: “Creio que vou falar com aquela fonte, só por
um momento”. Tirei o chapéu e perguntei: “Por que você está tão
feliz? Por que você está borbulhando assim? Talvez seja porque
os cervos bebem de ti, de vez em quando”. Se ela pudesse falar,
ela teria dito: “Não”. Eu disse: “Talvez seja porque eu bebo de ti”.
“Não, não é isso”. Eu disse: “Bem, o que está te tornando tão pura,
tão limpa? Então, o que é isso borbulhando, que te faz borbulhar,
cheia de alegria o tempo todo, e nada pode te congelar? Você está
jorrando para cima, e não há nada; a água é limpa”. Se ele pudesse
ter falado comigo, sabe o que aquele poço teria dito? Ele teria dito:
“Irmão Branham, não sou eu borbulhando. É algo ali no fundo, me
fazendo borbulhar”. E é assim que é. Essas são pobres palavras,
mas você entende o que eu quero dizer.
80
E é assim que é a experiência do novo nascimento. Você
não pode conter aquilo. É uma fonte de água dentro de você,
borbulhando para a vida eterna. Veem, há algo sobre isso que você
não tem nada a ver. Os tanques artificiais podem congelar, e estão
implorando pelo reavivamento e tudo; mas um homem que está
sob aquela Fonte, vivendo naquela Fonte, é dia e noite! Não, você
não tem que esperar por chuvas locais e reavivamentos locais. Você
está pleno Disto.
81
“Eu lhe darei uma fonte de vida, nele, borbulhando”. Há
algo nela, que é fresco todos os dias, puro e limpo. É a inadulterada
Palavra de Deus em seu coração e em sua boca, confirmando-Se,
falando por Si mesma. Não importa se está chovendo, se está
nevando, que tipo de clima esteja, você ainda está feliz porque o
Espírito Santo está ali borbulhando. É o Poder escondido. Observem.
Oh, é um segredo que está ali dentro. Ela oferece de si mesma,
espontaneamente, a quem quiser beber e usar de sua substância.
E você não escolhe e diz: “Bem, agora eu tenho que ir à igreja
metodista porque eu sou um metodista, para um reavivamento.
Eu tenho que ir a uma pentecostal porque sou um reavivalista
pentecostal”. Eu estou lhe dizendo, quando você tem aquele poço
de água saltando, aquela Fonte, quando você está bebendo dali,
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não tenham temor dele.” É a mesma coisa quando Deus fala a Sua
Palavra e o homem diz: “A Palavra é esta”, e se cumpre daquela
maneira, então é Deus fazendo isso. Mas se ele diz: “É desta
maneira, e os dias se foram” bem, leva todo o... Ele pega o pão
do faminto, na mão, para os filhos, e tira-o deles; e eles morrendo
de forme. Por que você vai querer beber de uma cisterna, quando
esse poço artesiano está ali? O que é um Manancial de Vida agora?
Qual é o Manancial da Vida, a fonte de Águas Vivas? Um poço
artesiano, nós o compararíamos com Isso.
75
Agora, eu quero que vocês notem a diferença entre uma
cisterna e um manancial de água viva; um poço artesiano e uma
velha cisterna rota ali fora cheia de insetos, lagartos, sapos,
germes e tudo mais, vejam. E aqui está um poço artesiano. Agora
observe isso. Ele é autossustentável. Você não precisa ter grandes
sistemas e colocar muito dinheiro ali. Você não precisa se juntar
a muitos membros. Ele sustenta seus membros com o Espírito de
Vida neles, funcionando.
76
Observem a água que vem dele, fresca, pura e limpa. Não
uma cisterna, algo estagnado que foi documentado por quarenta,
cinquenta mentes diferentes, dizendo: “Isso é certo, e aquilo
é certo, e essa concepção”, e votam e convocam, e como eles
fazem, e depois fazem disso uma denominação. É pura e limpa,
a inadulterada Palavra de Deus, vindo da mão de Deus. É um
verdadeiro poço artesiano.
77
Observem, o segredo do seu poder está dentro dele mesmo.
O homem não consegue encontrá-lo. Algum tipo de pressão, sob
ele, que está fazendo com que isso suba. Eu me lembro de quando
eu era guarda florestal do estado de Indiana. Eu costumava passar,
no Condado de Harrison, por um certo poço, uma fonte. Ela estava
sempre borbulhando. E apenas, oh, parecia que era a coisa mais
feliz. Se a neve estivesse no chão, gelo, se estivesse congelado, quão
frio estivesse, ela ainda borbulhava; enquanto os velhos lagos e
tanques artificiais, com sapos e tudo mais, estavam lá congelados,
sólidos.
78
E isso serve para mostrar que qualquer denominação, por
uma pequena ausência do Espírito ou uma pequena mudança
de atmosfera, irá congelar. Mas o poço artesiano de Deus, Ele é
o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele se mantém borbulhando
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Pessoa do Espírito Santo! Não é o homem; porque ele é apenas
um homem, “nascido em pecado, formado em iniquidade, vem ao
mundo falando mentiras”.
63
Qualquer sistema feito pelo homem o manterá bem
naquilo; ele vai cegar a coisa do intelectual, dos olhos intelectuais,
que eles pensam: “Eu pertenço à igreja, meu nome está no livro.
Eu fiz isso. Meu pai era isso, e assim por diante”. Isso soa bem;
o que, isto é, nada a dizer contra isso. Mas ainda assim, amigo,
Jesus disse: “A não ser que o homem nasça de novo, ele não pode ver,”
‘ver’ ali não significa que ele vê com os olhos, mas que “entenda
o Reino dos Céus”. Até que você nasça nele!
64
Como esse evangelista batista, como aquele homem que
estava ali e criticou e ridicularizou isso? Veem, não há nada nele
que possa receber Isso; mas Deus teve que fazê-lo, veem. Deus lhe
deu o Espírito Santo. Ele manifestou que isso não era hipocrisia,
esta é a Palavra. Ele apenas escuta isso de uma ideia da escola, e
eles tentam pegar todas as bênçãos de Deus e colocá-las em um
dia passado.
65
Um jovem pregador batista, aqui há não muito tempo,
sentado presente aqui nesta manhã; e ele veio até mim e disse:
“Irmão Branham, há uma coisa que o senhor está fazendo que
está errado”. Eu disse: “Me ajude”. E ele afirmou: “O senhor
é, eu acho que o senhor é sincero e uma boa pessoa, mas...” Eu
respondi: “Obrigado, senhor.” Ele continuou: “Mas há uma
coisa que você está fazendo errado”. Eu observei: “Espero que o
senhor encontre apenas uma coisa errada”. E ele afirmou: “Bem,
tem... É isso que o senhor está fazendo errado”. Disse: “o senhor
está tentando introduzir no mundo um ministério apostólico”, e
prosseguiu: “o ministério apostólico cessou com os apóstolos”.
Eu disse: “De um batista para um batista, eu gostaria de lhe fazer
uma pergunta”. Ele indagou: “O quê?” Eu perguntei: “Você crê
que a Palavra de Deus é inspirada, cada pedacinho dela?” Ele
respondeu: “Bem, certamente”.
66
Continuei: “Então ele interrompeu: ‘Não acrescentar uma
palavra, ou tirar uma palavra’. Pois”, então eu disse: “Eu vou lhe
mostrar onde a Bênção apostólica vem sobre as pessoas, por uma
promessa de Deus, e você me mostre a promessa de Deus e quando
ela deixou o povo. Veem, se você não consegue produzir isso na
Palavra, então esqueça isso, entende”. Eu concluí: “porque Ela
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ainda está se cumprindo”.
67
Ele não disse nada por alguns minutos. E então eu pontuei:
“Bem, então, irmão, eu gostaria de lhe perguntar isso. Pedro
introduziu a mensagem apostólica, no dia de Pentecostes. E todos
nós sabemos que isso é verdade, porque ele tinha as chaves do
Reino, que Jesus lhe havia dado. E agora observe o que ele disse.
Ele disse: “Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em Nome
de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o Dom do Espírito
Santo. Pois a promessa é para vós, para vossos filhos, e para todos os
que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar”. Então, se
há um lugar onde Ele retirou isso, então o que aconteceu com as
palavras de Pedro no dia do Pentecostes?” Compreendem? Não,
isso nunca cessou! Querido Cordeiro moribundo, Teu precioso
Sangue jamais perderá Seu Poder, até que toda a Igreja resgatada
de Deus seja salva, para não mais pecar. Então em uma canção
mais nobre e doce, eu cantarei do Teu Poder para salvar, quando
esta pobre e gaguejante língua ficar em silêncio na sepultura.
68
Que Deus me ajude a crer Nisto e me agarrar a Isto, e a nós
todos, e nos firmarmos Nisto, porque Este é o Evangelho Verdadeiro!
Sim, senhor. Um homem sábio nunca deveria olhar para essas coisas.
E saber que não vão funcionar. Nunca funcionaram. Uma religião
organizada e uma experiência organizada nunca funcionarão na
Presença de Deus. Ela tem que vir, sem adulteração, de Deus. Ela
nunca foi usada por Deus, em tempo algum no passado Deus usou
esse sistema. Agora você, oh, você tem membros e coisas assim.
Mas eu quero dizer a genuína semente de Deus, a Bênção como
caiu no dia de Pentecostes, ela nunca vem pela organização; vem
por um nascimento, nascendo de novo.
69
Somos convidados a tomar Israel como exemplo, o que
eles foram. Observe, “Eles O abandonaram, a fonte provida
deles, e cavaram para si cisternas”. Você poderia imaginar uma
coisa, um homem estar junto a um poço artesiano, bebendo; e
então querer construir uma cisterna, veem, para beber dela?
Agora, isso é o que o profeta disse, isso é o que a Palavra de Deus
disse. Foi o que Deus disse ao profeta: “Vocês me abandonaram e
me deixaram, a fonte das águas vivas, e cavaram para si cisternas, as
quais estão rotas, e estão vazando”.
70
Veja algo. Eles queriam algo que pudessem controlar,
ou mostrar o que tinham feito. Essa é a insensatez da religião
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organizada. Está sempre tentando, eles têm que ter algo deles
mesmos. Eles têm que ter todos esses sistemas e sociedades e
coisas: “E eu pertenço a isso agora”. Em vez de serem humildes
filhos de Deus, eles querem algo que eles possam se mostrar.
71
Em vez de deixar Deus fazer da maneira Dele, eles queriam
fazer de seu próprio jeito. E é assim que os sistemas fazem com a
igreja hoje. Não... Cada sistema, um quer dessa maneira, o outro
quer daquela. Se você é um metodista, você deve ser desse jeito.
Um batista, desse jeito. Um presbiteriano, católico, o que for, eles
têm seus sistemas. Nada contra isso, mas não é disso que estou
falando. O homem quer fazer a sua maneira, e Deus tem o Seu
modo de fazer. E Ele disse: “Vocês estão agarrados a sua maneira,
uma cisterna rota, e não aceitarão o Meu caminho, o caminho da
Vida”. E é a mesma coisa hoje. Não variou nem um pouquinho.
72
Pense quanta insensatez uma pessoa deixar um poço
artesiano de água pura e limpa, borbulhando, e então querer
ir a uma cisterna rota que ele mesmo fez, e cavar para si uma
cisterna, com o lixo do telhado do celeiro levado para dentro
dela, e beber daquilo. Há certamente algo mentalmente errado
com essa pessoa. E quando um homem se apega a uma concepção
eclesiástica da Escritura, ao invés de aceitar o Espírito Santo,
o qual confirma a Escritura e A torna real para você, há algo
espiritualmente errado com essa pessoa. Isso é exatamente
certo. Claro, o Espírito Santo! Cada um tem uma interpretação
da Bíblia, o que você acha que é certo. Deus não precisa de sua
ajuda. Deus não precisa de sua interpretação.
73
Deus é Seu próprio intérprete. Deus faz a interpretação do
jeito que Ele disse que faria. O Senhor disse no princípio: “haja
luz”, e houve luz. Isso não precisa de nenhuma interpretação. Foi o
que Deus fez. Ele disse: “uma virgem conceberá”, ela concebeu. Isso
não precisa de nenhuma interpretação. Ele disse que “derramaria
do Seu Espírito sobre toda a carne”, Ele derramou. Não precisa de
nenhuma interpretação. Deus interpreta a Sua própria Palavra,
confirmando-A, manifestando-A e provando-A.
74
Era assim que um profeta provava ser de Deus. Ele disse:
“Se houver um entre vós, que seja espiritual ou profeta, eu, o Senhor,
me farei conhecido a ele em visões, falarei com ele através de sonhos. E
se o que ele disser se cumprir, então temam-no; mas se não se cumprir,

