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Jehovah of Miracles

William Marrion Branham
Quinta-feira, 26 de novembro de 1959
San Jose, CA – EUA

Tenho certeza de que todos vocês se sentem como eu me sinto.
Cheguei a tempo de ouvir o coral cantar. Oh, que coisa, eu gosto
disto. Vocês gostaram? Oh, que coisa! Foi muito bom. Sempre tenho
dito que eu… Quando eu chegar além do rio, quando você quiser
me encontrar, apenas descubra onde estão cantando e eu estarei por
ali em algum lugar. Eu quero ouvir todas essas vozes se juntarem
naquele grande coro angelical. Poderei ouvi-las por um bom tempo
[Espaço em branco na fita— Ed.]. Eu sempre desejei cantar. E não
consigo... eu simplesmente não consigo cantar, é isso.
2
Eu tentei cantar uma vez, bem, várias vezes “Sublime Graça”.
Minha esposa está aqui agora, e só de mencionar isso, ela começa a
fazer assim com as mãos: “Não tente, não tente”. Vê? Então não se
preocupe querida, não vou fazê-lo. Eu aprendi melhor. Mas algum
dia quando você chegar a sua grande mansão ali no Céu e escutar
por ali num recanto da floresta, onde aquela pequena cabana está
construída, você ouvir alguém ali fora na varanda cantando “Sublime
Graça,” você dirá: “O irmão Branham conseguiu chegar, lá está ele”.
Eu quero estar lá com você.
3
Este é um grande dia porque foi feito pelo Senhor. E, sem
dúvida, muitos de vocês em seus cultos nesta manhã têm desfrutado
do maravilhoso companheirismo da mensagem de seu pastor, e isso
é bom. Estou feliz que vocês gostaram. E lembre-se de apoiá-lo em
oração; ele é o pastor do rebanho, e o pastor é o que alimenta. Então
o apoiem em oração e o apoiem em todos os sentidos que vocês
puderem, e Deus continuará dando essas mensagens a ele.
4
E agora, a vocês, novos convertidos, que foram convertidos
nesta reunião, não sei quantos são, mas houve um grande número
que veio à frente aceitar a Cristo. Agora, não se afaste e diga: “bem,
está tudo bem”. Mas tenha companheirismo com alguma dessas
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igrejas, a que estiver mais perto de você, ou aquela que você preferir.
E então, estes homens, a razão porque eles estão patrocinando essas
reuniões é porque eles creem neste ministério; eles creem nisto. Eles
não estariam aqui assentados para representá-lo se eles não cressem.
Eles pregam exatamente a mesma coisa que eu prego, o Evangelho
completo. E certamente vai te fazer bem.
5
Se eu morasse aqui em São José, eu pertenceria à igreja, a uma
dessas igrejas, onde eu morasse mais perto. Eu pertenceria a essa
igreja, porque eu creio nela. Estou aqui para representá-la, e eu creio
que é a igreja do Deus vivo. E certamente eu aprecio sua cooperação,
e a cooperação deles, e todos juntos agora trazemos novas almas para
o Reino de Deus, e Deus ficará feliz porque novos filhos nasceram em
Sua família.
6
Agora, amanhã à noite será sexta-feira, e depois sábado
quando será o Café da Manhã dos Homens de Negócio do Evangelho
Completo. Me foi dado o privilégio e a honra de falar nesse café da
manhã. Agora, eu gostaria de falar ali, o Senhor permitindo, sábado
de manhã. Creio que eles já anunciaram onde será o local. E domingo
à tarde, de volta aqui para o nosso culto de encerramento. E quero
dizer nesta noite, se nada mais acontecer desde agora até o culto de
encerramento, que eu serei grato ao Senhor, enquanto eu viver, por
este encontro. Tem sido um encontro maravilhoso. Umas das coisas
mais marcantes sobre ele é esta unidade, este sentimento de estreita
comunhão, juntos assim. Isso é que eu gosto. Aí é onde o Espírito
Santo pode trabalhar.
7
Aqui na plataforma está tão agradável na companhia desses
irmãos. Vocês sabem que houve uma vez que eu tive que... bem, tirar
as pessoas da plataforma, detrás de mim para ministrar; muitos de
vocês viram isso. Mas nesta reunião, eu não mencionei nada, porque
está havendo uma grande cooperação em todo lugar. E esses homens
ali orando por mim, e aqui fora, tem sido maravilhoso. Não virei e não
disse nada. Alguns desses ministros estão doentes, eu sei disso. Não
se preocupe, ficará tudo bem. Vê? Porque eles são pastores, se eu me
dirigisse a eles e deixasse alguém na audiência, eles iriam preferir que
fosse por alguém da audiência deles, em vez deles. Essa seria a atitude
que eu realmente creio que eles tomariam. E pessoas tão dignas...
8
E esses lenços e coisas colocados aqui, daqui a pouco, antes...
enquanto estou orando pelos doentes, eu vou orar por eles também,
porque eu prefiro orar por eles enquanto eu sinto a unção do Espírito
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sobre os outros. Eu vou orar por vocês daqui. Não me importa qual é
o seu problema. Apenas coloquem as mãos uns sobre os outros. Não
me importa qual seja seu problema. A Bíblia diz: “Estes sinais seguirão
aos que crerem.” O Espírito Santo me faz feliz, Ele te faz feliz. Portanto,
é o mesmo Deus. Cada um de vocês, em todo lugar, coloquem as mãos
um sobre o outro e creiam com tudo que há em você.
147
Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, eu agora repreendo
o diabo, o poder do inimigo. Satanás, você não pode mais segurar
essas pessoas. Elas creem na Palavra como Maria creu. Elas estão
aceitando a Palavra como Maria aceitou. Em Nome de Jesus Cristo,
saia delas. Vocês, espíritos malignos de enfermidade e aflição, deixem
as pessoas, que elas possam ficar bem. Em Nome de Jesus Cristo.
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141
Está bem longe ali atrás… É bem ali atrás... no meio. Há duas
mulheres. Uma de vocês tem varizes. Uma sentada próxima a ela
tem alguma coisa errada com seu pescoço e problema no intestino.
Levante-se. Jesus Cristo te faz ficar bem. Aleluia. Creia. Elas estavam
sentadas ali orando por ela. Isso é o que fez isto. Ore um pelo outro.
Tenha fé. Veem? Apenas tenha fé em Deus.
142
Em Nome de Jesus Cristo vá e seja curada. Venha querida irmã.
Em Nome de Jesus Cristo, que ela seja curada. Venha meu irmão. Em
Nome de Jesus Cristo, que ele seja curado. Conceda isso. Este pequeno
garoto, ó Senhor Deus, cure este pequeno menino aleijado e que ele
possa caminhar e estar bem. No Nome de Jesus Cristo.
143
Abençoe nossa irmã e cure-a, em Nome de Jesus. Cure meu
irmão, Pai, eu oro em Nome de Jesus. Amém. Venha querida irmã. Em
Nome de Jesus Cristo, que ela possa ser curada. Em Nome de Jesus
Cristo, que minha irmã seja curada. Amém. Em Nome de Jesus Cristo,
que meu irmão seja curado. Em Nome de Jesus Cristo, que meu irmão
seja curado. Sentada ali atrás olhando para mim, no final do corredor,
a senhora ali com problema no quadril e nas costas, Jesus Cristo te
cura. Vá para casa e creia. Deus te abençoe. Venha, em Nome de Jesus,
que você seja curada. Amém.
144
Como vai você. Isso era… somos estranhos um para o outro,
senhor. Eu não te conheço. Nunca o vi antes. Somos apenas homens
que se encontraram aqui na terra, isso é tudo. Você crê que o Deus do
Céu, que ressuscitou Seu Filho Jesus, te conhece? Você crê nisso? Esta
é uma boa fé. Se Deus puder me dizer qual é o seu problema, você
crerá que eu sou Seu servo?
145
Você tem artrite, em primeiro lugar. Você mal consegue se
levantar pela manhã. Isto é certo. E você tem problema no fígado. E
você é católico pela fé. Isto é certo. Você tem um amigo com você.
Ele está sentado bem ali. Você crê que Deus pode me dizer qual é
o problema dele? Você crê nisto? Ele tem problema em suas pernas,
seus joelhos. Ele tem complicações. Isto é certo, não é? Tudo se foi.
Vão para casa e fiquem bem, vocês dois. Jesus Cristo curou vocês,
senhor. Amém. Amém.
146
Você crê? Tudo é possível, somente crer. Quantos do restante
de vocês creem com todo seu coração? Agora, a Bíblia diz: “Estes
sinais seguirão aos que crerem.” Nós não temos tempo para chamar mais
nenhum cartão de oração. Já passou das dez. Coloquem as mãos uns
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Santo sobre a congregação e por todo lugar. Eu penso, que tal se esse
lenço aqui, essa pequena nota fixada nele, fosse para minha mãe, e ela
estivesse em uma condição moribunda? E se fosse para um de meus
filhos, e eles estivessem morrendo? Eu ia querer a maior sinceridade
que eu pudesse obter do meu irmão para orar pelo lenço. Bem, ele
pode estar indo para a mãe de alguém, ou o filho de alguém, ou algo,
e nós queremos a mais profunda sinceridade nessas coisas, então
Deus responderá a oração.
9
Agora está perto. Eu sei que este encontro se aproxima do
tempo do Natal. Nós vamos ter outra reunião em Washington,
Spokane, creio que é, ou não é Spokane, é Yakima, Washington. Mas
vemos que está se aproximando do Natal. E essas reuniões têm que
ser patrocinadas, vocês sabem disso, porque eu não tenho os recursos
financeiros para custeá-las sozinho. Eu não peço nenhum centavo
para mim mesmo, apenas que eles paguem as despesas de forma
que não fiquemos devendo nada. Isso é tudo. Vê? E agora, eu estou
trabalhando, eu recebo meu salário da minha igreja, cem dólares por
semana é o que eu pego de minha igreja. Mas as reuniões têm de ser
custeadas.
10
E então as pessoas ao longo desse tempo têm famílias e filhos.
Muitos me perguntam: “Logo que sair daqui você virá à nossa igreja?
Você tem um pouco de tempo agora”. Estou indo de volta para o meu
Tabernáculo por que... para um pequeno reavivamento para eles, só
para eles, no ensinamento de como receber o Espírito Santo e assim
por diante.
11
Veja, somos de um passado batista ali, e então queremos
chegar à coisa real com eles. Então a razão por que eu não... porque se
eu fosse à outra reunião, mamães e papais iriam tirar de seus bolsos
para apoiar as reuniões, e talvez o pequeno bebê fosse... as crianças
perderiam alguma coisa no Natal e isso faria sentir-me muito mal. Vê?
Então eu vou voltar depois do Natal, e assim vamos começar daqui de
novo. Mas antes do Natal, eu gosto de deixar tudo.
12
E eu desejaria ter capacidade financeira para que vocês
nunca tivessem nem mesmo que mencionar uma oferta. Eu teria que
mencionar isso de qualquer maneira porque... Eu fiz isso uma vez
a respeito de um cheque de alto valor que alguém ia me entregar,
mais do que eu pensei que deveria ser dado, mas eu não iria aceitar.
E então o irmão disse: “Bem, eu te direi o que eu vou fazer. Pegarei o
cheque; se você vier e for a uma reunião, nós não teremos que recolher
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nenhuma oferta ou algo”. Eu disse: “Está bem, eu farei isto”. Disse
então... eu fiz aquilo e não foi bem sucedida.
13
As pessoas têm que ter algo na reunião. Veja, é a reunião delas. E
eles me encontram na rua e me perguntam: “Qual o problema com essa
reunião? Não tivemos nenhuma parte nela, eles nem mesmo levantaram
uma oferta”. Então, a oferta é parte da adoração. Isto é certo. Eu sei
disso mais do que nunca, desde a vez quando eu ia devolver a Hattie
Wright os vinte dólares que ela prometeu para o novo Tabernáculo em
Jeﬀersonville. O Senhor disse: “Deixe-a dar a oferta”. E alguns minutos
depois eu vi por que Ele disse para não interferir.
14
Então, eu fiz uma promessa em meu coração que eu nunca
iria impedir alguém que quisesse contribuir com alguma coisa para
o Reino de Deus. Fiz isso várias vezes, recusei várias vezes o mais
rápido que pude. E reconheci que eu estava roubando as pessoas
fazendo assim, porque Deus tinha um programa para isso e... ou Ele
não colocaria... Eu não creio em ficar implorando, não senhor. Não
creio em ficar implorando, ou... mas apenas dizer às pessoas e deixar
isso assim.
15
Deus cuidará do resto. Você não crê nisso? Com certeza, Ele
cuidará. Ele coloca isso no coração das pessoas. Mas muitas vezes
eu penso que Ele colocou isso em seus corações para fazerem algo, e
então eu virei e discordei disso dizendo: “Não, eu não vou pegar isso,
não senhor, não o farei”. E eu penso em Jesus e aquela pequena viúva
entregando todo o seu sustento, três centavos, e o homem rico tinha
colocado milhares de dólares. Mas Ele nunca a impediu, Ele deixou
que ela ofertasse, porque Ele sabia o que Ele iria fazer por ela.
16
Agora, sobre esses lenços, se acontecer de nos esquecermos
de seu lenço nesta reunião, bem, escreva para nós em Jeﬀersonville,
Indiana, e ficaremos felizes em orar sobre um e enviar para você. É
inteiramente grátis. Agora, não temos nada para vender. Bem, retiro
o que eu disse. Os rapazes têm os livros e fitas, e as fotos, eu acho, e
assim por diante, ali atrás do edifício. E eles estão... eu compro esses
livros. O irmão Gordon Lindsay imprime esses livros e eu os compro
por quarenta centavos a menos do que eu tenho que vender, então
eu pago para serem enviados. Você sabe o que você ganha com isso?
Você não ganha nada, você perde. Esta é a mensagem.
17
E as fotos, eu acho que eles... apenas as despesas para enviar...
Nós não queremos ganhar nada. Não trouxemos nada a este mundo
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enquanto a unção do Espírito Santo está sobre mim, por esta mulher.
[Espaço em branco na fita - Ed.]
136
Vá para casa e fique bem. Creia de todo seu coração e fique
bem. Vê? Isso é… O Espírito Santo está aqui. Você crê nisso? Você crê
nisso? Vê? Isso não é… Quando as pessoas passam, porque eu não
disse não significa que elas não serão curadas. Veja, Ele ainda está
aqui. Aqui, esta mulher.
137
Somos estranhos um para o outro. O Senhor Jesus conhece
tanto a mim quanto a ti. Você crê que Ele pode me revelar qual é o seu
problema? Muito bem. Você tem uma condição nervosa, preocupada
com sua cabeça, complicações. Você crê que Ele te conhece? Seu nome
é Alice Wilson. Você mora no 204. Isto é correto. É o número da sua
rua, você crê que você está curada agora? Vá para casa, você tem sua
cura. Deus te abençoe.
138
Você crê irmã? Eu te vejo mancando. Você crê que Deus vai te
curar? No Nome de Jesus Cristo, que você seja curada. Amém. Venha.
Você crê meu irmão? No Nome de Jesus Cristo, que você receba sua
cura. Lembre-se que o mesmo Nome que fez João saltar quando ele
estava morto, foi invocado sobre você, enquanto a unção do Espírito
Santo está aqui. Vá regozijando. Amém. Senhor Jesus, cure este meu
irmão. Faça-o ficar bem, em Nome de Jesus Cristo. Amém.
139
Venha, minha irmã. Em Nome de Jesus Cristo, que você fique
bem. Amém. Venha, minha irmã. Você crê Nele agora? Em Nome
de Jesus Cristo, eu coloco minhas mãos sobre ela. Tu disseste: “Estes
sinais seguirão aos que crerem”. Que ela possa ficar bem. Amém. Você
crê meu irmão? Em Nome de Jesus Cristo, eu coloco minhas mãos
sobre meu irmão pela sua cura. Amém. Venha agora. Creia com todo
seu coração. [Espaço em branco na fita - Ed.]
140
Mas você não veio por você mesmo, mas por outra pessoa.
Ela tem câncer. Ela mora em Arkansas. Vá crendo, eles ficarão bem.
Apenas continue crendo, continue crendo, continue orando. Em
Nome de Jesus Cristo, que meu irmão possa ser curado. Amém. Você
crê? Vá e coma um hambúrguer agora. Aquele velho problema de
estômago te deixou. Em Nome de Jesus Cristo, que meu irmão possa
ser curado. Amém. [Espaço em branco na fita - Ed.] Sentado bem ali
atrás, problema nos olhos. Deus te faz ficar bem. Vá para casa, fique
bem. Jesus Cristo te curou. Em Nome de Jesus Cristo, que minha irmã
seja curada. Em Nome de Jesus Cristo, que minha irmã seja curada.
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é certo, da mesma maneira. Muito bem, somos estranhos. Agora, o
homem pode ser um descrente, pode ser um hipócrita, pode ser um
cristão. Ele pode estar doente, pode estar em necessidade. Eu não sei.
Ele pode precisar de dinheiro. Eu não sei o que ele quer, ele está em
pé ali, um homem.
131
Mas a vocês, visitantes, e ao homem, eu levanto minha mão,
nunca o vi em minha vida, conscientemente. Ele levantou a mão
em sinal que eu não o conheço ou que ele não me conhece, não é
verdade, senhor? Isto é certo. Levante a mão para que as pessoas
vejam, muito bem. Aqui há dois homens, agora se Jesus Cristo se
levantou dos mortos...
132
Agora, se o homem está doente e necessita de cura, eu não
poderia curá-lo. Porque qualquer benção redentora pela qual Jesus
morreu já está paga. Agora, se Cristo está aqui então, Ele pode lhe
falar e lhe dizer alguma coisa sobre você, não é correto? Isso é uma
condição nervosa, você é extremamente nervoso. E, além disso, você
tem alguém em sua mente por quem você está orando. São duas
crianças, elas estão em um hospital psiquiátrico. É exatamente isso.
Você está orando por elas. Seu nome é senhor McCree. Vá para casa,
receba sua cura e fique bem, no Nome de Jesus. Você crê? Tenha fé
em Deus.
133
Muito bem venha. Tenha fé. Agora, começando a orar pelas
pessoas. Mas espere, essa mulher aqui, um minutinho. Eu quero um
homem e uma mulher, para eles poderem ver. Muito bem. Somos
estranhos um para o outro. Jesus Cristo nos conhece, não é mesmo?
Eu, eu não te conheço. Você não me conhece, então somos estranhos.
Mas você não está aqui por você mesma.
134
Você está aqui por outra pessoa. Você já aceitou sua cura na
noite passada. Esta é a verdade. Muito bem. Mas você está aqui pelo
seu esposo. Ele não está aqui. Ele está no Estado de Oregon, tem
câncer, e ele é desviado, e você está aqui por ele. Isto é certo. Isto é
Assim diz o Senhor. Vá crendo. Tenha fé em Deus. Você crê?
135
Agora vamos orar, agora. Quantos dos visitantes creem?
Levantem suas mãos, digam: “Eu creio”. Deus vos abençoe. Bom.
Muito bem, agora para passar pela fila, eu os tenho colocado todos em
pé aqui. Vamos orar por eles, vamos colocar nossas mãos sobre eles
enquanto vão passando. Muito bem. O Senhor sabe do que se trata.
Vamos, irmã. Agora, Deus Pai estou orando e colocando minhas mãos
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e é certo que não levaremos nada. O que estamos tentando fazer... Eu
nem permitiria que esses livros estivessem ali, ou essas coisas, se eu não
achasse que isso iria ajudá-los de alguma maneira. Veem? E eu falei para
os rapazes se... fui até a estante, fiquei por ali, olhei por uns minutos
e vi um velho pai vir e dizer: “Quanto custa este livro?” “cinquenta
centavos”. E ele chegou, “só tenho...” Dê-lhe de qualquer forma, não
se preocupe. Veem? Alguém que não pode pagar, alguma coisa assim,
uma pessoa pobre, deixe-o levar. Isto é certo. Isso retornará de alguma
outra forma, em algum lugar. E assim sempre foi, e sempre será, se você
apenas colocar Deus primeiro, isso é tudo. Coloque Deus primeiro.
18
E agora, eu fico olhando aquele relógio ali, e estou consciente
de que não queremos permanecer aqui por mais tempo do que
devemos, porque amanhã vocês têm que ir trabalhar e eu sinto por
isso. Eu tenho tentado cada noite encerrar às nove e meia, se possível.
Então antes de ir mais além, e eu ler a Palavra, vamos inclinar as
cabeças e falar com o Autor da Palavra. Tem alguém que gostaria de
ser lembrado em oração, levante a mão, diga qual é sua necessidade?
Olhe a audiência.
19
Senhor, gracioso Pai, é algo que emociona meu coração
quando eu vejo homens e mulheres, moços e moças levantarem suas
mãos para o Deus do Céu em petição. E eu estou certo que se eu, um
pecador salvo pela graça, se isso me atinge dessa maneira, o que isso
não faria em relação ao terno e misericordioso Pai celestial, quando
Ele vê Seus filhos levantando as mãos?
20
O Deus infinito sabe exatamente o que cada mão representa. E
eu oro a Ti, Pai, conceda-lhes segundo os seus desejos. Que seja dado
abundantemente. E oramos por todos os que estão doentes e aflitos,
em todos os lugares; as chamadas chegando para ir as prisões, aos
hospitais, e, ó Senhor, seria interminável. E oramos como uma igreja,
nesta noite, que Tu te lembres de cada um deles, e cure seus corpos
doentes, e os liberte de seus tormentos. Faz retroceder o inimigo de
suas almas, tire a incredulidade deles, e que eles sejam completamente
libertos pelo poder de Jesus Cristo.
21
Pedimos nesta noite, Senhor, que Tu abençoes cada igreja
aqui representada, cada membro da igreja. Que o Teu Espírito
possa nos liderar e nos guiar para a Tua vontade em nossas vidas,
em qualquer igreja que pertençamos. Pedimos Senhor, que Tu
derrames o frescor hoje a noite sobre a Tua congregação aqui, o
Espírito Santo. Que Ele venha em tal poder, a ponto de haver uma
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unção especial que atinja cada um, que pecadores venham ao altar
chorando, e os santos regozijando, e doentes ficando bem, os coxos
saltando como cervos.
22
Conceda isto, Senhor, para Tua glória. Que possamos observar
o que já ouvimos nesses marcantes hinos de Sião, enquanto o pequeno
coral cantava aqui há algum tempo para nós. Oh, como Te agradecemos
por esses jovens que têm consagrado suas vidas ao serviço do Senhor
Jesus, e seus talentos que eles estão usando para a Sua glória. Oramos
que Tu os abençoes também e progrida-os em tudo que eles fizerem.
23
Agora abençoe a leitura de Tua Palavra e que o Espírito Santo
tome cada palavra e coloque no fundo do coração daqueles que Tu
escolheste para recebê-La nesta noite. Esconda o pregador, ó Senhor,
atrás da cruz. Que não vejamos nada a não ser o Senhor Jesus e a
oportunidade de ganhar almas para Ele. Então, quando a fila de
oração começar, que não haja ninguém cruzando a plataforma a
não ser aqueles que vão ser completamente curados, ou alguém em
qualquer lugar do edifício.
24
Que haja tal derramamento do Espírito Santo, tal unção, a
ponto que todos sejam curados. Que amanhã os telefones possam
tocar pelo país, as pessoas que estão aqui em cadeiras de rodas ou em
macas, doentes e aflitos; que eles estejam ligando em todo lugar para
o doente e dizendo: “Venha rapidamente e receba sua cura”. Conceda
isto, Senhor. Pedimos tudo isso para Tua glória. No Nome de Teu
próprio filho querido, nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.
25
Eu quero que você, nesta noite, leia comigo na Escritura, ou
deixe marcado; eu quero que você abra comigo em São Lucas capítulo
primeiro. E vamos começar no verso 36 e ler uma porção desta
Escritura. Você sabe, eu gosto de ver que você traz sua Bíblia para a
igreja. Há algo sobre isso... eu amo carregar a Palavra.
26
Eu estava pensando em meu irmão de cor sentado aqui, que
é pastor de um bom grupo de cantores. Um irmão de cor uma vez
ali no sul, eles dizem que ele estava carregando a Bíblia e ele não
conseguia ler nem mesmo uma palavra. E eles perguntaram para ele,
disseram: “Por que você está carregando essa Bíblia?” Ele respondeu:
“Estou carregando porque eu creio Nela”. Esse é um bom sinal. Ele
disse: “Bem, então, como você sabe o que ela diz?” Ele respondeu:
“Eu posso ouvir os outros lerem”. E ele continuou: “Eu creio em cada
Palavra escrita nela de capa a capa”.
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não é teu marido”. O que ela disse? “Senhor, eu...” Agora, ouça isso
agora, “Senhor, vejo que Tu és profeta.” Quantos sabem disso? “Eu vejo
que...” se você pegar a referência, isso significa aquele profeta que
havia de vir.
126 “Vejo que és o profeta.” Ela disse: “Sabemos que quando o Messias
vier, Ele nos falará essas coisas”. Não é certo? Bem, aquele era o sinal do
Messias. E Ele disse: “Eu O sou, aquele que fala contigo”. O mesmo sinal
Messiânico será o mesmo hoje, como foi lá, não é correto? Teria que
ser se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. “As obras que
Eu faço, vós fareis também.”
127
Agora, se a mulher precisa de ar, ela está doente, ou meio fraca,
tudo bem, vocês podem levá-la para tomar um ar, tudo bem, se ela
quiser. Mas não... apenas tenha fé, ela ficará bem. Apenas a deixem.
Muito bem. Agora, deem sua atenção aqui. Agora, eu ia começar a fila,
ir diretamente orar por vocês. Quantos se eu fizer isso... você crerá
que você ficará bem? Levante a mão, porque “Estes sinais seguirão os
que creem, porão as mãos sobre...” quantos neste edifício são estranhos
para mim, que eu não sei nada sobre vocês, levantem as mãos. Em
todo lugar, eu não sei nada sobre você. Muito bem, se Jesus Cristo é o
mesmo ontem, hoje e eternamente...
128
Aqui, eu sou um estranho para você? Muito bem, para a nova
audiência. Apenas este aqui, ou em algum lugar, se alguém precisa
de uma ajuda ao longo da fila, nós pararemos. Eu não conheço este
homem. Nunca o vi, não sei nem um pouco a razão por que ele está
aqui. Deus sabe. Agora, se Jesus ressuscitou dos mortos e eu tenho
lhes falado a verdade sobre Ele, então se Ele ressuscitou e este é o
último sinal que Ele prometeu, como Ele disse: “Como foi nos dias de
Sodoma...” E isso é exatamente o que Deus fez nos dias de Sodoma.
129
Quantos estiveram aqui nesta semana para entender isso? Este
é exatamente o sinal que Deus deu a Sodoma. E Jesus disse que isso
se repetiria antes de Sua vinda. Quantos sabem que a Bíblia diz isso?
Quando o Anjo com suas costas viradas disse: “Abraão, onde está tua
esposa, Sara?” Como Ele sabia quem ela era? Disse: “Ela está na tenda”.
E Ele contou o que aconteceria a ela. E ela riu na tenda. E Ele disse:
“Por que ela riu?” Veem, Ele disse que isso aconteceria novamente
antes do tempo do fim.
130
Eu não conheço o homem, nunca o vi, mas aqui está, aqui está
um caso como quando nosso Senhor e Simão se encontraram. Isto
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israelita? Não pela maneira que ele se vestia, porque todos os orientais
se vestem de modo idêntico com turbante, túnica. Ele disse: “Um
israelita em quem não há dolo”. Em outras palavras, um homem sem
maldade, um cristão, um verdadeiro crente, nós o chamaríamos.
121
Ele disse: “Rabi (que significa mestre), quando me conheceste?
Pois esta é a primeira vez que nos encontramos, quando Tu me
conheceste?” Ele disse: “Antes de Filipe te chamar quando estavas debaixo
da árvore, Eu te vi”. Que olhos, vinte e quatro quilômetros através da
montanha, “Eu te vi debaixo daquela árvore antes de você vir para a
reunião”. Ele declarou: “Rabi, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel”.
Jesus afirmou: “Porque Eu te disse isso, tu crês, mas coisas maiores do que
essas verás”.
122
Então, claro que havia aqueles ali que disseram: “Agora, aquele
homem...” eles não poderiam negar que isso não estava acontecendo,
mas eles disseram: “Ele é Belzebu”. Quantos sabem disso? Belzebu
é um adivinho, um demônio. “Ele está fazendo isso pelo poder do
demônio.” E Jesus disse: “Eu os perdoo por isso, mas algum dia o Espírito
Santo virá e fará as mesmas coisas que Eu faço, e uma palavra contra Ele
nunca será perdoada nesse mundo, nem no mundo por vir”. Porque eles
chamam o Espírito de Deus de coisa imunda. A Escritura diz assim.
123
Agora, nós descobrimos que muitas coisas… Ele foi até
Samaria e essa é outra... outra raça de pessoas, como os povos de Cão,
Sem e Jafé. Agora, Ele foi até a samaritana que era meio judia e gentia.
E a mulher estava junto ao poço, e Ele conversou com ela alguns
minutos, Ele pediu: “Dá-me de beber”. Ela respondeu: “O poço é fundo,
e não é costume um judeu pedir a um samaritano algo assim”. Disse: “Não
nos comunicamos uns com os outros”. E como isso continuou, a conversa
prosseguiu, finalmente Ele disse: “Vá e traga teu marido”. E ela disse:
“Bem, eu não tenho marido.”
124
Há alguém doente ali? Muito bem, assente-a, apenas assente-a.
Agora, é esse um ministro com suas mãos sobre ela? Coloque suas
mãos sobre ela. Senhor Deus, em Nome de Jesus Cristo, o Filho de
Deus, tire a enfermidade maligna desta irmã. Que o poder de Deus
cure seu corpo. Nós expulsamos isso pela fé. Em Nome de Jesus,
amém. Muito bem. Não duvide, esteja bem agora. Amém.
125
E então quando a mulher veio e ela disse: “Eu tenho…” Ele
disse: “Vá, traga teu marido”. Ela respondeu: “Não tenho marido”. Disse:
“Isso é verdade, você teve cinco e aquele com quem você está vivendo agora
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27
E afirmou: “Eu creio na capa também porque está escrito nela
Bíblia Sagrada”. Ele disse: “Você crê em tudo que está escrito nela?”
Ele respondeu: “Eu creio em tudo que está escrito nela,” e prosseguiu:
“O que for que o Senhor me disser para fazer, eu farei”. Disseram:
“Agora, Mose, você sabe melhor do que isso”. Disseram: “Que tal se
o Senhor dissesse para você pular naquela parede de pedras, você
pularia?” Ele respondeu: “Sim senhor, eu pularia”. Disseram: “Como
você passaria através daquela parede de pedra, Mose?” Ele afirmou:
“Bem, se o Senhor me dissesse para pular, Ele faria um buraco ali
quando eu estivesse chegando”. É isso então. Se o Senhor dissesse
para ele pular, Ele faria um buraco ali na hora que ele chegasse lá.
Quão verdadeiro é isso.
28
Vamos ler agora no verso 36 de São Lucas.
E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em
sua velhice; e é este o sexto mês para aquela que era chamada
estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse, então,
Maria: Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim
segunda a Tua Palavra. E o anjo ausentou-se dela.
29
Isso deve ter sido um… o sol estava nascendo e se elevando para
o brilhante céu da Judeia, enquanto refletia seu brilho sobre a Galileia; a
pequena serva descia a rua. Ela tinha um cântaro sob o braço. Deve ter
sido na segunda-feira, após o sábado, e ela estava a caminho do poço
público para buscar água para o seu suprimento diário.
30
E ela, enquanto olhamos para ela nesta noite, ela está
caminhando com a cabeça baixa, não era mais do que uma menina de
uns dezoito anos. E ela parecia estar em um pensamento profundo.
Ela estava noiva de um jovem chamado José. Ele era carpinteiro, e
ele estava construindo, naquele tempo, uma pequena casa que exigia
uma atenção especial; porque ele e sua amada, a pequena esposa
Maria, iriam morar naquela casa. E tinha que ter tudo especial.
31
Dia a dia ela vinha enquanto ele estava almoçando, ao meio-dia,
e conversava com ele, e como eles faziam os planos da casa, e como as
pequenas portas seriam colocadas, pois era para ser uma casa especial.
E onde Maria morava, digamos que atravessava a encosta por um vale,
ali em cima na colina. E no domingo depois do culto, bem, eles iam se
assentar na varanda depois do jantar, e olhavam para a outra colina, o
pequeno cacho de sempre-vivas e as pequenas arestas do telhado da casa
sendo projetadas; eles planejavam seu futuro e o que eles deveriam fazer.
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32
O domingo anterior tinha sido um domingo incomum na
sinagoga de Nazaré. O bom rabino tinha pregado um poderoso
sermão. E ele falou do grande Deus de Abraão, como nos dias da
Sua visita aos Seus filhos no Egito, como Ele os tirou com mão forte
de poder, como Ele se revelou como o Governante tanto dos céus
quanto da terra, como a água não poderia ficar em Seu caminho, ou
como nada poderia embaraçar Sua vontade Divina. E como Ele tinha
espalhado com Suas próprias mãos pão sobre a terra, numa noite,
para alimentar Seus filhos viajantes que não tinham nenhum pão. E
ele também se referiu há um tempo quando eles ficaram sem carne,
e o Senhor Deus Jeová soprou um grande vento e as codornizes
vieram ao campo aos milhares.
33
E cada israelita, sem usar nada além de suas mãos, pegou
essas codornizes e as preparou e comeram tudo o quanto queriam.
E foi nesse momento que José deve ter dito: “Você notou, querida,
quantas codornizes seriam necessárias para alimentar o povo?” Pois
havia cerca de dois milhões e meio de pessoas no acampamento. E
cada homem poderia facilmente comer duas codornizes ou mais para
satisfazer. Então devia ter mais de cinco milhões de codornizes. Mas
Ele é Jeová, o Criador.
34
Como Ele pôde criar codornas. Provavelmente não havia cinco
milhões de codornas em toda a Palestina ou por todo aquele deserto.
Mas Ele é Deus Jeová que podia colocá-las lá. E se não há nada ali, Ele
ainda pode criar, porque Ele fez isso nos dias de Abraão, no monte
onde Abraão O chamou de Jeová-Jireh: “O Senhor proverá qualquer
coisa que Ele precisar”.
35
Então José deve ter dito algo assim: “A mensagem foi
impressionante, mas penso que o bom rabino arruinou-a no final
quando disse: ‘Mas é verdade que aquele Jeová costumava fazer
milagres, mas é uma pena que Jeová não faz mais milagres hoje,
aqueles dias se passaram há muito. Tudo que Jeová quer que façamos
é ir à igreja, e pagar nossas dívidas e viver uma vida boa, normal’”.
José deve ter dito: “Eu discordo um pouco do rabino, porque se Ele é
Deus, Ele tem que permanecer o mesmo Deus. Se Ele era Jeová-Jireh
que podia prover para eles, Ele pode prover para nós também”. Como
eu gostaria de gritar “amém” para José.
36
Maria entra na casa, e pega um pergaminho, e o traz como
faziam normalmente no Estudo Bíblico das tardes de domingo. E
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Espírito. Mas Ele criou uma célula de sangue no útero virgem de Maria.
Sem desejo sexual veio o Filho, Jesus Cristo. Através daquele Sangue eu
sou santificado. Através daquele Sangue um pecador é limpo. Através
daquele Sangue é que eu tenho fé para esta cura aqui. Através daquele
Sangue minha vida é mudada. Isso é o Sangue.
116
Quando Ele tinha trinta anos, o Espírito Santo veio sobre Ele
como uma pomba, e Ele começou Seu primeiro ministério. Vamos ver
o que Ele fez: “As obras que Eu faço”. A primeira coisa que Ele fez, nós
encontramos, havia um companheiro, André foi e encontrou Pedro,
seu nome era Simão, e o trouxe até Jesus e Jesus lhe disse: “Seu nome é
Simão e o nome de seu pai é Jonas. Tu és o filho de Jonas”. Isso é correto? A
primeira coisa que Ele fez…
117
Agora você crê que Simão... Ele era um fariseu da igreja dos
fariseus. Fomos ensinados pelas crônicas da Bíblia que ele era um
fariseu. Portanto, ele foi ensinado que se levantaria um profeta, que
Moisés disse: “Se levantará um profeta”. Quantos sabem que o Messias
seria um profeta? “O Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante
a mim,” disse Moisés. Ele será um Deus-profeta. E assim que ele
descobriu que ele sabia quem ele era, ele O reconheceu.
118
Então um companheiro chamado Filipe seguiu até outra
região, quinze milhas [Aproximadamente 24 quilômetros - Trad.]
pelas montanhas e encontrou um companheiro chamado Natanael,
seu amigo, debaixo de uma árvore, orando. Ele disse: “Venha e vê
Quem encontramos, Jesus de Nazaré, o filho de José.” Ele disse: “Agora,
pode alguma coisa boa vir de Nazaré?” Eu penso que ele deu a melhor
resposta que qualquer pessoa poderia dar, disse: “Vem e vê”.
119
Simplesmente não fique aí criticando, venha, descubra por si
mesmo. E eu posso imaginar vê-los indo pela colina, dizendo: “Diga,
você sabe aquele velho pescador de quem você comprou peixe aquela
vez e ele mal podia assinar o recibo, não conseguia assinar seu nome
nem nada?” “Sim, oh, Simão, você está falando do pescador, o grande
pescador, sim”. “Ele veio diante daquele que sabemos que é o Messias,
e Ele lhe falou qual era o seu nome, e falou o nome de seu pai.” “Ah,
que isso” disse Natanael, “Você foi longe demais”.
120
Mas assim que ele caminhou diante da congregação, algo
como isso, talvez Jesus estivesse ministrando aos doentes. Ele olhou
ao redor, Ele o viu vindo e Ele disse: “Eis aí um israelita em quem não
há dolo”. Bem, aquilo o surpreendeu. Como Ele sabia que ele era um
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explicar isso a algumas pessoas, os recém-chegados, se vocês tiverem
apenas um minuto.
110
Veja você, nós cremos que estamos vivendo nos últimos
dias. Cremos que Jesus Cristo prometeu, quando Ele esteve na terra,
“Aquele que crê em Mim, as obras que Eu faço ele fará também”. Ele disse:
“Um pouco e o mundo não Me verá, mas vós me vereis, porque Eu estarei
convosco e em vós, até a consumação dos séculos”.
111
Agora se pudermos descobrir o que Jesus foi muito tempo atrás,
as obras que Ele fez, então poderemos descobrir as obras que Ele faz
agora. Não é isto certo, visitantes? Agora, vamos tomar só um minuto e
descobrir as obras que Ele fez. Vamos pensar. Ele chamou a Si mesmo
de Curador? Não. Ele afirmou curar? Não. Ele disse: “Não Sou Eu que
faço as obras, mas Meu Pai que habita em Mim”. Não é isto certo?
112
E quando Ele passou pelo tanque de Betesda, ali ficava grande
multidão de pessoas, coxos, mancos, cegos, mirrados, esperando pelo
mover das águas... E Jesus... Havia um homem deitado ali. Ele não era
cego, ele podia caminhar. Mas ele tinha algum tipo de problema, talvez
problema de próstata, ou, ou tuberculose. Foi delongado; ele deveria
ter isso por muitos... trinta e oito anos, eu creio. Isso não ia matá-lo. Ele
estava em uma maca, e Ele disse: “Queres ser curado?” e ele respondeu:
“Senhor, não tenho ninguém para me colocar na água”.
113
Agora lembre-se Jesus disse que Ele sabia que o homem tinha
estado nessa situação por muito tempo. Agora, Ele sabia disso. Agora,
Ele o curou, e foi embora e deixou aquela multidão ali. Isso é certo?
Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, e fez isso? Ele fez.
Então ele foi questionado, e o que Ele disse? Agora, isto é São João
5:19, agora ouça Suas palavras: “Em verdade, em verdade vos digo, o Filho
não pode fazer nada por Si mesmo, mas o que Ele vê o Pai fazer, assim o Filho
o faz igualmente”.
114
Vamos voltar e ver se isso é verdade. Depois que Ele foi ungido
por Deus, cheio com o Espírito Santo, porque o Messias era o Ungido,
está certo, irmãos? O Ungido... Ele era um homem, quando se trata
de homem. Ele nasceu, comeu, bebeu, tinha carne e sangue como nós
temos. Mas Seu Sangue não era... Ele não era judeu, nem era gentio.
Ele era Deus.
115
Vê? O sangue vem do sexo masculino, quantos sabem disso? Ele
não tinha o sangue de Sua mãe, ela era judia. E então, quem era Seu Pai?
Quem foi Seu Pai? Deus. Então Deus não tem sangue porque Deus é um
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aconteceu que nesse dia, que ela trouxe o pergaminho de Isaías. E
assim que José tomou o pergaminho e o abriu, ele começou a ler o
pergaminho para Maria e a comentar. Finalmente, ele chega a Isaías
9:6, onde diz algo como isso: “Um filho se nos deu, e o governo estará sobre
Seus ombros: e Seu Nome será Conselheiro, Príncipe da paz, Deus forte, Pai
da eternidade”.
37
E enquanto lia, ele ouviu um suspiro, e ele olhou para os
lados, e a pequena dama, sua querida, seu pequeno rosto reluzia, e
seus olhos brilhavam como as estrelas em uma noite escura, e disse:
“Leia novamente, querido”. E ele leu outra vez, e ela deve ter dito:
“Oh, quem será esse? De quem o profeta está falando?” E ele disse
algo assim, ou teria dito: “O profeta estava falando do Messias que
virá. E uma de nossas mulheres algum dia dará à luz ao Messias”.
Essa Escritura pareceu prender a atenção da pequena virgem; ela
simplesmente não conseguia se afastar disso.
38
Isso é o que ela estava estudando, talvez, nesta manhã, onde
a encontramos indo ao poço pegar água. Eu diria, talvez, que era
segunda-feira. Era dia de lavar roupa, e ela tinha que ir cedo pegar
água para lavar; sua mãe era idosa. E enquanto ela estava pensando
naquela Escritura: “Nasceu-nos uma Criança, Um filho se nos deu, e
Seu nome será chamado Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da
Eternidade”. Ela ficou tão interessada no que ela estava dizendo, ou
pensando, que ela quase se esqueceu de virar a esquina.
39
E assim que ela levantou a cabeça, havia algo estranho, como
uma luz brilhando. E ela vira em direção à praça da cidade onde fica
o poço da virgem até hoje. E ela deve ter pensado: “Oh, o sol brilhou
no orvalho deixado no lado da colina, ou atingiu uma peça de metal
polido em algum lugar, ou ainda uma armadura de um soldado
romano. Talvez seja isso que vi brilhando diante de meus olhos”.
Então ela continua imaginando.
40
Oh, é uma pena que a igreja hoje não caminha no Espírito
daquela maneira mais. Pois é num tempo como esse quando Deus vem
a você. Sabe, foi no caminho de Emaús quando Cleofas e seu amigo
estavam conversando, e falando, e pensando sobre Jesus, que Ele
saiu dos arbustos do lado deles e andou com eles. É quando estamos
pensando Nele... O problema com o mundo hoje é que estamos
pensando em tudo, menos Nele. Então nos perguntamos por que não
recebemos bênçãos? Foi há poucas semanas, cerca de três semanas
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atrás, quando eu me sentei debaixo de umas árvores de sicômoros,
como eu estava dizendo a vocês, e comecei a pensar. Foi ali a primeira
vez que Ele veio e declarou o novo ministério para mim. Pense Nele.
41
“Achegai-vos a Mim, e Eu me achegarei a vós,” diz o Senhor.
Pense Nele. Davi falou que ele era... que escreveu Seus mandamentos
na cabeceira da cama e meditava neles dia e noite. É isso que a igreja
deveria fazer, conservar seu coração sintonizado em Deus dia e noite,
pois é quando Ele aparece. Salomão disse: “Como o homem pensa em seu
coração, assim ele é”. Comece a pensar que você é um de Seus filhos,
que Ele te salvou, e Ele é bom para você, e você O ama, e Ele te ama.
Não espere até você ir à igreja, ou uma hora conveniente, conserve-O
em sua mente o tempo todo.
42
E enquanto ela seguia caminhando pela rua, não havia
ninguém na rua ainda. E assim, enquanto ela caminhava pelo passeio,
numa pequena estrada de terra; de repente ela começou a perceber
que havia algo ao seu redor, um sentimento realmente estranho. Oh,
essa é a experiência mais maravilhosa. Eu creio que todos aqui já
experimentaram isso algumas vezes.
43
Se você ainda não teve essa experiência, essa seria uma boa
noite para começar. Comece a pensar Nele e adorá-Lo em seu coração,
e de repente você sentirá a estreita comunhão do Espírito Santo ao seu
redor. E fica uma tão grande unção que você não pode segurar mais.
Você levantará as mãos, ou fará alguma coisa. Você simplesmente não
consegue ficar quieto quando essa unção chega.
44
Enquanto ela estava pensando, sem perceber quem estava
ao seu redor, a pequena dama talvez com um par de sandálias,
caminhando por essa pequena estrada empoeirada, mas pensando
no Senhor e em Suas promessas, nas coisas que viriam... E enquanto
ela pensava, de repente aquele sentimento ficou tão profundo ao
seu redor que ela levantou a cabeça. E quando ela o fez, em pé
diante dela estava uma Luz. E junto àquela Luz estava Gabriel, o
Anjo, o Arcanjo de Deus.
45
Se você quer que os anjos lhe apareçam, mantenha sua
mente em Deus e fora das coisas do mundo. Faça seus negócios,
vá a sua igreja, vá lavar as louças; onde você estiver, mantenha sua
mente Nele o dia todo e toda a noite. Então Deus fará algo. Você
está se aproximando Dele, você tem o mundo afastado, apenas
você e Ele estão juntos.
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ali. 22, levante sua mão. 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30? Quem tem o D 30?
Eu não vi sua mão. D 30? Muito bem, ali atrás, irmã, venha à frente.
Muito bem, vamos deixar... assim eles não... vamos puxar a fila para
frente. Agora, lembre-se, se alguém mais pegou um cartão de oração,
segure-o, se você vai vir até a plataforma. Vê? Vamos orar por você. Nós
entregamos a você um cartão de oração. Somos obrigados a chamá-lo.
106
Oh, quão maravilhoso. 31, quem tem o D 31? Lá atrás. 32, 33, 34?
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, D 1 ao 40. Quantos ele disse que entregou? 50.
Nós não sabemos o que vai acontecer na fila de oração, ela pode parar,
começar, você sabe como é. E esta é a razão porque nós chamamos de
acordo com o número, porque não sabemos onde será. Muito bem, 41,
quem tem o D 41? Ali, muito bem, 42? 42? Muito bem. 43, 44, 45? 45,
não vi esse. Muito bem, 46 venha até aqui, 47, 48, 49, 50. Quem tem o
cartão de oração 50? Muito bem. Quantos ele… 50. Eu acho que esses
são todos, todos os…
107
Agora existem cartões de oração espalhados. Podem ter
alguns desses, que não vamos... talvez não consigamos chamar. Mas
deixe-os na fila, isso pode ajudá-los. Pois você sabe, você entrega um
cartão de oração a uma pessoa e ela é oitenta por cento curada. Os
rapazes dizem que quando eles entregam um cartão de oração, diz
que eles [O irmão Branham faz um som de assopro - Ed.] isso é, que
isso faz algo, (Você vê?). Os faz crer nisto.
108
Muito bem, agora eles estão espalhados. Agora, lembre-se,
antes desses cultos terminarem haverá uma noite que nós tomaremos
cada cartão de oração no edifício, (vê?), os traremos para a plataforma,
todos. Agora, quantos não têm um cartão de oração e você está doente
e você quer que o Senhor te cure, levante a mão. Muito bem, apenas
creia, isso é tudo que você precisa fazer. Vocês precisam de um minuto
para alinhá-los? Vamos apenas sussurrar agora para nós mesmos
enquanto nos preparamos para a fila.
109
Agora lembre-se, há alguém aqui que veio pela primeira vez?
Oh, que coisa. Obrigado. Você vê, eu desejaria que todos viessem
numa noite, todos de uma vez. Há alguém aqui que nunca esteve
em uma de minhas reuniões antes? Vamos ver suas mãos. Bem, olhe
isso. Estamos muito felizes que vocês estão aqui. Talvez eu tenha que
falar sobre isso um pouco. Eu propus em meu coração fazer outra
coisa nesta noite. Eu propus em meu coração chamar a fila de oração
diretamente e orar por eles. Isso é o que eu estava pensando em fazer,
esta é a razão por que eu chamei a fila de oração. Talvez eu tenha que
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pecador possa ver Isto, regozijar e Te aceitar como o Salvador. Que o
crente possa ver Isto, regozijar e ser cheio do Espírito Santo. Se João
pôde receber o Espírito Santo três meses antes de nascer, quando ele
estava morto no ventre de sua mãe, o que Isto deveria fazer em nós
nesta noite, Senhor? Oh, envia o Espírito Santo e confirma Tua grande
Palavra. Em Nome de Jesus nós oramos. Amém.
Eu O amo, eu O amo
Porque Ele primeiro me amou,
E comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. As irmãs cantam
primeiro.
Eu O amo. Eu O amo, (agora os homens.)
Eu O amo (todos juntos).
Porque Ele primeiro me amou,
E comprou-me a salvação no madeiro do Calvário.
102
Um para o quê? O quê? D. [Línguas e interpretação são dadas
- Ed.]. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A alegria do Senhor é a
nossa força, não é mesmo? Esta é a nossa força, é assim que vivemos,
é pela alegria do Senhor que está em nosso meio. Billy me disse que
entregou os cartões de oração D1 ao 50. Quem tem o cartão D número
1? Levante a mão. Cartão de oração D número 1. Número 2, número 3?
Número 2. O número 2 ficou em pé? D número 2? Número 3? Número
4? Onde está o 4, levante a mão. Números 4,5,6,7,8,9,10. Alinhem-se
bem aqui agora. Oh que coisa! Somente crer, tudo é possível, somente
crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer.
103
Muito bem, número 10, número 11. D número 11, quem tem?
D-11? Ele já está aí? Muito bem, ponham-nos na fila de trás. D 11, D
12? Quem tem D 12, você, filho? Muito bem, venha e tome seu lugar.
D 12, D 13, levante a mão, muito bem. 14, levante a mão. D 14, D 15,
16, 17, 18, 19, 20? D 20, não vi sua mão, muito bem, está bem. Muito
bem, continuem a fila ali.
104
Alguém dos colaboradores, se você puder, ajude-o ali atrás a
colocá-los na fila. D 20? Coloque-os atrás, Billy, mova a fila para trás,
coloque-os deste lado. Vamos formar uma grande fila ali. Oh, eu me
sinto bem. Amém. Amém. Eu não trocaria isto por nada. Se eu estiver
louco, apenas me deixe. Sou feliz assim. Estou muito mais feliz assim
do que quando estava em perfeito juízo, como vocês chamam isso. Eu
tenho o meu juízo perfeito. Eu tenho... eu quero a mente de Cristo,
isso é o que eu quero. E isso é sempre contrário ao mundo.
105
Muito bem, D 20. 21, quem tem o D 21? Muito bem, senhor, bem
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46
Essa aparição do Anjo assustou a pequena virgem. Ela tinha
sido ensinada que os dias de milagres já haviam passado. Mas ela viu
algo acontecer. O Anjo falou com ela, disse: “Salve Maria”. “Salve”
significa “pare”. E Ele tinha uma mensagem para ela. Quando um
anjo vem, ele tem uma mensagem para você. E o Espírito Santo, o anjo
de Deus está aqui nesta noite com uma mensagem para cada crente.
47
Mantenha-O em sua mente. Mantenha-se pensando Nele,
quão amável Ele é, quão doce Ele é em Suas promessas. Se você está
doente, tenha isso em mente: “Ele foi ferido por minhas transgressões, Ele
foi machucado por minhas iniquidades, o castigo que me traz a paz estava
sobre Ele, e pelas Suas pisaduras eu fui sarado”. Conserve sua mente
centrada dessa maneira, algo acontecerá com você. De repente haverá
algo se aproximando de você, uma unção virá a você, e você saltará
dessa cadeira. “Achegai-vos ao Senhor, e Ele se achegará a vós.”
48
E ela olhou para esse grande Anjo, e seu nome é Gabriel. Agora,
há Anjos do Senhor, muitos deles, que vêm a terra e trazem mensagens.
Mas Gabriel, quando ele vem, há algo maior prestes a acontecer. Ele
foi Quem anunciou a primeira vinda de Cristo; Ele será Aquele que
anunciará a segunda vinda de Cristo. E disse a Maria: “Achaste graça
diante de Deus”. Que mensagem para trazer para ela. “Achaste graça
diante de Deus.” E enquanto ela pensava naquela Escritura, então essa
era a Escritura que foi confirmada para ela. Agora, se você está doente,
pense nessa Escritura. Se você está perdido, pense nessa Escritura. Se
você quer o Espírito Santo, pense nessa Escritura, e o Espírito Santo a
confirmará para você.
49
Ali estava ela, e o Anjo disse que ela teria um Filho. E eles
chamariam Seu Nome Jesus. Ele salvaria as pessoas de seus pecados.
E Ele disse: “Sua prima Isabel é uma mulher já de idade, e está no
sexto mês de gravidez; aquela que era chamada estéril”. Maria e Isabel
eram primas de primeiro grau.
50
Nosso Senhor e João Batista eram primos de segundo grau. O
nome do esposo de Isabel era Zacarias. Ele era um homem justo, um
sacerdote no Templo. Ele era um bom homem. E por toda sua vida
em que esteve casado com Isabel, ele orou e esperou no Senhor, que
Deus lhes daria um filho, mas ela era estéril. E ela tinha uns sessenta
anos de idade e Zacarias tinha por volta de setenta, e eles ainda não
tinham filhos.
51
Então Zacarias foi à celebração para cumprir seu dever,
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qual era queimar incenso enquanto o povo orava na congregação. E
enquanto ele estava lá dentro queimando incenso, ele olhou, de pé,
no lado direito do altar, e ali estava o Arcanjo Gabriel. Viva correto,
faça o que é certo. Anjos ainda vivem, Deus ainda os têm sob Seu
comando. Ali estava Gabriel, o Arcanjo, que lhe contou o que estava
para acontecer. Depois desses dias de administração no templo, ele ia
para casa, e sua esposa ia conceber e ter um filho. Eles chamaram seu
nome João. E nós conhecemos a história.
52
Agora, o Anjo Gabriel, seis meses depois, visitou Maria e lhe
contou que sua prima ia ter um bebê também. Então Maria sabia
que isso seria um milagre, aquela velha mulher, avançada em idade,
ter um bebê. Então ela disse ao Anjo: “Como se fará isso, visto que não
conheço varão?” Peça e você receberá. Ele disse: “O Espírito Santo fará
sombra sobre ti. O Santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus”.
É assim que vai acontecer. Maria não respondeu ao Anjo, ela não
discutiu de maneira alguma. A única coisa que ela disse foi: “Eis aqui
a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a Tua palavra”.
53
Você já pensou que mesmo o sacerdote Zacarias questionou,
sendo ele um homem velho e ela também velha, como isso se faria?
Um sacerdote que deveria conhecer a Palavra e saber o que Deus
fez... Mas essa pequena virgem era apenas uma garota. E ela não
tinha marido. Ela tinha que crer no impossível, algo que nunca tinha
acontecido antes. Mas ela não discutiu, ela não questionou mais. A
Palavra Dele foi suficiente para ela.
54
Oh, se a igreja pudesse agir assim. A Palavra encerra o assunto.
Se Deus disse assim, é tudo que precisamos saber. Como isso vai
acontecer? Eu não posso te dizer, mas se Deus disse, vai ser daquela
maneira, porque Deus disse assim. Oh, é isso que eu gostaria que a
igreja soubesse. Se há algo que eu gostaria que você depositasse fé é
no que Deus disse. Isso tem que ser a verdade.
55
Você notou que ela teve que crer no impossível? Ela não podia
olhar atrás como Zacarias podia. Ele podia voltar até Sara, e Sara tinha
quase cem anos de idade quando ela teve um bebê. E Ana no templo,
ela já era uma mulher velha também. E eles tinham muitos exemplos
disso, onde elas tinham maridos. Mas Maria teve que crer em algo que
nunca tinha acontecido.
56
Vocês têm milhares de exemplos de cura Divina. Vejam as
pessoas que foram curadas de câncer, cegueira, mudez e surdez, todo
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Ele é minha paz. Ele é meu Pai, minha Mãe, Ele é tudo que eu já tive,
tudo que sempre serei; tudo está dentro Dele. Oh, que coisa, vamos
levantar as mãos e louvá-Lo.
97
Oh Senhor, eu nem sei o que dizer, Senhor. O Espírito de Tua
Presença está simplesmente levando minha alma de um lugar a outro.
Oh, permita que aconteça nesta noite, Senhor, aquilo que eu tenho
pedido. Conceda isso, ó Senhor. Oh Deus Pai, envie Tuas bênçãos
sobre o Teu povo. Unja o povo. Envie o Espírito Santo em grande
poder e em grandes medidas de graça e amor. Conceda isso, Senhor.
Ouça nossas orações.
98
Nós Te louvamos Senhor, nós Te amamos Senhor, levantamos
nossas mãos a Ti, elevamos nossos corações a Ti. Tu és nossa vida,
nossa alma, nosso ser, nosso alimento, nossa água. Tu és nossa vida,
nossa visão, tudo o que somos. Vivemos e respiramos por Ti, Senhor.
Oh, toma-nos, Senhor, modela-nos, molda-nos, leva-nos para longe
do mundo. Oh Deus, coloca o Teu Espírito em nós. Tu disseste: “Vocês
são um povo especial, um sacerdócio real, um sacerdócio espiritual, fazendo
ofertas espirituais, os frutos de nossos lábios, dando louvores a Deus”.
99
É isso que estamos fazendo agora, Senhor, dando louvor ao
nosso Deus, fazendo um sacrifício, soltando de nossos lábios a nossa
adoração, e dizendo: “Nós te amamos, Senhor. Não nos importa o
que os outros dizem. Nós Te amamos. Tu és nosso Deus. Tu és nosso
Salvador, nosso Curador, Tu és nosso Rei, Tu és nossa Salvação. Tu
és nossa vida, Tu és nossa... Tu és tudo o que somos Senhor. Tu és
isso para nós, Senhor, e Te agradecemos por isso”. Abençoe-nos,
Senhor. Esperamos em Ti, esperamos por Ti para nos guiar. Envianos a qualquer lugar; faça conosco o que Tu quiseres. Toma-nos em
Tuas mãos. Tu és o oleiro e nós somos o barro. Molda-nos e faça-nos
segundo a Tua própria maneira, Senhor. Faça-nos imagens de Deus.
Conceda isto, Senhor.
100
Agora Deus Pai, enquanto apresentamos os enfermos a Ti,
nesta noite, enquanto eles passam pela plataforma, deixe o Espírito
Santo vir, deixe o Anjo de Deus que falou comigo lá no moinho naquela
noite, Aquele que tem falado por toda a jornada da vida, deixe-O vir
aqui hoje à noite, Senhor, e se pôr de pé e confirmar estas palavras, e
fazer esta Bíblia viver uma vez mais. Conceda isso, Senhor.
101
Permita que seja assim; conceda isso. Que cada pessoa doente
aqui possa ver Isto, regozijar e Te aceitar como seu Curador. Que o
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92
Oh, não há dinheiro que possa comprar isso, não há nada que
poderia pagar isso, é de graça para qualquer um. “Qualquer que quiser,
venha, beba da fonte do Senhor”. Oh, não há nada que possa tomar o Seu
lugar. Ele é o Primeiro e o Último, o Alfa e o Ômega, o Princípio e o
Fim. Ele estava aqui antes que houvesse um mundo. Ele estará aqui
quando o mundo não for mais. Ele é a Raiz e a Descendência de Davi.
Ele é a Estrela da Manhã. Aleluia! Ele é Cristo, o Filho do Deus vivo.
Ele é O verdadeiro, e nós O amamos. Nós O adoramos. Ele é o Deus
do céu feito carne e que habitou entre nós, o seio do Pai. Oh, como eu
O amo, como eu O aprecio.
93
Eu, um pobre e perdido pecador, cambaleando pelas ruas,
quase cego, agora Ele me deu bons olhos, deu-me boa saúde, deu-me
salvação, todas as bênçãos de Deus. Deu-me amigos quando meus
próprios pais me expulsaram e disseram que eu estava louco. Minha
igreja me colocou para fora e disse: “Ele está fora de si”. Mas Ele disse:
“Se você abandonar, Eu te darei pais, mães, amigos”. Aleluia.
94
Oh, Deus, ao redor do mundo tem feito isso, muitas e muitas
vezes. Eu penso quando o profeta disse a Davi: “Faça tudo o que está
em teu coração porque Deus é contigo”. E naquela noite o Senhor falou ao
profeta, disse: “Vá, diga ao meu servo Davi que Eu o tirei da malhada e lhe
dei um nome como os grandes homens do mundo”. Quando penso nisso,
como Deus me tirou da sarjeta do pecado, me deu amigos por toda
parte do mundo, meu coração se emociona com esses pensamentos de
Seu grande Nome. Bendito seja o Nome do Senhor.
95
Somente uma coisa que eu lamento, é de não ter mais vidas
para viver, para servi-Lo. Falar em desistir de alguma coisa, oh, não
há nada para desistir, é tudo para vencer, é tudo para ganhar. E se eu
tivesse dez milhões de vidas, se eu pudesse voltar aos dezesseis anos e
ser rei sobre todo o mundo por dez mil anos, ou morrer bem agora e ir
para o céu com Jesus Cristo, eu diria: “Deixe-me ir agora. Eu gostaria
de ir para estar com Ele”. Porque agora eu tenho Vida Eterna.
96
Dez mil anos passariam e eu iria para o inferno. Mas agora,
quando dez mil anos se passarem, eu não terei menos tempo de que
eu tinha quando entrei lá. Amém. Oh, que coisa! Oh, que coisa! Ele
é real. Quem fez as flores? Quem colocou as cores nelas? O mesmo
Homem que colocou a cor na flor, colocou o Espírito Santo em meu
coração. Glórias a Deus. Ele está aqui, sim senhor. Não se assuste
com Ele, porque Ele está aqui. Deus significa adoração. Deus é um
objeto de adoração. E eu amo adorá-Lo. Ele é meu Tudo em tudo.
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tipo de doenças e enfermidades. Temos muito disso para olhar como
exemplos. Mas essa pequena garota não tinha outra coisa senão Sua
Palavra, e isso foi o suficiente. Sua Palavra foi suficiente para ela.
57
E eu quero que você note, ela não precisou esperar até que
tivesse certeza de que isso ia acontecer. Ela começou a testificar
naquela mesma hora. Ela não esperou até que sentisse vida, para
que ela pudesse ter certeza de que ia ter o bebê. Tão logo ela ouviu
Sua Palavra, ela tomou-O em Sua Palavra, e ela começou a testificar e
louvar a Deus pelo bebê antes de sentir qualquer coisa. Isso é...
58
Dê-nos mais Marias por aqui, que possam tomar Deus em
Sua Palavra e louvá-Lo, não importa se você sentiu alguma coisa ou
não. Tome-O em Sua Palavra. Deus está tentando encontrar alguém
que tome Sua Palavra. Não importa como você se sente. Alguém diz:
“Bem, eu não me sinto melhor. Eu fui às reuniões, recebi oração. Eu...”
Aquilo não tem nada a ver com isso. Deus disse isso e está resolvido.
Amém. Alguém que tomará Sua Palavra, é isso que Lhe agrada. Creia
em Sua Palavra. Isso é o que agrada a Deus. Essa é a única maneira de
você encontrar favor com Ele, é crer em Sua Palavra.
59
E Maria O tomou em Sua Palavra. Ela disse: “Isso é o suficiente
para mim”. E ela foi por ali contando a todos que ela ia ter um bebê
antes que ela tivesse qualquer sinal, um sinal de alguma coisa. Ela
ainda... ela sabia que isso ia acontecer porque Deus disse. Não vê você
a verdadeira semente de Abraão? Deus fala, eles creem. É por esta
razão que eu gosto da igreja hoje que pode tomar a Palavra de Deus.
60
Quando Deus diz: “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e
eternamente,” a igreja diz: “Amém”. Se Jesus diz: “As obras que Eu faço,
vós também as fareis”. A igreja diz: “Amém”. Jesus disse: “Esses sinais
seguirão aos que crerem. Em meu Nome expulsarão demônios, falarão novas
línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, porão as mãos
sobre o enfermo, eles serão curados”. A igreja diz: “Amém”. Eles não se
preocupam com isso, ou indagam como isso vai acontecer, eles apenas
O tomam em Sua Palavra e seguem adiante. Essa é a verdadeira
semente de Abraão. Esses são os filhos de Deus.
61
Maria teve que crer no impossível. Mas Deus toma o
impossível e o torna real quando Seu... quando Ele é tomado em Sua
Palavra. O médico pode ter dito: “Você nunca se livrará desse câncer”.
O médico pode ter dito: “Você nunca mais conseguirá andar outra
vez. Bem, isso... bem é impossível para você andar novamente”. Mas
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o impossível desaparece quando Deus é tomado em Sua Palavra.
62
Não importa o que o médico diz, ele está fazendo o melhor que
pode. Mas Deus é Deus. Amém. E Sua Palavra é exatamente como Ele
é. E você toma Sua Palavra. Isso encerra o assunto para sempre. “Se tu
podes crer, diga a esta montanha mova-te, e não duvide em seu coração, mas
creia que o que você disse acontecerá, você pode ter o que você disse”. Deus
tomado em Sua Palavra...
63
Oh, ela começou, no mesmo instante, a dar glória a Deus e a
dizer às pessoas que ia ter um filho, não conhecendo nenhum homem.
Agora, lembre-se, ela ficou passível ou suscetível à crítica. Mas Maria
não parou para pensar na crítica; ela não se importou com a crítica.
64
Quando uma pessoa vem para receber o Espírito Santo, ela
não se importa com o que os vizinhos vão falar; não importa se você
grita, fala em línguas ou o que quer que faça, esta além disso. Você
tomou Deus em Sua Palavra, você não se importa com a crítica. Você
perdeu toda aquela sua maldade, o que é chamado pela sociedade
intelectual de prestígio. A coisa que você quer é favor de Deus.
65
Você não se importa com o que o Espírito Santo leva você a
fazer, berrar, gritar, chorar, rugir ou qualquer coisa que você queira
fazer. Qualquer coisa que o Espírito Santo coloca em você, você faz
porque você não se importa. Você deixou todas essas coisas feitas
pelo homem. Você está livre em Cristo Jesus. O Espírito de Deus te
libertou. E você é livre no poder de Deus, inundado em Sua beleza,
adorando-O em Espírito e em Verdade. Você é uma pessoa livre. Você
tomou a Palavra de Deus, Ela estabeleceu-se em seu coração.
66
Você não se importa, você está se lançando... Você diz: “Bem,
se eu estiver em meu trabalho algum dia e meu chefe disser: ‘Diga, eu
ouvi dizer que você estava ali naquela reunião de santos roladores e
foi curado’. Eu estou com medo”. Não, você não está. Irmão, se você é
semente de Abraão, você considera isso uma alegria ficar ali, e testificar
do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Certamente você fará isso.
“O meu povo não ficará envergonhado. Se você se envergonhar de Mim
diante dos homens, Eu me envergonharei de ti diante de Meu Pai e dos santos
anjos,” disse o Senhor Jesus. Então, eles não estão envergonhados, eles
não têm medo.
67
Então depois que Maria ouviu as boas novas sobre Isabel, oh,
ela queria compartilhar a notícia. Você sabe que há algo sobre isso,
quando você realmente toma Deus em Sua promessa e O vê cumpri-
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reavivamentos e sinais estão mostrando Sua vinda. Há terremotos em
diversos lugares, o mar tem se tornado furioso, provocando grandes
ondas de maré. Tudo... O coração do homem está falhando com temor,
angústia entre as nações, tempo de perplexidade, Israel retornando, a
figueira dando seus brotos. Estamos no fim do tempo.
88
O Espírito Santo está aqui, e nós Te amamos, Senhor, e estamos
Te adorando. E o próprio poder de Deus nos levará para Casa com
Ele, num desses dias no rapto; isso levantará os mortos, para sempre.
Conceda isso, Senhor. Traga a cumprimento, nesta noite, todas as
Tuas promessas entre o Teu povo. Cure cada uma destas pessoas,
Senhor, os representados nesses lenços. Que o Teu Espírito Santo
possa olhar para baixo. Tu os viste quando eles os puseram aqui. Tu
sabes o objetivo, Tu conheces seus motivos, Tu conheces a fé deles. Eu
rogo, Deus, que Tu cures cada um deles para Tua própria glória. Em
Nome de Jesus Cristo nós pedimos isso. Amém.
89
Oh, bendito seja Seu Nome. Aleluia. Aleluia. Louvado seja
Deus. Oh, Suas bênçãos, Sua presença emociona, simplesmente
refrigera minha alma por saber que o magnífico, o grande Espírito
Santo de Deus foi prometido que seria derramado nos últimos dias e
Ele daria a chuva serôdia e a temporã juntas. Vocês tiveram a chuva
serôdia, aqui está a temporã junto com ela. As obras que Jesus fez se
repetem na igreja, mostrando que Ele está vindo.
90
Se eu tivesse minha mão projetada ali na sombra, quanto mais
longe ia parecer mais escuro, mas quando começa a ficar mais perto,
torna-se mais claro até que se torna, de fato, a mão. É desta maneira
que são as bênçãos. Por anos, ano após ano, enquanto a igreja vem, o
poder de Deus se aproximando mais e mais, até que agora está prestes
a se tornar a imagem de Jesus Cristo, Sua Igreja é, no poder de Sua
ressurreição. Todos os sinais que Ele fez têm se repetido na igreja.
Estamos no fim do tempo. Busque a Deus gente!
91
Eu sei que vocês pensam que eu ajo muito estranho como um
pregador. Mas eu lhes asseguro disso. Se vocês se sentissem como eu
senti, vocês agiriam pior do que isso, eu creio, sim senhor. Porque
eu estou tentando segurar, está quase a ponto de explodir em meu
coração. Pensar que o Deus do céu, O qual criou os céus e a terra, está
bem aqui conosco, agora mesmo, em Sua Palavra, confirmando-Se,
mostrando que Ele está vivo. Ele não está morto, mas Ele está vivo
para todo o sempre. Como O amamos e O apreciamos.
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aqui, mostrando sinais e maravilhas... “Em Meu Nome expulsarão
demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e estes sinais
seguirão aos que creem.” Você crê nisso? Vamos orar.
83
Pai celestial, nossos corações estão tão felizes nesta noite,
sentimos como que se pudéssemos decolar. Parece que se Tu
levantasses o teto desse velho edifício, nós iríamos para casa nesta
noite, sabendo que esse grande Nome do Senhor Jesus, esse Nome
magnífico, esse Nome precioso, um Nome sobre todos os nomes, um
Nome perante o qual tudo no céu se prostra, tudo na terra se prostrará
perante Ele...
84
Oh Deus, todo demônio terá que se prostrar e reconhecê-Lo.
E Tu nos dás este Nome. “Peça ao Pai qualquer coisa em Meu Nome, Eu
o farei.” Oh Senhor Deus, que fizeste a promessa através de Teu Filho
Jesus, permita que o Nome de Jesus Cristo liberte cada doente nesta
noite, liberte cada pecador, liberte cada pessoa. Que esta possa ser
uma reunião de libertação, agora mesmo, que o Espírito Santo possa
vir e mover, e dar glória e louvor a Deus. Conceda isso, Senhor.
85
Somos Teu povo, não estamos sob nenhuma escravidão. Somos
livres. O Filho nos tornou livres, e somos verdadeiramente livres para
servir o nosso Senhor e nosso Pai. Nós Te agradecemos. Falar sobre um
dia de ação de graças por liberdade, temos tido um real... nós... Todo
dia é dia de ação de graças, toda hora é dia de ação de graças. Eu era
cego, mas agora posso ver; eu que era um pecador, agora sou salvo.
86
Ó Deus, quão livres somos, como podemos dar a Ti ação de
graças, ação de graças de nossos corações porque Jesus Cristo, o Filho
de Deus, não está morto, mas Ele está vivo entre nós nesta noite,
provando que está vivo através de sinais, maravilhas e milagres,
derramando o Espírito Santo sobre a Sua igreja nestes últimos dias
antes de Sua aparição. E sinais e maravilhas aparecendo em todo
lugar, coisas maravilhosas... E o Deus dos Céus... Oh, aleluia, dando
louvor e glória a Deus. Oh, como Te agradecemos por estas coisas. É
uma verdadeira ação de graças dentro de nossos corações. Receba os
louvores do Teu povo, Senhor. Nós Te amamos. Sabemos que Tu és
Galardoador daqueles que diligentemente Te buscam.
87
Deus Pai salve o pecador, traga o desviado de volta para casa,
encha o crente com o Espírito Santo, cure o doente e o aflito; receba glória
para Ti mesmo. Sentimos algo se movendo. Nos últimos anos, algo está
acontecendo, o Espírito de Deus tem se movido através do país, grandes
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la; você deseja contar a alguém. Você não consegue ficar quieto; você
tem que fazer algo sobre isso. Então ela se foi, aquela pequena mulher,
sozinha, ao longo do rio e acima nas colinas rumo a Judéia, para a
região das montanhas.
68
Agora, Isabel, tão logo ela se deu conta de que ia ser mãe, ela
se ocultou, foi de volta para o quarto. E eu imagino. Vamos pensar que
ela esteja sentada ali fazendo pequenas botinhas e deixando todo o
seu trabalho pronto para esse pequeno companheiro que estava para
vir. E ela está fazendo o pequeno cobertor que ela usará para dedicálo, e todas essas coisas, preparando as coisas, porque ela ia ser mãe.
69
Mas uma coisa a estava preocupando, ela estava no sexto
mês e o bebê ainda não tinha se mexido. Agora, qualquer um sabe
que isso não é normal. De um jeito ou de outro, em cerca de dois ou
três meses ou mais, talvez quatro no máximo, há vida, mas ali não
tinha vida ainda.
70
Mas ela estava ali sentada em um pequeno quarto. Vamos dar
uma olhada agora e tomar um pequeno assento ao lado da estrada e
observar. Aqui vem a pequena virgem pela estrada, seus pequenos
olhos brilhando, suas bochechas tão rosadas como poderiam estar,
não com Max Factors [Empresa americana de cosméticos –Trad.],
não, não, mas iluminada com o poder de Deus e o gozo de Deus. Tão
rápido quanto ela podia correr, seus pequenos olhos brilhando, você
sabe. E ela...
71
Eu vejo Isabel levantar a cortina e olhar, e ela avista uma
garota vindo pelas colinas da Judeia. E ao se aproximar, ela reconhece
que é sua prima, Maria. Então ela coloca seu pequeno xale e sai para
encontrá-la. Oh, deve ter estendido os braços para ela e abraçado-a, e
beijado-a. Você sabe, as pessoas costumavam ser... elas se importavam
uma com a outra, você sabe.
72
Mas hoje em dia não se importam. Elas não se importam umas
com as outras, as pessoas são tão frias, tão distantes umas das outras.
Era costume quando um dos vizinhos ficava doente, todos nós íamos
vê-lo, ajudá-lo, e cortávamos sua lenha, quebrávamos o milho, ou
ajudávamos a arar ou o que fosse, e o ajudávamos. Mas hoje, você
nem mesmo sabe que seu vizinho morreu, a não ser que leia no jornal.
Está tão frio, tão indiferente.
73
Querida, eu não quero que isso soe mal para minha esposa
sentada ali, mas outro dia, isso foi há algum tempo, estávamos no
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centro juntos. E parece ser uma tendência. E havia uma senhora na
rua, e ela cumprimentou: “Como vai, senhora Branham?” E eu não a
ouvi dizer uma palavra. E eu disse: “Querida, aquela senhora falou
com você”. Ela respondeu: “Eu falei com ela”. E eu disse: “Eu não
ouvi você”. Ela afirmou: “Eu sorri”. “Oh,” eu disse: “Querida, um
sorrisinho tímido não toma o lugar de um bom ‘Como vai?’” Eu gosto
disso dessa forma amigável, mas um sorrisinho tímido... Eu gosto de
ver alguém falar, não dar um sorrisinho tímido como um gambá. Eu
gosto de um verdadeiro “Como vai?” Eu gosto de um bom e caloroso
aperto de mãos.
74
Há não muito tempo eu estava na Flórida, e havia uma
mulher chamada de Duquesa, ou algo assim, que permitiu que nós
tivéssemos um terreno onde armamos a tenda. E naquela noite o
irmão Bosworth disse: “A Duquesa”. Eu pensei: “Agora, com quem
eu vou me encontrar agora?” Continuou: “Ela está ali atrás, quer te
ver”. Eu disse: “Bem, tem muitas pessoas doentes aqui também que
querem me ver”. E ele me disse: “Bem, quando você sair, apenas dê
um aperto de mãos nela”.
75
E aquela mulher usava uns óculos, e eles tinham uma haste,
uma mulher bem alta, e ela tinha esses óculos nas mãos assim, em
uma haste. E quando eu passei, ela perguntou: “Você é o doutor
Branham?” respondi: “Não, senhora, eu sou o irmão Branham”. E ela
tinha tantas joias em suas mãos, e pulseiras o suficiente para enviar
um missionário centenas de vezes ao redor do mundo. E ela...
76
E eu disse: “Eu sou o irmão Branham”. Ela estendeu sua mão e
disse: “Estou encantada em conhecê-lo”. Eu segurei aquela grande e
gorda mão e a abaixei. Eu disse: “Abaixe-a aqui, assim te conhecerei
quando te vir novamente”. Eu simplesmente odeio toda essa
ostentação. O que somos de qualquer forma? Seis pés de pó [1,80m.
- Trad.]. É para a alma lá dentro que Deus está olhando. Joias não
cobrem pecados, nem roupas cobrirão pecados. Requer o Sangue
de Jesus Cristo para cobrir o pecado, então Ele nos faz o que somos.
Então em nossos corações...
77
Maria agarrou Isabel, e Isabel a Maria, e olhe-as dando
tapinhas nas costas uma da outra e se abraçando, beijando-se e tão
felizes de se encontrarem. Que amizade! E eu posso vê-las quando
finalmente pararam de se abraçar, e segurando a mão uma da outra e
conversando.
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78
Oh, eu posso ouvir Isabel dizer: “Maria, não te via há muitos
anos, mas ainda pude reconhecer os lindos olhos de sua mãe, Ana. E
oh, você é uma jovem tão linda. Como você está indo?” “Oh, muito
bem.” Ela respondeu: “Eu estou me sentindo maravilhosamente
bem”. E ela disse: “Fiquei tão feliz em ouvir a notícia de que você
seria mãe”. “Oh”, ela confirmou: “Isto é certo. Estou muito feliz
também”. Ela disse, Maria disse: “Mas sabe de uma coisa? Eu
também vou ser mãe”. “Oh, você e José se casaram?” “Não, eu nem
sou casada, e vou ser mãe.”
79
“Bem, eu não entendo isso. Agora, você vê, meu bebê está
aos seis meses e ainda não deu sinal de vida, e eu estou um pouco
preocupada.” E Maria disse: “Oh, não se preocupe, porque o anjo
de Deus apareceu-me na estrada e me contou sobre isso (Vê?) e eu
não conheço nenhum homem, mas o Espírito Santo fez sombra sobre
mim e eu vou dar à luz a uma criança, Ele disse, e eu chamarei Seu
Nome Jesus, Ele será o Filho de Deus”. E assim que ela disse: “Jesus”,
o pequeno João veio à vida e começou a saltar e pular de alegria tanto
quanto podia. E Isabel, seu rosto iluminou-se, e ela disse: “De onde
provém isto a mim, que a mãe de meu Senhor veio me visitar? Pois assim que
Seu Nome foi falado aos meus ouvidos, meu bebê saltou de alegria no ventre”.
80
Se o Nome de Jesus Cristo trouxe vida a um bebê morto, a
primeira vez que foi pronunciado por lábios humanos, trouxe Vida
Eterna e o batismo do Espírito Santo no ventre de Maria, porque a
Bíblia diz... ou Isabel, a Bíblia diz que João, desde o ventre de sua mãe,
foi cheio do Espírito Santo. [Espaço em branco na fita- Ed.] Oh, isso
deveria curar os enfermos, limpar os leprosos, levantar os mortos.
81
“Em Meu Nome expulsarão demônios.” Aleluia. Esse maravilhoso
Nome do Senhor Jesus colocado em nossas mãos nesta noite, pronto
para recebê-Lo… Se aquilo fez isso, e pense no que aconteceu, eu
posso ver o Espírito de Deus trabalhando entre essas duas mulheres,
uma profetizando sobre a outra, e essa profetizando sobre aquela, o
Espírito Santo sobre elas quando o Nome de Jesus Cristo foi invocado
em seu meio.
82
Oh que coisa, irmão! Aquele mesmo Nome de Jesus Cristo é
mais poderoso hoje à noite. Isso deveria estar no meio do povo aqui
esta noite. O que isso deveria causar num homem doente ou numa
mulher doente? O que isso deveria causar numa pessoa que está presa
pelo diabo, quando Sua própria promessa, ancorada no céu diante
de Deus com Seu próprio Sangue, para fazer bem pelo Espírito Santo

