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O SUPER SINAL
The Super Sign

William Marrion Branham
29 de novembro de 1963
Shreveport, Louisiana – EUA

Vamos orar. Pai celestial, somos gratos a Ti, hoje à noite, pois
Tu ainda és o grande EU SOU, não o “Eu fui” ou “Eu serei”. Tu
estás no tempo presente, nosso Deus. E Tu és o mesmo ontem, hoje
e eternamente, o Deus imutável. Nós te agradecemos porque temos
este privilégio de saber disso, que nos foi revelado pelo Espírito
Santo. E Ele nos selou Consigo, no Reino de Deus, pelo sinal que
Ele nos deixou. Estamos tão agradecidos por isso. Abençoe-nos,
nesta noite, enquanto esperamos em Ti. Em Nome de Jesus, oramos.
Amém. Podem se assentar.
2
Eu tenho apenas que colocar alguns desses lenços aqui do
lado... O Senhor permitindo vamos orar pelos doentes, pelo restante
das noites. No entanto, eu disse a Billy que ele estava um pouco
atrasado, hoje à noite, e ele não conseguiu distribuir os cartões de
oração, mas ainda assim achamos que poderíamos fazê-lo enquanto
eu estivesse, talvez, fazendo uma chamada de altar, ou algo assim,
poderíamos fazê-lo.
3
Agora, todos estão se sentindo bem? [A congregação diz:
“Amém.”-Ed.] Isso é bom. Com certeza, estou contente em ouvir isso.
Agora, eu creio que foi anunciado que o desejum dos Homens de
Negócios é na parte da manhã. Eu creio que eles anunciaram a hora,
e assim por diante. Agora, vamos ficar preparados para qualquer
coisa que o Senhor tenha para fazermos. Percebemos que esta é a
noite em que qualquer coisa pode acontecer, então queremos estar
preparados e entrar rapidamente na mensagem. Então, amanhã,
teremos um dia muito ocupado.
4
E domingo, como manhã de domingo, acho que vou falar
aqui depois da Escola Dominical, domingo de manhã; e domingo
à noite. Então, vocês estão convidados para todas essas reuniões.

2

CRENTES DA BÍBLIA

Claro, se você tem um posto de dever em algum lugar, que você
deve estar lá, bem, não queremos que você falte.
5
Eu tenho uma cerimônia de casamento, em algum momento,
amanhã ou depois de amanhã. No domingo de manhã, sim, eu
tenho que realizar o casamento de um casal do meu tabernáculo. E
assim estamos esperando ver isso também. E agora, orem por nós
enquanto nos esforçamos para ler um pouco da Palavra de Deus, e
vamos entrar diretamente na mensagem, rapidamente. Eles queriam
que eu chegasse cedo por causa da multidão em pé. Então vamos ler
Isaías, capítulo 7. Quero ler, começando no versículo 10.
E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede para
ti ao Senhor teu Deus um sinal; pede-o, ou embaixo nas
profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não
pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouvi agora,
ó casa de Davi: Pouco vos é afadigardes os homens, senão que
também afadigareis ao meu Deus? Portanto o mesmo Senhor
vos dará um sinal: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz
um filho, e chamarão o seu nome Emanuel.
6
Se eu fosse tomar isso como um tema, nesta noite, para falar
por alguns instantes, sobre algumas anotações que eu fiz nesta
tarde aqui, eu gostaria de falar sobre... tomar o tema O Super Sinal.
Você sabe, este é um super dia, tudo é super. E vemos que o raio
bifurcado nos céus em uma noite escura certamente nos declara que
pode haver luz na escuridão. Estamos conscientes disso.
7
Deus sabia o fim desde o princípio. Portanto, Ele pôde planejar
tudo, que funcionaria para Sua glória. E isso nos dá coragem, por
saber que não importa o que venha ou que vá, Deus está fazendo
tudo, o relógio está marcando a hora certa, pontualmente. Às vezes
ficamos cansados, chateados. Nós nos apressamos. Pensamos: “Oh,
precisamos fazer isso, ou fazer aquilo”.
8
Mas lembrem-se, o relógio de Deus estará exatamente no
tempo certo. Todas essas coisas devem ser assim. Tudo deve ser feito
de acordo com Seu grande conhecimento, Sua presciência; pois, pela
presciência Ele poderia predestinar; não por Seu desejo, mas pelo
Seu conhecimento. Deus não predestina por Seu desejo. Ele não está
desejando que ninguém pereça, mas por Sua presciência Ele sabia
quem aceitaria e quem não aceitaria.
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144
Eu creio.” Eu não me importo onde você esteja. Isso é bom.
Levantem as mãos agora. Agora, deem louvores a Deus. [Alguém
diz: “Lenços?” - Ed.] Eu orei por eles. Agora, louve-O, de pé aí. O
super sinal, o super sinal bem no meio de vocês, o super sinal de
Deus para o último dia! Amém. Deus te abençoe, irmão.
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140
“Uma virgem conceberá e dará à luz um Filho, e o Seu Nome será
chamado Emanuel, que por interpretação é ‘Deus conosco’”, Deus aqui
em nós, o super sinal de Deus! Você crê nisto? [A congregação diz:
“Amém.” - Ed.] Bem, estamos no tempo do fim. Se Ele está aqui,
por que você não O aceita agora? Você vê o que deveria acontecer?
Você vê o que deve acontecer? Toda pessoa agora deveria estar
totalmente curada. Há Alguém, há Algo aqui para fazer isso. Todos
sabem disso.
141
Deus no Céu sabe que não conheço nenhuma dessas pessoas.
Elas são totalmente estranhas. Pergunte-lhes e veja. Eu não sei nada
sobre elas. Eu não sei quem elas são, de onde vêm, nada. Mas se
você aceitar minha palavra, se isso for verdade, direi agora mesmo
a vocês, o Espírito Santo está circulando por este lugar. Essa Luz
está por todo lugar aqui. Agora, se a Palavra é certa, e a Palavra
se manifesta diante de você, qual é o problema para nós não A
recebermos? Qual o próximo, irmão?
142
Você está em apuros, também, algo sobre... Bem, é sua
esposa. [Alguém diz: “Sim, senhor.” - Ed.] Isso mesmo. Só um
minuto até eu ver o que é. Você confessou, deixe isso. Eu te desafio
a crer em Deus agora, o super sinal! A única coisa que eu sei sobre
esse menino, eu apertei suas mãos. Eu não posso te dizer o nome
dele agora. Mas isso é exatamente o que está errado. Eu não sei
disso. Eu estava lá no dia em que ele se casou, mas algo aconteceu.
Eu não quero dizer isso aqui.
143
Mas, tudo bem, você não crê em Deus? Ele disse que esse
super sinal aconteceria. Quantos querem vê-Lo? Vamos ver suas
mãos, diga: “Eu vou crer nele”. Amém. Lá embaixo, onde quer
que você esteja, na galeria, lembre-se do super sinal de Deus, a
Palavra da promessa manifestada aqui hoje diante de vocês neste
dia. Jesus leu as Escrituras, virou-se e disse: “Hoje se cumpriu
esta profecia em vosso meio”. Eu digo, em Nome de Jesus Cristo,
neste dia, o sinal do fim do tempo é manifestado diante de vocês.
Quantos estão doentes? Levantem as mãos. No Nome de Jesus
Cristo, em Sua Presença, se você pode crer no que viu, como a
Verdade e vindo de Deus, eu te peço em Nome de Jesus Cristo,
levante-se e aceite-O, diga: “Eu aceitarei. Eu vou, isso estará
estabelecido para mim.
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9
Portanto, Ele pode fazer tudo funcionar de acordo com o Seu
grande relógio que está batendo, pois Ele pôde prever o fim desde
o princípio. E, portanto, Ele sabia que nós viveríamos neste tempo.
Ele sabia que este seria o nosso tempo. Ele tinha planos para este
tempo. Ele teve planos para todos os tempos. E nunca um dos Seus
planos falhou. Ele está sempre no tempo certo.
10
E isso é o que chamamos de super era. Tudo o que você vê
hoje em dia deve ser um “super”, ou não vai durar muito, se você
não tiver algo super, porque é uma super era. Eles tiveram a era
deles, e eles tiveram, agora eles têm a super era, tudo o que vemos.
11
Você não pode mais ir à loja da esquina e encontrar um grande
pedaço de queijo ali, como encontrava. E da maneira como era, as
velhas lojas de esquina, se você pegasse a comida, sempre tão boa...
Todo mundo quer ir a um mercado clássico, com ar condicionado,
chamado de supermercado. Eles vão ali, mesmo pagando mais pela
comida. Eles têm que ir ao supermercado. Isto é certo. Porque é
super. Vê? Todo mundo quer algo super.
12
E, hoje, você não pode pegar um automóvel comum. O
velho modelo T seria atropelado na rua. Eles têm um super carro.
A Ford tem que torná-los super. A Chevrolet tem que torná-los
super. O resto deles para permanecer na corrida têm que tornarse super. Tudo é super, super, super. Depois de um tempo,
chegamos à era do ar. Eles tinham o avião propulsor. Então, logo
eles apareceram com um jato. E agora eles obtiveram um super
jato. Veem? tem que ser um super. Se não, está fora de época.
Tudo nesta era tem que ser super.
13
Nós tínhamos as velhas rodovias em que viajávamos, agora
você tem super-rodovias. Tem que ter quatro ou cinco pistas de
um lado e quatro ou cinco do outro lado, ou passam por cima de
você. Veem? Você tem que ter isso, porque esta é a super era, super
tempo. Tudo está no super. Nós até pensamos que temos super
pessoas, ou algumas pessoas pensam que são super, e tentam agir
assim, de qualquer forma. Super corrida, uma corrida querendo
dominar a outra.
14
Super igrejas, super denominações, tudo está chegando ao
super. “Se não é super, não serve.” Eu acho que até as mulheres
estão ficando super vestidas, na era moderna. Os sapatos da moda
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antiga tinham um pouco de couro, você os compra por cerca de três
dólares o par, o melhor tipo, tinham mais couro do que uma dúzia
de pares tem hoje, e você paga vinte e cinco dólares por eles. Mas
tem que ser o tipo super, sabe, calcanhares assim, sem dedos, mas é
super. Você vê isso. Você tem que estar quase em super curvas para
andar neles, compreende? Isto é certo. Tudo ficou louco para mim,
veem? Mas é uma super era. É uma super-hora.
15
Todos esses sinais são a marca de uma escuridão espiritual.
Todas essas coisas que vemos acontecer nesses super, super, super,
se nós tão somente soubéssemos! Estamos com pressa, temos que
chegar lá, e o que fazemos quando chegamos lá? Era costume ir
a pé do trabalho para casa, as crianças iam para a escola a pé, e
agora elas têm um ônibus para ir até a porta, pegá-las e levá-las
para a escola e buscá-las da escola, e depois pagar meio milhão
de dólares por uma sala de recreação, para lhes dar um pouco de
exercício, ou elas morrem.
16
Bem, elas se exercitavam ao caminharem para a escola. Super
era! Agora, não é isso certo? Até mesmo as igrejas têm que ter, elas não
têm atividades suficientes entre elas, elas têm que ter uma sala onde
todos podem brincar e pular. Era o Espírito que os impulsionava a
fazer isso, mas agora eles têm que ir lá, para uma espécie de super
momento, veem? Tudo conduzindo a uma escuridão espiritual, um
grande dia em que estamos vivendo.
17
Sabem, Seu povo, o povo de Deus da Bíblia, sempre foi
advertido por Deus a observar os sinais do tempo. Jesus, quando
estava na Terra, disse aos fariseus de Seu dia: “Vocês, fariseus
cegos”. Disse: “Vocês saem ao entardecer e olham para ver se os
céus estão claros e vermelhos”. Continuou: “‘Amanhã’, vocês dirão:
‘vai ser um dia claro’. ” E Ele afirmou: “Então vocês saem e eles
estão fechados, nebulosos, então, ‘Amanhã será um tempo ruim’”.
18
Ele concluiu: “Vocês conseguem discernir a face dos céus, mas o
sinal do tempo vocês não conseguem discernir”. Prosseguiu: “Se tivessem
Me conhecido, vocês teriam conhecido o Meu dia. Se vocês conhecessem
Moisés”. Ele disse: “Vocês me conheceriam, porque Moisés escreveu
sobre Mim”. Em outras palavras, como eu tenho dito, eles deveriam
saber que a Escritura que estava para ser cumprida naquele dia
estava sendo cumprida, e eles não sabiam. Eles tinham os olhos tão
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135
Aqui, bem aqui atrás deste corredor… deste lado, ali atrás,
há uma pequena mulher que não consegue engolir, tem dificuldade.
Há algo errado com sua garganta. Ela mal consegue engolir. Mas ela
crê. Ela é de fora da cidade. Você crerá, irmã, que você conseguirá
engolir? Você vai aceitar a sua cura? Levante a mão se você… Tudo
bem, agora você pode ser curada. Agora, se isso, se sou um estranho
para você, acene com a mão assim. É isso mesmo, veem. Mas, é isso,
ela estava sentada ali, nesse momento, tentando engolir. Engula
agora e você pode engolir bem. Veja se isso é certo.
136
Você crê que o Anjo do Senhor está aqui? Você crê nisso,
no super sinal? Essas pessoas, por todo o prédio. Vocês aqui
perto. Eu vou virar as costas, só para que vocês saibam, de todas
as formas, que é o Senhor Jesus. Eu vou virar as costas. E alguém
ore, creia. Se você acha que estou olhando para você, para ler sua
mente ou algo assim, apenas creia. Se Ele pôde dizer sobre o que
Sara estava orando, ou o que ela estava fazendo na tenda atrás
Dele, porque Deus foi manifestado na carne de um ser, um ser
humano que estava comendo, bebendo, um sinal! Eu lhes disse
que era um super sinal.
137
Sim, aqui está um homem vindo diante de mim agora. Ele
está bem atrás de mim. Ele está bem aqui. Ele está ficando cego. Seu
nome é Maclusky. Se ele crer de todo o coração, Deus vai curá-lo.
Levante-se. Eu nunca vi o homem em minha vida. Creia, senhor.
E deste lado aqui, você crê, bem aqui? Você crê com todo o seu
coração? Ore.
138
Eu vejo uma mulher, e ela está sofrendo com algo. Ela acha
que é epilepsia, porque ela desmaia. Ela vem do sudeste, ela é da
Flórida. E o nome dela é Sra. Kinney. Se você crer, Sra. Kinney, e ficar
de pé, você será curada desses desmaios. Fique de pé. Eu nunca vi a
mulher em minha vida. Ela é totalmente estranha. Pergunte a ela.
139
Vocês creem que Ele é o super Sinal? E nesta seção, vocês
creem? Uma mulher sofrendo, quase chegando a um esgotamento
nervoso, bem aqui. O nome dela é Sra. Jones. Se ela crer com todo
o coração, ela pode ser curada. Sra. Jones, se você crer, ficar de pé
e crer que Jesus Cristo te deixa bem, você pode ter sua cura. Ela,
totalmente estranha para mim, nunca a vi em minha vida. Deus
sabe que isso é verdade.
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agora. E as irmãs nos instrumentos ali, “Somente Crer”. Pense,
descendo a colina, vem Jesus. Em sua imaginação, veja-O entrar
pela porta e caminhar até aqui e ficar de pé no púlpito e dizer:
“Filhos”. Imagine isso em sua mente agora. E todos sejam bem
reverentes, e fiquem bem quietos e orem. Em toda parte, continue
orando, dizendo: “Senhor Jesus, seja misericordioso comigo.
Senhor, eu creio”.
131
Pai, Deus, eles estão quietos agora. Neste momento solene,
creio que Tu estás aqui. Eu creio que aquela grande Coluna de Fogo
que guiou Israel através do deserto, foi manifestada em carne. Ele
disse que Ele era: “Antes que Abraão existisse, EU SOU. Venho de Deus
e vou para Deus”. Após a Sua morte, sepultamento, ressurreição e
ascensão, Paulo O encontrou na estrada, descendo para Damasco.
Uma grande Luz o derrubou. Aquele hebreu nunca O teria chamado
de “Senhor”, se ele não soubesse que era a mesma Coluna de Fogo.
“Quem és tu, Senhor?” Ele respondeu: “Eu sou Jesus”.
132
E aqui Tu estás, nesta noite, conosco, a mesma Vida em nós.
Eu Te agradeço por isso, Pai. Agora, permita que seja conhecido que
falei a Verdade. E... Aquela virgem concebendo, para unir o homem
a Deus, é o mesmo sinal que está entre nós hoje à noite, no final da
era, o super sinal. Que isso seja uma vez mais, Pai. Eu oro através do
Nome de Jesus Cristo. Agora, continuem orando.
133
Agora, eu tomo todo espírito aqui sob o meu controle, no
Nome de Jesus Cristo. Agora, se você quiser orar, continue orando;
se você quiser olhar para cima, faça o que quiser agora. Continue
mantendo seu testemunho. Continue mantendo sua fé, se estiver
orando. Eu vejo, na minha frente agora, neste corredor do meio
aqui, uma pequena senhora, uma mulher, assentada bem aqui atrás,
que está levantando a cabeça; neste corredor do meio, ali no final.
134
Ela está sofrendo com um problema na coluna. Sim. Você
crê que Deus vai curar sua coluna? Crê? Muito bem. É por isto
que você estava orando. Isso é certo? Levante a mão. Vocês duas
estão curadas. A senhora ao lado dela tinha um problema na
coluna também, porque ela levantou a mão. Eu vi isso vindo da
outra para ela. Agora, eu não te conheço, nenhuma de vocês, não
é mesmo? Mas isso é o que estava certo. Se isso é certo, levante a
mão. Agora é esse o super sinal?
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fixados em suas tradições e coisas, a ponto que não puderam ver a
verdadeira Escritura se revelando diante deles.
19
Eu compararia essa era a isso. Que mesmo entre as pessoas
boas, em algum momento, elas não conseguem ver isso. Eles se
afastam e, honestamente, eu... Isso me desencorajaria se eu não
soubesse que Jesus disse, que “Ninguém pode vir a mim, se o Pai
que me enviou o não trouxer”. Eles nunca conseguirão ver Isso. Ele
disse: “Isaías falou de vocês, dizendo: ‘Têm olhos e não podem ver,
ouvidos e não podem ouvir’”. É um panorama lamentável, mas é
dessa maneira que eles são.
20
E agora encontramos praticamente a mesma coisa existindo
hoje, quando sabemos que estamos vivendo na hora em que a
escuridão está para cobrir a Terra e as pessoas. E descobrimos
que todas essas conquistas modernas de super era e assim por
diante, em que vivemos, são apenas sinais de densa escuridão no
reino espiritual.
21
Estamos na era da igreja de Laodiceia, onde eles são mornos.
Eles podem ir à igreja, e as pessoas vão, e parecem ter um zelo em ir
à igreja. Mas para saber alguma coisa sobre o Espírito, sobre o tempo
em que eles estão vivendo, alguns deles são tão cegos quanto podem
sobre essas coisas. Não importa o que Deus faça, e quão bem isso seja
provado pela Sua Palavra, ainda assim eles não podem ver. Eu me
pergunto se não é simplesmente como Ele disse: “Tem olhos, mas não
podem ver.” Devemos olhar ao redor e ver que todas essas coisas que
estão acontecendo são um sinal de que o fim está próximo, porque
estas são as coisas que estão previstas para este tempo.
22
Eu quero que você observe a imutável continuidade da
Palavra de Deus e Suas obras. Veem? Ele nunca muda o Seu programa.
Ele nunca muda Suas maneiras. Assim, a Escritura está em perfeita
continuidade. Tudo o que Deus faz está em continuidade com o que
Ele fez. Veem? E o que Ele fez a primeira vez Ele fará a segunda vez
da mesma maneira. E para provar isso a vocês, Ele fez leis na Terra.
E Ele sempre deu ao Seu povo um sinal antes do evento acontecer.
Agora, Ele sempre fez isso. E Ele sempre fará isso, porque Ele é o
Deus imutável. “Eu sou Deus”, Ele disse: “Eu não mudo”. O modo
como Ele estabeleceu o Seu programa no início, é assim em todas as
eras. Ele nunca o muda.
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23
Quando Ele colocou o mundo para girar em um ciclo de
vinte e quatro horas; podemos ter horários de verão, e todos os tipos
de tempo, mas isso nunca muda a rotação da Terra. Ela completa o
seu ciclo a cada vinte e quatro horas, em rotação. As estações nunca
mundam. Deus tem primavera, verão, inverno, exatamente como
sempre foi. Foi assim que Ele fez no princípio, é assim que Ele faz
todas as vezes. A continuidade de Suas leis, e de Sua Palavra, e de
Suas obras, como tudo isso combina perfeitamente! Portanto, se
pudermos ver o que era, poderemos saber o que é e o que será. Você
pode basear seus pensamentos nisso, porque as Escrituras dizem:
“Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente”.
24
Nós observamos antes da chegada da primavera. Observe
algumas de Suas leis. “Quando você vê nas árvores brotando folhas”,
disse Ele: “você sabe que o verão está próximo.” A primavera é um sinal
de introdução do verão, que está chegando. Isso é uma lei. Sempre
acontece assim.
25
Você não tem verão, e então, quando chega o inverno,
as folhas aparecem. Não. Você tem as folhas primeiro, porque
é uma introdução de Suas leis na natureza, que a primavera está
chegando. Isso nunca falha. Quando você vê as árvores começarem
a ficar tenras, ao redor da casca, e os pequenos botões começarem
a inchar, você sabe que é um sinal de que a primavera está aqui,
está chegando. Quando você vê o outono, antes de termos geada ou
algo assim, e as folhas caem das árvores, você diz: “Bem, o outono
está próximo”. Como você sabe? Porque as folhas estão caindo. A
natureza está se preparando para isso. Todo ano é a mesma coisa.
26
Ele também nos dá um sinal na mudança do tempo. Você
pode sair e observar, como Ele disse: “Você vê que o céu está vermelho e
sombrio, amanhã será mau tempo”. E Ele nunca muda isso. Ele sempre
nos avisa. Você pode sentir o ar começar a ficar úmido muito antes
da tempestade e observar a natureza toda agindo para isso. É um
sinal. Como sempre tenho dito: Se não houvesse Bíblia, eu saberia
que há um Deus, só por observar como a natureza funciona. São as
Suas leis, elas estão todas em harmonia umas com as outras. Sua
Palavra está em harmonia; Ela não pode falhar. Seus sinais estão em
harmonia com o tempo. Os sinais estão combinando com a Bíblia.
Os sinais estão na lua. Os sinais estão no céu. Os sinais estão na
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entrar em nós. E Pai, para me ungir, e não faria muito bem para esta
congregação a menos que Tu os unjas também. Somos um, juntos.
E unja-os com fé, que alguém aqui... Há certamente alguém que
tem fé suficiente para fazer isso, como aquela mulher que tocou
Tuas vestes. “E Ele é o Sumo Sacerdote agora que pode ser tocado pelo
sentimento de nossas fraquezas”, para mostrar que Ele ainda é aquele
super sinal, Deus no homem, Deus trabalhando através do homem,
o analfabeto e os que esquecerão a si mesmos, e que deixarão o
Espírito trabalhar através deles. Há mulheres assentadas aqui
que estão sofrendo, talvez, com a mesma coisa que aquela mulher
sofreu. Simões estão sentados aqui, nesta noite, Senhor, os filhos
de Jonas, como eram lá. Eles estão sentados aqui. Ajude agora,
Senhor, que as pessoas possam saber.
127
E responda minha oração como eu... Não através da emoção;
eu sei que estou emocionado, mas sou todo... Estou incomodado,
Senhor, quando vejo as coisas do jeito que estão. Isso me esgota...
Que as pessoas voltem para a Palavra e esqueçam todas essas coisas
fantásticas da hora, as opiniões populares do mundo; voltem para
a Palavra, a Palavra manifestada, agora, na hora em que estamos
vivendo. Conceda isto, Senhor.
128
E enquanto temos as cabeças inclinadas, eu quero que cada
um de vocês ore, simplesmente. Fiquem com as cabeças inclinadas
e continuem orando, diga: “Senhor, ajude-me agora”. E tenha algo
em mente pelo qual você queira orar. E se o Senhor Jesus ainda
está vivo, então, certamente, amigos, esse seria o super sinal. E
algumas pessoas disseram: “Oh, sem dúvida que pode ser feito, o
irmão Branham tem um grande dom do Senhor. E eu creio, quando
ele está sob a unção, ele é um profeta do Senhor, mas não ouça
o seu ensinamento”. Agora, alguém faria isso e diria isso, e seria
um estudioso? Quando esse é o próprio sinal de que o ensino está
correto, de acordo com a Bíblia.
129
E se você é um pecador, o tanque está esperando ali. Se você
nunca foi batizado no Nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a
remissão dos seus pecados, o tanque está esperando. Se você ainda
não recebeu o Espírito Santo, você deve ter esse Sinal em você ou
você não passará pela Porta. Você deve ter a vida de Cristo em você.
130
Agora, ore e peça a Deus para ajudá-lo, enquanto oramos
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a orelha do centurião romano de volta; que Simão havia cortado
com sua espada. O inimigo vinha te pegar e Tu ainda foste amável e
misericordioso para curar. Tu ainda fazes as mesmas coisas.
122
Mas, Senhor, os olhos das pessoas podem se abrir e ver o
que estamos tentando lhes dizer, que este é o tempo do fim! Eu
oro, Deus, eu oro em Nome de Jesus, que isso aconteça nesta noite,
Senhor. Que o Tabernáculo Vida assuma seu nome nesta noite, Vida,
Vida Eterna. Todo o grupo que está sob essa placa aqui, nesta noite,
que a Vida venha, abundantemente.
123
Depois que a Palavra foi exposta aqui, tão clara quanto Ela
possa ser, a promessa do dia, Tu prometeste Isto neste dia. Estamos
conscientes disso, Senhor. E somos filhos de Abraão, temos vindo,
como Abraão veio. Atravessando, professando. Chegando a uma
terra estranha; nós chegamos, temos tido visões e revelações e tudo
de Deus. Como Ele falou conosco e nos curou, e fez as mesmas
coisas que Ele fez a Abraão! Mas nesse tempo do fim, pouco antes
do Filho prometido, então Deus mostrou como seria o tempo do
fim, pelo super sinal.
124
E então a super Semente, Jesus Cristo, a Semente da fé, vem
e faz a mesma coisa no fim dos judeus, como fizeram ali naquele
fim. E agora, no final de todas as coisas, Ele prometeu voltar. “Como
foi nos dias de Noé e nos dias de Sodoma.” “As obras que Eu faço, fareis
vós também”. Se a vida Dele está em nós, ela O reflete. Ela reflete
o construtor, o feitor do produto; Seu trabalho sempre foi refletir
Ele próprio. E Deus foi refletido em Cristo, “Se não puderem crer em
Mim, creiam nas obras”.
125
E agora eu rogo, Deus, que Tu cures cada um destes pelos
quais eu oro com sinceridade. Cure-os, Senhor. Conceda isto. E
agora, querido Pai Celestial, aqui estou. Eu me dou conta que não
posso ficar aqui por muito tempo, e vejo minha vida natural se
desvanecendo. Ajuda-me nesta noite, Senhor, desta vez. Uma vez
mais, Senhor, faça com que as pessoas esqueçam o passado agora
e prossigam em direção ao alvo da soberana vocação. Conceda
isto, Senhor.
126
Vou pedir para que Tu faças algo que vai ser uma dura
coisa, Pai. Eu percebo isso. Mas eu vou pedir que Tu deixes Jesus
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Terra. Os sinais estão na Igreja. E podemos olhar para a Igreja, hoje,
e ver que o sinal é certo que Ele vem.
27
Por exemplo, como isso funciona na natureza. Eu tenho estado
nas florestas do norte, onde tenho caçado. Antes de termos uma
temporada de frio; patinhos saem de Louisiana, vão para lá e fazem
seus ninhos e chocam seus filhotes. Deixe a primeira brisa fresca
sair do topo daquela colina quando a neve encobre as montanhas,
e aqueles patinhos se levantam de lá, e nunca haviam saído daquele
lago, e voltam tão diretamente para Louisiana como podem.
28
É a natureza, as leis da natureza. Eles fazem isso todos os
anos. E então, logo aqui em Louisiana, deixe o sol quente começar
a diminuir, aqui em Louisiana, observe todos eles se ajuntarem,
formarem um bando e voltarem para as montanhas novamente.
Observem os gansos aqui no Texas, para onde muitos deles vão. Eu
vi o momento em que tivemos que parar o carro, na estrada, eles não
se incomodam com ninguém. Eles estão pensando em ir, eles têm um
reavivamento. Todos eles juntos, você nunca ouviu tanto barulho. É
pior do que os pentecostais, quando eles se juntam. Veem? O que é
isso? São as leis da natureza. Todos os anos eles se ajuntam, depois
formam bandos e vão embora. Quando os patos saem e os gansos
deixam o Texas, o verão está chegando. Isto é certo.
29
E quando eles saem do norte da Colúmbia Britânica, o inverno
está chegando; ouça os gansos passando, gritando do jeito que eles
gritam, indo para o sul. Eu posso ouvi-los e chorar, porque eu vejo
Deus guiando-os. O que os guia através do ar sem caminho, quando
eles são apenas seres irracionais? O que é que faz isso? Quando o
ouço gritando seguindo adiante, aquele líder lá, como que seguindo
seu caminho; talvez ele nunca tenha voado para Louisiana antes,
mas ele chegará lá. Não se preocupe. Ele tem algo em si que lhe
diz para onde ir. Ele está tomando o seu voo. Ele está liderando o
bando. Todo o grupo deles está chegando. Eles podem nunca ter
estado aqui antes, mas ele sabe exatamente onde os arrozais têm o
arroz, porque ele tem algo que o guia. É uma natureza.
30
Então a primavera, quando está agradável e quente aqui
embaixo, durante o inverno, ele voltará direto novamente. Por
quê? É a natureza se revelando. São as leis de Deus. Seus sinais
sempre previram Seus eventos, assim como isso o faz. Quando você
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vê os gansos indo, os botões surgindo, as folhas caindo, vejam, é
a continuidade da natureza se harmonizando. A lei de Deus na
natureza se harmoniza, e Ele prevê Seus eventos. Isso sempre tem
sido, nunca falhou e nunca falhará. Se seguirmos a continuidade da
Palavra de Deus, nunca falharemos, também. Se não tomarmos a
tendência moderna do dia e tentarmos injetar algo mais Nela, mas
apenas seguirmos a continuidade Dela para esta era, observe o que
acontece. Nós vamos direto para casa também, num destes dias.
Sempre acontece assim, e nunca falha.
31
Os profetas são o maior sinal. O maior sinal de Deus é um
profeta. Agora, vou falar alguns minutos sobre isso. Eles são Sua
Palavra manifestada para a era, e essa é a razão pela qual um profeta
é sempre o maior sinal de Deus. Ele nunca enviou juízo sobre a Terra
sem primeiro enviar um profeta. Veja e busque nas Escrituras. Um
profeta é o maior sinal de Deus para o Seu povo. Ele enviou essa
pessoa, essa determinada pessoa, como Noé, como Moisés, e Elias e
os profetas. Ele os envia para manifestar a Palavra para a era, para
dar ao Seu povo um aviso.
32
Da mesma forma que Ele envia um clima frio sobre os patos,
para levá-los do norte ao sul; continuidade na natureza, continuidade
na Palavra, Ele nunca falha em fazê-lo. Se for preciso um clima frio
para levá-los, no próximo ano vai haver um clima frio para levá-los.
Se for preciso um clima quente para mandá-los de volta, no próximo
ano vai haver um clima quente para mandá-los de volta.
33
E quando Deus está a ponto de enviar juízo, porem antes de
enviar, Ele envia um profeta e manifesta Sua Palavra, confirma a
Palavra daquela era. Ele fez isso em todas as outras eras. Ele prometeu
fazer isso nesta era. E Ele fará isso nesta era, independentemente do
que as pessoas disserem sobre isso. Ele o fará de todas as formas,
porque Ele não pode quebrar Sua continuidade. É dessa maneira
que Ele planejou, Ele sempre faz do mesmo modo. Ele nunca deixa
de fazer como Ele fez na primeira vez.
34
Como João Batista, agora, tivemos quatrocentos anos desde
Malaquias até João, não houve nenhum sinal, um profeta do Antigo
Testamento com um espaço tão longo (exceto no tempo dos juízes)
sem que houvesse um profeta. O que aconteceu para eles não terem
um profeta durante esse tempo? Não havia Palavra proferida para

O SUPER SINAL

29

mentido. Mas se Ele confirmar! Eu sei que vocês têm visto muitas
personificações carnais, mas isso deveria fazer o real brilhar mais
para você. Tenha fé, creia.
118
É claro, não há um cartão de oração no edifício. Se houver,
levante a mão, quem tiver um cartão de oração desta reunião. Vê, não
há um. Mas há pessoas doentes sentadas aqui. E se o Espírito Santo,
bem aqui nesta plataforma, revelar e passar por esta audiência e por
aqui para vocês... Observe o que a Bíblia diz. O que é o super sinal?
É a Palavra manifestada em cada era. Correto?
119
Bem, por que eles não puderam crer em Jesus? Quando,
Hebreus 4 diz que “a Palavra de Deus é mais viva, mais poderosa do
que uma espada de dois gumes, cortando em pedaços”. Que quando Ela é
pregada em Seu poder, Ela corta à direita e à esquerda, dois gumes,
corta dos dois lados. O que é isso? “Corta completamente até a
medula óssea”. E o que mais Ela faz? “Discerne os pensamentos do
coração.” Jesus de pé ali, e Sua profecia cortando aqueles religiosos
em pedaços, e os chamou de “um bando de demônios” sobre as
pessoas; e clamou por perdão para eles, quando eles O crucificaram.
Como o irmão Jack disse uma vez, fez uma observação: “Seus
próprios filhos clamando por Seu sangue”. Isso é certo.
120
Ele estava tentando salvá-los do inferno do diabo. E quando
eles viram esse discernimento em operação, por que eles não
souberam que esse era o super sinal de Deus? A mesma razão pela
qual a Igreja não sabe disso hoje. Mas onde quer que a Luz atinja
aquela semente predestinada, ela virá à Vida. Sim, de fato, você não
pode segurá-la. A luz solar lá em cima, o sol controla toda a vida
botânica. Quando uma semente está colocada ali e o sol incide sobre
ela, ela vem à vida. Sim, senhor. E o Filho de Deus é o controlador
de toda a Vida Eterna. E se você tem uma semente de Vida em si,
irmão, quando aquele Filho atinge ali e mostra o que Ele é, ela brota
para a Vida. Não há como evitar isso.
121
Você crê agora. Somente crer. Tenha fé em Deus enquanto
oramos reverentemente. Pai Celestial, aqui está diante de mim um
monte de panos e lenços. Ó Deus, todos creem em Ti como curador.
Com certeza. Todas as pessoas do Evangelho Pleno creem em Ti dessa
maneira. Tu és um curador e Tu és tão amável e misericordioso com
eles. Bem nas horas de Tua crucificação, Tu ainda curaste, colocaste
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diante de vocês e lhes dizer isso. E quão bem faz lhes dizer, se Deus
não está nisso? E se é a Verdade de Deus, Ele é obrigado a respaldála. Ele tem que respaldá-la. Ele prometeu que faria.
114
Mas vamos ficar dormentes assim? O Espírito tem... É
“Icabod” no Tabernáculo Vida? Isso foi escrito neste tabernáculo?
Isso foi escrito nas igrejas que eu tenho visitado em todo o país? É
tão escuro e denso agora que aquele “um aqui e outro ali; um no
campo, ‘vou tomar um’ e talvez um do outro lado do mundo, e ‘vou
tomar um’”? “Como foi nos dias de Noé, em que oito almas foram salvas
pela água, assim será na vinda do Filho”, chegamos a esse ponto?
115
Tem sido o ministério de Jesus Cristo, neste dia, conforme o
modelo do dia em que Ele esteve aqui quando pregou no princípio?
Quando Ele era um jovem Profeta Galileu, todos O queriam em suas
igrejas, enquanto Ele curava os enfermos e tudo mais. Mas quando
Ele passou a profetizar e a repreendê-los, chamando-os de “um
bando de víboras”, bem ali Ele começou a declinar e finalmente foi
levado à Sua crucificação, assassinato.
116
Mas, lembrem-se, Ele teve outro ministério, Ele pregou aos
eternamente perdidos e condenados, que não se arrependeram
nos dias em que eles tiveram a chance de se arrepender. Será que
este ministério retornará assim, o ministério continuará a ir a um
povo perdido e condenado, onde não há misericórdia para eles?
Pense nisso, e se acontecesse. Você diz: “É isso, irmão Branham?”
Eu não sei. Pode ser mais tarde do que pensamos. Se você vê
a sombra de qualquer coisa, você sabe o que será quando for
positivo. Você levanta as mãos e vê quatro dedos, cinco dedos,
qualquer que seja a sua mão será quando o negativo se tornar
positivo, é isso que é na sombra.
117
Creiam, amigos. Oh, que Deus os ajude! Quantas vezes
vocês compraram roupas para mim. Eu tenho, agora, presentes,
caixas de doces, baldes de xarope. Vocês deram até toalhas para
minha família; roupas para meus filhos. Vocês me alimentaram.
Vocês fizeram tudo o que puderam fazer. E agora, deixem-me
fazer algo por vocês. Deixem... vamos deixar… Oh, se Deus
unicamente pudesse entrar, de alguma forma, agora mesmo! Para
vocês ali em cima, ou ali embaixo, onde quer que você esteja,
na galeria, se Deus não confirmar o que eu digo, então eu tenho
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esse tempo. Eles tiveram que esperar até o momento certo.Tiveram
que esperar.
35
A profecia de Malaquias dizia, Malaquias 3: “Eis que envio
o meu mensageiro diante da minha face, e ele preparará o caminho diante
de mim,” Malaquias 3:1. Agora, essa foi a profecia de Malaquias
sobre a vinda do Senhor Jesus. Nada deveria acontecer durante
aquele tempo, então a Igreja ficou acomodada e seguiu seu próprio
caminho, até que o tempo da promessa se aproximou.
36
E quando o tempo da promessa se aproximou, Deus, de
uma maneira sobrenatural, trouxe João a Terra. Ele era um homem
nascido de uma mulher, é claro, e sabemos que sua mãe se chamava
Isabel e seu pai era chamado de Zacarias. Eles eram pessoas boas. E
o pai dele era um sacerdote. Era costume dos rapazes daquele dia
acompanhar o pai em seu trabalho, mas fomos ensinados que João,
quando tinha nove anos de idade, após a morte de seu pai, foi para
o deserto e ficou sozinho até completar trinta anos.
37
Veja, se ele tivesse se tornado o que seu pai era, eles o teriam
deixado tão confuso que ele não saberia ver o Messias quando Ele
viesse. Ele nunca O conheceria. Mas ele ficou no deserto. Se ele
tivesse ido ao seminário, com a linha de pensamento de seu pai,
então cada um deles teria dito: “Agora, João, nós entendemos que
você será aquele que conhecerá o Messias quando Ele vier.
38
Agora, você não acha que o irmão fulano de tal aqui se
encaixa exatamente na figura? Que tal Caifás, nosso sumo sacerdote
hoje, você não acha que ele é um homem maravilhoso? ” Tudo
aquilo em sua mente santa, ele nunca conseguiria pensar nisso
corretamente. Ele foi ao deserto e esperou! Seu trabalho era grande
demais para escolaridade. Seu trabalho era grande demais para
teologia. Ele tinha que anunciar o Messias. E ele ficou no deserto.
39
Observe a sua pregação. Sua pregação não era de acordo
com a ética da teologia daquele dia. Você percebe que não era.
Sobre o que ele falava? Machado na árvore, serpentes. Veem? era
tudo que ele sabia. Ele foi criado no deserto. Isso é o que ele sabia:
serpentes, árvores, machados e assim por diante. E foi sobre isso
que sua mensagem se baseou: na natureza.
40
Quando ele disse: “Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir
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da ira vindoura? E não presumais de vós mesmos, dizendo: “Temos por
pai a Abraão; porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode
suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz
das árvores; toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e
lançada no fogo”. Continuou: “E eu, em verdade, vos batizo com água,
para o arrependimento; mas aquele que vem após mim é mais poderoso
do que eu; cujas alparcas não sou digno de levar; Ele vos batizará com o
Espírito Santo, e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e
recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca
se apagará”. Amém.
41
Ali está um homem, um profeta, de fato. Ele tinha um
sinal que devia observar. E quando ele viu o Messias, ele estava
tão certo de que Ele estava vindo em seus dias, ele estava muito
seguro. Oh, se a Igreja pudesse entender a sua posição certa, se
ela apenas conhecesse a sua posição na hora! Pois, de acordo
com a Escritura, ele era o que haveria de introduzir o Messias,
e ele sabia que Ele tinha que estar na Terra nos dias de sua
profecia. Então Ele estava num local próximo de onde João estava
pregando, tanto que ele disse: “Há Um que está entre vós agora, que
não conheceis, Um entre vós agora”. Ele sabia disso. Ele estava lá. A
hora estava próxima. Ele sabia disso.
42
Um dia ele olhou e viu descendo do céu… E ele viu uma
Luz, como uma pomba descendo do Céu. E sobre Aquele que Ela
iluminou, ele disse: “Eu testifico que este é o Filho de Deus”. Ele A
viu. “Pois Ele, no deserto, me disse: Aquele sobre quem vires descer
o Espírito, e sobre Ele permanecer, Esse é o que batiza com o Espírito
Santo e com Fogo”.
43
Ele foi um homem enviado por Deus, treinado por Deus,
e trabalhou para Deus até que Deus e ele se tornaram… Ele era o
profeta, e a Palavra veio a ele na água, como eu disse outra noite.
Ele era a Palavra de Deus para o tempo da profecia de Malaquias.
Malaquias disse que haveria tal pessoa, e João entrou em cena,
um profeta, para cumprir a Palavra do Senhor para aquele dia.
Então, ele era o sinal para Israel, se eles tão somente tivessem
conhecido o sinal
44
Até os discípulos perguntaram: “Por que dizem os escribas que
o profeta deve, que Elias deve vir primeiro?” Ele afirmou: “Ele já veio e
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109
E veja, mas se você não acordar rapidamente, será tarde
demais. Ó Tabernáculo Vida, eu sou parte de vocês, e esta é a razão
pela qual eu clamo. Ano após ano, eu percebo que ele está esfriando.
Você pode não perceber, você vive nele, mas fique no campo e depois
volte com as lembranças do ano anterior. Eu não disse a vocês isso
lá naquela pequena tenda, uma noite: “Deste momento em diante?”
O que eu diria sobre Shreveport quando aquela mulher me escreveu
aquela nota imoral daquela vez?
110
Lembrem-se do que eu disse daquela vez sobre os Estados
Unidos, três ou quatro anos atrás, ou cinco, e depois circulou por
todos os jornais? Eu disse: “Neste ano, os Estados Unidos aceitarão
o Evangelho ou nunca mais o farão”. Eles recusaram, desde então.
E nunca mais haverá um grande reavivamento na América, não
mais assim. Se você crê que eu sou um profeta, lembre-se que esta
é a Palavra do Senhor. Observe e veja se isso não está morrendo.
As igrejas estão morrendo. Elas estão murchando. E isso me mata,
dentro de mim, saber disso, homens e mulheres que eu amo mais do
que amo minha própria vida, pelos quais eu dou minha vida.
111
Tenho vindo entre vocês como seu irmão, não seu Deus; seu
irmão, não seu inimigo; seu irmão! Eu lhes contei a Verdade, e Deus
declarou o mesmo. Com cada palavra que eu tenho pregado, Ele
declarou ser exatamente a verdade. [A congregação diz: “Amém.” Ed.] Então por que não aceitar isto, irmão, irmã? No amor de Jesus
Cristo, por que você não aceita? Se você crê que é a Verdade, aceite-A
como a Verdade, é tudo que peço para vocês fazerem.
112
Vamos inclinar as cabeças por um momento. Eu vou parar
com as notas bem aqui. Eu disse que ia fazer uma chamada de
altar e deixar que Billy Paul distribua os cartões de oração. Nós não
tínhamos nenhum cartão de oração, nesta noite, era tarde demais
para distribuí-los. Eu me esqueci de minha promessa. Vou tê-lo aqui
amanhã à noite, por volta das seis horas. Não precisamos de cartões
de oração, de qualquer forma. Eu sempre tentei afastar vocês dessa
tradição, de sempre impor as mãos como os judeus faziam. Jairo disse:
“Venha, coloque Tuas mãos sobre a minha filha e ela viverá”. O romano
disse: “Apenas fale a Palavra”, essa era a maneira de crer do gentio.
113
Se eu lhes falei a verdade, agora ouçam este desafio. Se eu
falei a Verdade, então eu tenho que ficar aqui nesta plataforma
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104
Eu só peço para alguém contestar que isso não seja assim.
Eu pedi isso por toda parte do mundo, e em nenhuma vez alguém
tentou contestar. Eles sabem melhor. Eles sabem melhor, porque é a
Palavra, e Deus prova que é Sua Palavra. Então por que não aceitáLa? Amém. Se esta é a hora, não adie por muito tempo. Muitas
pessoas queriam aceitar a Jesus. Elas pensaram que fariam isso “em
outro momento conveniente”, disse um deles. Eles querem aceitar
a Cristo, mas adiam por muito tempo. Alguns deles tentaram tiráLo de suas mãos, e tentaram lavá-Lo com água, passar a bola para
outro, mas saiu pela culatra.
105
Ele está em suas mãos, hoje à noite, jogado de volta em seu
colo! Hebreus 13:8, independentemente de quantos Concílios de
Igrejas tenhamos, Ele ainda permanece como “Jesus Cristo o mesmo
ontem, hoje e eternamente”. “As obras que eu faço!” Se a vida Dele está
em você, ela vai manifestar Jesus Cristo. Amém.
106
Agora, vocês todos não podem ser isso, mas vocês podem
fazer parte disso, com sua fé. Todos eles não podiam ser um Jesus,
quando eles estavam na Terra, mas eles podiam crer Nele e aceitar
a Mensagem. Houve um Moisés, um Elias, um Noé, aqui embaixo,
sempre foi assim, mas o restante deles podia aceitar. E eles não teriam
nenhum ministério a menos que houvesse alguém que cresse. Jesus
não teria nenhum ministério a menos que alguém cresse. Paulo não
teria nenhum ministério a menos que alguém cresse.
107
O Espírito Santo não teria nenhum ministério pela Palavra,
hoje, a menos que alguém esteja disposto a se afastar de seu credo
e voltar à Palavra novamente, não importa quão bem esteja aqui
e quão real esteja aqui. Isso está aqui agora. Eu sei que está aqui.
Eu sinto. Eu sei que está aqui. A Palavra diz que está aqui. “Onde
quer que dois ou três estejam reunidos em Meu Nome, Eu estou no meio
deles.” E eu realmente creio que Ele está aqui, “O mesmo ontem,
hoje e eternamente”.
108
Oh, se eu pudesse conseguir que este pequeno tabernáculo…
eu amo vocês. E eu não creio que haja um homem na Terra que eu
possa dizer que eu ame mais do que Jack Moore, e, isso é certo,
Young Brown, e Lyle, e esses homens aqui. Eu li um artigo hoje, que
Anna Jean escreveu, eu ia pedir a ela permissão para imprimi-lo
novamente, das boas coisas que eles podem dizer.
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vocês não o conheceram”. Deus faz isso de uma maneira tão simples,
para pegar aquela semente eleita, de tal modo que os outros nunca
veem. Essa é a verdade. Quantos sábios existiam na Babilônia,
estudando astronomia, quando aqueles três sábios, no entanto,
sabiam que naquele sistema solar, quando aquelas três estrelas se
alinhassem, era um sinal de que o Messias estava na Terra? Eles
sabiam disso. Eles criam nisso. E eles foram aqueles que viram as
estrelas. O restante deles não viu. Elas estavam corretamente em sua
constelação, mas eles as viram do modo como Deus lhes apresentou.
45
É desta maneira que o Evangelho é hoje. Ele só pode ser
visto do modo como Deus O apresenta a você. E se é apresentado a
você fora da continuidade da Bíblia, então não é Deus lhe falando.
Amém. Você não pode fazer a Bíblia mentir. Ela é a infalível Palavra
de Deus. E Ela tem de concordar com a continuidade Dele… com o
restante de Sua Palavra. Ela não pode dizer isto em um lugar, e algo
mais em outro lugar, acertar ou errar. Ele acerta o alvo cada vez, a
Palavra o faz. Então você tem de fazer isto como uma continuidade
do restante da Palavra. Entretanto, a maneira Dele sempre tem sido
na Palavra, enviar um profeta antes daquele tempo, antes que Ele
faça a Sua palavra ser confirmada.”
46
Agora, podemos falar aqui, só um minuto, o que é um
profeta. Agora, em termos da língua inglesa, de acordo com os
termos da língua inglesa, significa “pregador”. Bem, esses são os
termos em inglês. Mas em termos hebraicos, ele é chamado de
“vidente”. E um vidente era aquele que tinha a interpretação da
Palavra escrita, e ele previa coisas que estavam por vir. E quando
ele falava das coisas que estavam por vir, e provava que ele era um
vidente, então ele sabia.
47
Eles sabiam que ele tinha a interpretação correta da Escritura,
porque Deus através dele manifestava a Escritura escrita para aquele
dia. Amém. Não seja acomodado. Acorde! Essa era a identificação
clara, de um vidente, um profeta e um orador. E a única maneira
pela qual eles sabiam que ele estava dando a interpretação correta
da Escritura é porque o que ele dizia vinha a suceder. Então eles
sabiam que ele era chamado por Deus, Deus disse isso. E então eles
notavam que isso acontecia, vinha de volta em continuidade com a
Palavra para aquele dia.
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48
Jesus disse: “Examinai as Escrituras! ” Quando eles viram que
Ele podia discernir os pensamentos que estavam em suas mentes, e
O chamaram de Belzebu, Ele disse: “Examinai as Escrituras, são Elas
que de Mim testificam”. A continuidade das Escrituras encaixando
perfeitamente com o sinal do tempo! Ele era o sinal de Deus do
tempo. Ele era a manifestação da Palavra escrita, e também podia
predizer o que aconteceria, e eles não podiam negar. Ele era o super
sinal do dia. Ele certamente era.
49
Observe a continuidade de Sua Palavra imutável, e o Espírito
Santo. Jesus disse: “Quando o Espírito Santo vier sobre vós, Ele vos
lembrará, ou revelará estas coisas que vos digo, e também vos mostrará as
coisas por vir”. Agora a Bíblia…As pessoas dizem hoje: “Não existe
tal coisa como profeta no mundo”. Por que Paulo os estabeleceu
na Igreja? “Houve primeiramente apóstolos, profetas, mestres,
pastores e evangelistas”. Certamente, houve.
50
O Espírito Santo é o Profeta. “Quando o Espírito Santo vier
sobre vós, Ele revelará, ou vos ensinará, vos mostrará. Todas essas
coisas que Eu vos disse são todas em enigma, não as entendeis
agora, porque não é para a vossa era. Mas quando o Espírito Santo
vier, Ele tornará essas coisas vivas, de acordo com a promessa. Não
somente isso, mas Ele vos mostrará as coisas que estão por vir”.
Glória! A continuidade da Palavra de Deus, a promessa de Deus, o
Espírito de Deus. Estamos vivendo na hora, observando o desvelar
das profecias da era, que têm vindo a cumprimento. Que grande
hora estamos vivendo! O Espírito Santo nos mostrando as coisas
que estão por vir.
51
O homem já tentou alcançar e fazer para si um nome,
fazendo-se um super sinal. O que faz um homem tentar se tornar
algo super, acima do outro? Por que ele faz aquilo? Porque, nele á
uma natureza. Ele, por natureza, é um pecador, mas em estatura, ele
é um filho caído de Deus. Por que ele faz para si uma casa tão bonita,
tornando-a cada vez melhor o tempo todo? O pássaro não faz sua
casa diferente. A marmota [Roedor com aparência de esquilo, que
vive em tocas – Trad.] ainda vive no chão, como era há mil anos.
Veem? O pássaro ainda constrói o ninho como construía há mil
anos. Veem?
52
Mas o homem está se desenvolvendo. Por quê? Ele é um
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lo porque Deus não pode mudar Sua continuidade. Ele tem que
manter. Lembrem-se, Ele prometeu isso. Ele disse que faria isso.
Ele prometeu que faria isso.
100
E nos últimos dias, Ele faria isso. Jesus disse assim: “Como
foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do homem”. Foinos prometido que nos últimos dias, de acordo com Malaquias
4, que alguém se levantaria nos últimos dias e tentaria trazer de
volta... e sacudiria toda a frieza e todas as suas tradições e coisas,
“e restauraria a fé do povo de volta aos pais apostólicos novamente,
à Palavra original”. Sim. Você diz: “Esse foi Elias em João”. Oh,
não, não. Elias, no tempo de João, foi Malaquias 3: “Eu envio o meu
mensageiro diante da minha face”.
101
Porque imediatamente após essa profecia, o mundo inteiro
seria queimado. Dois mil anos se passaram e o mundo não foi
queimado. “E os justos caminharão sobre as cinzas dos ímpios”. Irmão,
irmã, estamos vivendo nos dias de supermercados, super jatos,
super-rodovias, super-raças, super tudo mais. E há um super sinal!
Nós tivemos o sinal da religião. Tivemos o sinal de reavivamentos.
Tivemos o sinal de ajuntamento. Tivemos o sinal de falar em línguas.
Tivemos o sinal de cura dos doentes. Tivemos todos esses sinais.
102
Mas, ainda, nós encontramos na Bíblia que o último sinal
antes da chegada do Filho prometido seria um super sinal. Jesus
disse: “Como foi lá; antes que o Filho prometido chegasse,
novamente, aquele super sinal viria a Terra novamente”. Eu lhes
declaro, nesta noite, no Nome de Jesus Cristo, isso está na Terra
agora. Não somente isso, mas está bem aqui entre nós nesta noite.
103
O Espírito Santo, o super sinal de Deus, o ressurreto Jesus
Cristo, Ele não pode falhar. É um sinal eterno. Nunca pode ser
mudado. “Os céus e a Terra passarão, mas Isso nunca mudará.” É um sinal
eterno e permanente, Deus manifestado em carne humana. Deus Se
fez conhecido em carne humana. Você crê que isso é a Verdade? [A
congregação diz: “Amém.” - Ed.] Com todo o seu coração, você crê
nisso? [“Amém.”] Não se cale como uma tartaruga em uma concha.
Se houver alguma tartaruga em você, tire essa casca. Deixe o Espírito
Santo entrar. Não se feche em algum credo ou denominação. Irmão,
irmã, a hora tem chegado. Eu creio que Deus tem feito tanto como
Ele fará. A próxima coisa é a ação da Igreja ou estaremos perdidos.
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erudito, que cria em Deus. E Felipe foi lá e trouxe-o de volta de
sua cidade. Quando ele chegou onde Jesus estava, Jesus declarou:
“Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo”. Ele interrogou:
“Rabi, quando me conheceste? Isso é surpreendente. Eu ouvi meus
tataravós falarem sobre fulano de tal e siclano há muito tempo.
Eu nunca ouvi falar disso no meu... Como me conheceste?” Jesus
respondeu: “Antes que Felipe te chamasse, quando você estava debaixo
da árvore, eu te vi”. Um super sinal! Amém. Sacerdotes e rabinos
estavam acabados. Ali estava o super sinal eterno de Deus. Sim.
Ele teve que passar por Samaria. Lembrem-se, existem três raças de
povos: os povos de Cão, Sem e Jafé. Ele passou pelos samaritanos.
Ali vem uma pequena mulher ao poço para pegar um pouco de
água. Jesus, assim que lhe falou, pediu: “Dá-me de beber”.
97
Ela respondeu: “Tu não tens nada para pegar a água”, e assim por
diante. E a conversa continuou. Eles conversaram sobre o problema
racial e assim por diante. Depois de um tempo, Ele disse a ela: “Vá
buscar teu marido e venha aqui”. Agora, ela afirmou “esse homem
está tentando ser esperto comigo”, veem, “eu não tenho marido”. Ele
declarou: “Você disse a verdade. Você teve cinco, e aquele com quem
você está vivendo agora não é teu marido”. Super sinal! Ouçam-na:
“Senhor, vejo que Tu és um profeta”, super sinal, uma manifestação da
Palavra para aquele dia. Veja. “Tu és um profeta, mas eu não vejo na
Bíblia que algum profeta estaria para vir neste tempo. Mas estamos
buscando o Messias e quando Ele vier, Ele manifestará a Palavra
prometida por Deus. Este será Ele.”
98
Aquela pobre mulherzinha sabia mais sobre Deus do que
a metade dos pregadores do dia, naquele estado. Por quê? Ela
foi predestinada para isso. Quando aquela Luz a atingiu, aquela
semente veio à Vida. Você não pode escondê-la. Não. Veja Natanael,
ele não se importou com quem estivesse lá. Ele ficou bem diante de
seu sacerdote e tudo mais e disse: “Rabi, Tu és o Filho de Deus. Tu és o
Rei de Israel a quem buscávamos”. Ele viu o super sinal.
99
Aquela pequena mulher, em meio a todos os problemas
em que ela se encontrava, correu pela cidade e disse: “Venham ver
um Homem que me contou o que eu tenho feito. Não é este o Messias?
Não é isso que estamos buscando?” O super sinal! Agora, lembremse, os gentios nunca compreenderam, mas eles têm que recebê-
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filho caído de Deus. Há algo nele que lhe diz que há um palácio,
mais bonito, e há algo nele que está tentando encontrá-lo. Ele está
procurando por isso. Oh, se olharmos para algumas dessas casas
hoje, imaginamos o que elas serão do outro lado? Quando uma
natureza decaída pode fazer algo assim, o que será?
53
Mas isso é que o faz buscar, sua natureza dentro dele. Embora
ele esteja caído, ele tenta fazer algo em si mesmo. Ele tenta fazer
isso. Tem sido assim desde o começo. Adão tentou fazer uma superreligião sem uma expiação. Eles ainda estão tentando fazê-la. Uma
super-religião, fazer uma religião para que ele pudesse viver do
jeito que ele quisesse, sem uma expiação, e ainda ter uma cobertura.
Ele tentou fazer isso no princípio e ainda está tentando fazê-lo.
54
Mas o caminho provido por Deus foi uma expiação, e isso
nunca funcionará de outra maneira. Tem que voltar para uma
expiação. Ninrode tentou construir uma super-torre, uma torre
religiosa. Se ali houvesse alguém que pudesse... Uma pequena torre
poderia ter trinta pés de altura, mas ele queria fazer algo super, algo
maior, então ele construiu para si uma torre. Isso foi em sua época.
55
Nabucodonozor queria construir uma super cidade. Ele
pegou o padrão do céu, os jardins suspensos, o rio Eufrates, ao
redor do trono; assim como a Água da Vida, o Rio da Vida, fluindo
do Trono de Deus. Ele tentou fazer uma super cidade. Os Estados
Unidos, há alguns anos, tentaram fazer um super navio. Eles
conseguiram, então disseram: “Este nunca afundará. Não poderá
afundar”. Deus colocou o Titanic no fundo do mar. Mostrando que
as conquistas do homem nunca serão nada. É tudo poeira e voltará
ao pó, o que tem nele.
56
A Rússia, hoje, está tentando levantar um super cientista que
possa fazer algumas coisas científicas para conquistar o mundo.
A França, há não muito tempo, achava que ainda podia ter suas
mulheres, vinho e diversão; então eles mesmos fizeram a chamada
Linha Maginot [Sistema de fortificações e de defesa construído
pela França. – Trad.], tinham todas as suas armas apontadas para
a Alemanha, o arqui-inimigo. “Se vierem nessa direção! Nós vamos
viver do jeito que quisermos. E vamos fazer uma super linha
aqui, fazê-la de concreto, apontar nossas armas. Se eles vierem,
apertaremos um botão; tudo vai disparar e explodir na Alemanha”.
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A Alemanha marchou contornando bem atrás dela. Eles esqueceram.
57
Então nos esquecemos! Deus, com Sua poderosa mão, mostra
a este mundo que ele não pode suportar. Mas eles querem um super
sinal. Eles fizeram uma Linha Maginot, e a Alemanha marchou
bem detrás dela, porque eles esqueceram. Então, eles poderiam
colocar a arma em uma torre, girá-la para o outro lado e atirar. Eles
se esqueceram disso. Isso é o que a Igreja está esquecendo hoje.
Eles têm uma super igreja. Eles têm uma super denominação. Eles
têm pessoas super vestidas. Eles têm tudo o que querem e super
ministros com super instrução. Mas você esquece que a Palavra de
Deus não pode falhar. Tem que vir da maneira que Deus disse que
viria. Não há como contornar isso.
58
Mais tarde vem a Alemanha, eles pensaram que seria uma
boa ideia, então eles iriam organiza-la para que pudessem virar
suas armas para o outro lado. Então, eles construíram uma linha
chamada Linha Siegfried, mas as bombas blockbusters americanas a
derrubaram ao chão. Vê? Eles estão tentando fazer algo super, super,
o tempo todo. As igrejas hoje querem suas super denominações. Nós
tentamos por muito tempo, os metodistas querem ganhar todos, os
batistas querem todos. Então os pentecostais entram na corrida e
também querem ganhar todos. Os católicos tentam ganhar todos.
Então eles descobrem, um pequeno grupo disperso, que não podem
fazê-lo. Mas ajunte-os, quão escriturístico isso soa! “Coloque-os
juntos! Coloque-os juntos, vamos fazer isso então. Vamos acabar
com o comunismo lá no oceano. ”
59
Não sabendo que Deus levantou o comunismo para
derrotá-los. Essa é uma grande declaração para um pregador fazer.
Mas estou cansado de ouvir isso: “Comunismo! Comunismo! ”
Você conhece os sinais do comunismo. Mas acerca da hora em
que você está vivendo, você não sabe nada. Você não sabe que
Deus prometeu fazer isso? Da mesma forma que Ele começou,
levantou Nabucodonozor para destruir Israel, porque eles não
andaram em seu caminho. A Bíblia ensina isso claramente, e esta
é a hora disso acontecer.
60
Descobrimos, no dia em que estamos vivendo, todas essas
coisas. Elas não estão nada escondidas, é algo que Deus revelou na
Palavra, mas as pessoas são cegas demais para ver. Hoje pensamos:
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queima e da destruição, o super sinal aparece misteriosamente, bem
em cena novamente, diante de nós, amém! O próprio Deus. Não um
homem, mas Deus manifestado; um super sinal, um sinal perpétuo,
um sinal eterno, um super sinal, Deus manifestado em carne! O
mesmo sinal que Seu Filho fez. Seu super Filho prometeu o mesmo
no final: “Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do
homem”. O super sinal retornará.
94
Nós tivemos todas essas outras coisas, a trajetória da Semente
Real de Abraão, vindo pela mesma trajetória que Abraão veio. Mas
um pouco antes da destruição do mundo, o super sinal deve aparecer
novamente, um eterno e perpétuo sinal de ressurreição que prova
que a Semente Real não poderia ser morta como foi com Daniel e
com o restante dos profetas. A sepultura não pôde segurá-Lo. Porque
Ele... Os outros conquistaram as portas do inimigo, tais como fogo
e leão, e espada, e assim por diante. Eles conquistaram isso. Mas
essa Semente Real conquistou a morte, o inferno e a sepultura. Nada
poderia detê-Lo. Por quê? Ele é um Super Sinal eterno! O que é um
super sinal? A ressurreição de Jesus Cristo, depois de morto há dois
mil anos, ainda permanece em nosso meio, o mesmo que Ele fez lá,
manifestando-se em Sua Igreja, em carne humana. Ele é o mesmo
ontem, hoje e eternamente. Amém.
95
Uma virgem conceberá. E daquele tempo em diante, Deus
e o homem serão um, unidos, um perpétuo e eterno sinal, um
super sinal. Ele vive, Ele vive, Cristo Jesus vive hoje! Você pode
me perguntar, como eu sei que Ele vive? Ele vive dentro do meu
coração. Eu O vejo entre nós. Toda a Sua semente eleita O verá. Sim,
senhor. Os eleitos em Seu dia viram. Os predestinados conseguiram
ver. Em meio à incredulos, eles ainda criam. Eles estavam bem ali
entre os incrédulos e ainda confessaram publicamente: “Sim, Tu és o
Filho de Deus, o Rei de Israel”. Oh, que coisa! Bem em meio a milhares
de incrédulos, um homem chamado Simão Pedro saiu. E Ele disse:
“Seu nome é Simão, e você é o filho de José”[Filho de Jonas- Trad.]. O que
foi isso? Aquele super sinal. Ali estava o Profeta, ali estava o super
sinal, e Simão Pedro aceitou, independentemente do que alguém
dissesse. O grande, velho e rude valentão se tornou um cordeiro
manso diante de Deus.
96
Observe, ali estava Natanael, um mestre, um verdadeiro
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90
Ló, a igreja nominal, lá embaixo em Sodoma, viu dois vindo,
e disse: “Meus senhores”. Abraão sabia: “esses três são Um”. Na
verdade, havia apenas Um. Observem, dois desceram a Sodoma,
e Esse ficou com ele. Ele disse: “Meu Senhor”. Observe Esse que
ficou com ele; Abraão, sendo um tipo dos chamados, não em
Sodoma, o eleito para aquela hora. Agora, lembrem-se, os gentios
estavam a ponto de serem queimados, exatamente como é agora.
O mundo gentio vai ser destruído pelo fogo. Nós sabemos disso.
Agora, observe o super sinal. Deus desceu na forma de um Homem
e realizou um sinal, de costas para a tenda, perguntou onde Sara
estava. E Abraão respondeu: “Ela está na tenda atrás de Ti”.
91
E Ele declarou: “Eu vou te visitar de acordo com o tempo da
vida”. Observe isso: “Eu vou te visitar”. E veja, Ele não o chamou
de Abrão. Alguns dias atrás ele era Abrão. Mas Deus mudou seu
nome, no Espírito, falando com ele. Mas aqui é Deus em carne;
comeu um cordeiro que Abraão matou, bebeu o leite da vaca e
comeu pão. Pense nisso. Um Homem, com roupas empoeiradas,
pés sujos, amém, Deus! Você diz: “Esse não era Deus”. Abraão disse
que Ele era “Elohim”, Aquele que criou os Céus e a Terra, o TodoSuficiente, Deus em uma forma humana. Amém. E Ele operou um
sinal para Abraão, para que ele soubesse que o mundo gentio estava
no fim. E Ele era aquela super Semente. Ele perguntou: “Onde está
Sara?” Respondeu: “Ela está na tenda atrás de Ti”. Ele declarou: “Vou
te visitar de acordo com o tempo da vida”.
92
E Sara fez algo. Ela de certa forma riu. Ele interrogou: “Por
que Sara riu, dizendo: ‘Estas coisas não podem acontecer?” Ele percebeu
os pensamentos que estavam na mente de Sara, na tenda atrás Dele.
E ele sabia que era Deus. Agora olhe. Jesus, quando veio a Terra,
Ele era aquela super Semente. E quando Ele veio, Ele declarou ao
povo a mesma coisa. Isto é correto? Agora, sabendo que o tempo do
fim estava chegando, Ele disse: “As coisas que faço, fareis vós também,
porque Deus disse que Eu vos darei um sinal eterno” Amém. Aí está o
super sinal.
93
Observe a trajetória da Igreja. Ela veio através de Lutero,
Wesley, pentecostais, denominações. Tivemos revelações e todos os
outros tipos de coisas. Falamos em línguas. Tivemos dons de cura.
Temos tudo manifestado. Mas veja, bem no fim do tempo, antes da
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“Bem, agora, se todos pudermos nos ajuntar na unidade que existe,
ou em um conselho, ‘na multidão de conselhos há segurança’”. Isso é
verdade, mas em que tipo de multidão você está se aconselhando?
Como você pode andar junto? Como você pode colocar essas
denominações juntas? Alguns deles crentes, outros incrédulos, e
outros manufaturados, como você vai colocá-los juntos e caminhar
com eles? Também está escrito: “Como andarão juntos, se não estiverem
de acordo? ” Veja aqui o que eles fazem, eles se tornam uma multidão.
61
Certa vez, eles fizeram a mesma coisa na Bíblia, quando
Acabe entrou em problemas, e Acabe enviou a Jeosafá para vir da
Judéia e ver se ele tomaria seus exércitos e o ajudaria a pelejar na
batalha. E Jeosafá, um crente fora de conexão com o seu Deus, foi até
lá e disse: “Sim”.
62
Disse: “Há um pedaço de terra ali em cima que nos pertence.
É nosso. Deus nos deu. O profeta Josué nos deu esse terreno e agora
descobrimos que está em poder do inimigo. O inimigo está colhendo
trigo ali que deveria servir de alimento para nós, os hebreus, mas
agora eles estão levando para lá com o inimigo. ” Perguntou:
“Vamos subir? Você vai subir comigo? ” Bem, agora, Jeosafá, sem
pensar duas vezes, disse: “Bem, claro. Minhas carruagens são suas
carruagens. Meus cavaleiros são seus cavaleiros. Meus lacaios são
seus lacaios. Somos irmãos. Vamos concordar, vamos fazer uma
aliança e subir”. Então isso o tocou: “É melhor buscarmos a Deus
primeiro”. Oh, que coisa!
63
Antes de você se juntar àquela coisa, é melhor você buscar a
Deus primeiro. É melhor você ver antes de jogar sua igreja em uma
Babilônia como essa. Você terá que fazê-lo ou receber a marca da
besta. Mas vá em frente. Eles disseram, Acabe disse: “Certamente,
eu deveria ter pensado nisso”. Disse: “Tenho quatrocentos aqui
no seminário, profetas hebreus, os melhores que existem no país.
Não há melhores, em parte alguma. Vamos buscá-los. ” E vieram
os profetas, e todos eles profetizaram. Claro, eles achavam que
estavam corretos, eles pensavam. Eles afirmaram: “Certamente, isso
pertence a Israel. Se Deus deu a Israel, pertence a Israel”. Mas Deus
somente te dá estas coisas sob condições. Isso é o que eu penso sobre
os dons do Espírito na Igreja hoje. Muitos dizem que eles precisam
estar ali. Mas eles somente virão sob condições.
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64
Um ministro distinto me disse, não muito tempo atrás:
“Você não vai parar de implicar com mulheres e homens sobre
isso, aquilo ou aquilo outro? ” Disse: “Eles te consideram um
vidente ou profeta”. Indagou: “Por que você não lhes ensina como
receber o Espírito Santo e grandes dons? ” Respondi: “O que eles
fariam com eles? ” Disse: “você deve ensinar-lhes coisas melhores
do que tentar lhes dizer sobre corte de cabelo e vestir roupas, e
assim por diante. Você não deveria fazer isso. Eu afirmei: “Como
vou ensinar-lhes álgebra quando eles nem sequer ouviram o ABC?
” Veem? Como você vai fazer isso? Eles obtiveram... Deus dá esses
dons sob condições.
65
E aquela terra pertencia a Israel, sob a condição de que eles
permanecessem fiéis a Deus. Mas olhe que renegado eles tinham lá
como pastor, deixando a idolatria e tudo mais tomar conta. Mas os
profetas, pensando que aquilo pertencia a Deus, pertencia a Israel,
era um dom para Israel, eles deveriam possuí-la. É a mesma coisa
que acontece hoje. Mas lembre-se, quando todos eles profetizaram a
uma só voz, e um deles, creio eu, Zedequias, fez um grande par de
chifres de ferro. Ele disse: “Vocês vão levar isso e empurrar os sírios para
fora do país com isso”. E aquilo não satisfez esse homem bom, moral e
religioso, Jeosafá. Ele indagou: “Bem, vocês não têm mais um?”
66
“Mais um, quando temos quatrocentos? Quatrocentos,
em um só acordo, dizem: ‘Nós teremos o Concílio de Igrejas. Nós
vamos fazer isso’”. Vem? eles estavam todos em unidade. Disse:
“Eles estão todos de acordo ”. Continuou: “Por que você não segue
em frente então e sobe comigo? “ Ele interrogou: “Não há mais um
que se possa consultar sobre isso, que tenha contato com Deus?
” Ele respondeu: “Sim, há mais um, porém com certeza eu o odeio”. É
isso. “Não fale o rei assim”, disse Jeosafá. “Vamos consultá-lo e ver
o que é isso.” Ele declarou: “Há um, sim, eu o conheço, o filho de Inlá,
Micaías”. “Mas”, afirmou, “eu o odeio”. Disse: “Ele está sempre me
amaldiçoando. Ele está sempre me dizendo que eu estou errado e o
inferno está esperando por mim”.
67
Prosseguiu: “Eu odeio até mesmo ouvi-lo pregar. Nenhum
dos outros ministros sequer o recebe em suas igrejas”. E mais:
“Nós o expulsamos, há muito tempo, da associação”. Concluiu:
“Eu nem sei onde você o encontraria”. “Oh, ” afirmou ele: “não fale
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86
Ele possuiu as portas. Não só fez isso, mas aqueles que
haviam morrido, na fé, Ele levou cativo o cativeiro, subiu às Alturas,
e deu dons aos homens. Essa é a super Semente de Abraão. Essa é
a Semente Real, Jesus Cristo, o super sinal. Lembre-se, este era um
sinal eterno, um sinal eterno e sobrenatural, Jesus era. Ele ressurgiu
dentre os mortos. Eles não puderam segurá-lo. Nem a morte, nem o
inferno, e nem a sepultura puderam segurá-lo.
87
Hebreus 13:8, como eu disse: “Ele é o mesmo ontem, hoje e
eternamente”, para mostrar este super sinal nesta era. Observe, vamos
seguir a trajetória de Abraão por um momento, um tipo de sua
semente. Abraão, o profeta, observe. Deus havia lhe falado de muitas
maneiras, desde que ele saiu da Caldeia, da cidade de Ur. Ele tinha
viajado. E Deus lhe mostrou muitos grandes sinais, apareceu-lhe,
mostrou-lhe muitas coisas que haviam de acontecer, disse-lhe o que
aconteceria. Todas essas coisas lhe foram ditas. Mas antes de receber
o filho prometido, ele estava próximo dos portões dos gentios, logo
acima de Sodoma. E antes de receber seu super filho, ou seu filho, que
nasceria como um super filho, é claro, antes de recebê-lo (não o Real),
mas, antes de recebê-lo, ele recebeu o super sinal.
88
O que era isso? Deus desceu até ele na forma de um Homem.
Note que o Homem que falou com ele, que estava na tenda onde ele
se encontrava, realizou um grande sinal. E quando o super Filho
entrou em cena, o super Filho operou o mesmo sinal, para mostrar
que Ele era a super Semente de Abraão. Glória! E Ele prometeu a
mesma coisa nestes últimos dias. Entende o que quero dizer?
89
Abraão, um pouco antes do filho da promessa chegar;
enquanto estamos esperando agora a Semente de Abraão, a
Semente Real. Aquela era a semente natural; esta é a Semente Real.
Quando a semente natural recebeu seu sinal, eles o rejeitaram;
assim… nada além da Semente Real, ainda que a semente da Igreja
O rejeite novamente. Sempre o fizeram. Mas note, que tipo de sinal
era aquele? Vamos olhar e ver o que era o super sinal. Houve um
Homem que veio, três deles. E você notou? Quando Abraão viu três
homens chegando, ele saiu e disse: “Meu Senhor, Tu vais passar por
mim? Entre e se assente. Deixe-me pegar um pouco de água e lavar Teus
pés. E coma um bocado de pão, depois siga o Teu caminho”. Ele viu três
homens chegando e chamou os três de Um, de “Senhor”.
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Ele havia se manifestado diante do povo como profeta de Deus. Deus
criou por meio dele. Deus fez todo o tipo de sinais e maravilhas por
meio dele. E ele ficou exatamente com a Palavra de Deus, porque ele
buscou a Deus primeiro. E ele conhecia sua posição. Ele sabia que
havia nascido para aquela era, para manifestar a Palavra de Deus
naquele tempo.
82
E então, bem no cumprimento do dever, ele se deparou com
algo que ele não sabia o que fazer, que era o Mar Vermelho. Bem,
o que aconteceu? À semente de Abraão foi prometido possuir as
portas dos inimigos. Então, quando o Mar Vermelho se tornou uma
porta pela qual ele não podia passar, Deus entrou em cena, pegou a
porta e seguiu adiante com ela, e Moisés atravessou o mar em terra
firme. Sua semente possuiu a porta.
83
Os filhos hebreus possuíram as portas na fornalha ardente,
que nem mesmo pôde queimá-los. Daniel possuiu as portas dos
inimigos na boca dos leões, que não puderam ser abertas para
comê-lo. Sansão, certa vez preso... Um grupo de pessoas o cercou
na cidade. E quando isso aconteceu, ele arrancou aqueles enormes
portões das rochas, colocou-os sobre os ombros e caminhou até o
topo da colina. Sob o que ele estava? Ele ainda estava sob o pacto,
ele ainda tinha as suas tranças. A promessa ainda estava lá: “E ele
possuirá as portas de seu inimigo”. Amém. Claro, certamente. Todos
esses morreram, grandes guerreiros da fé. Todos eles morreram.
84
Então, entra em cena a super Semente de Abraão, a Semente
Real, a super Semente Real, Jesus Cristo, que era o Filho da fé de
Abraão, que ele viu pela fé, através de uma promessa de Deus,
que ele abençoaria a todos, seria o pai de muitas nações. Sua super
Semente entra em cena.
85
O que esses outros fizeram? Eles possuíram as portas dos
leões, as portas de fogo, as portas do mar, as portas da cidade. E em
todos os lugares por onde foram, eles foram capazes de possuir as
portas porque lhes foi prometido. Mas quando se tratou da morte,
todos eles tiveram que morrer. Agora, aqui vem a Semente Real. Ele
não apenas possuiu as portas do inimigo, mas possuiu as portas da
morte, do inferno e da sepultura, levantou-se no terceiro dia e abriu
o caminho, rasgou o véu de alto a baixo e fez um caminho para que
todo homem ou mulher que desejasse ir até Ele, pudesse ir.
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o rei assim. Vamos chamá-lo”. Então, um membro da associação
foi atrás dele. Ele pediu: “Agora, Micaías, você tem a chance de
receber seu cartão de membro novamente, se você disser a mesma
coisa que eles dizem. Se você o fizer, se você concordar conosco,
que todos nós devemos nos unir ao concílio e todos juntos, nós...
você será um de nós”.
68
Oh, mas Deus sempre tem alguém que permanecerá
verdadeiro. Ele disse: “Como o Senhor Deus vive, eu somente falarei
o que Ele me disser”. Amém. Esse foi o sinal para Jeosafá. Você
sabe como a história se passou. E ele disse: “Bem, Deus disse...”
Embora quatrocentos membros de um concílio estivessem contra
ele, ele permaneceu de pé. E isso foi um sinal para Jeosafá. E
Jeosafá não iria lá.
69
Então descobrimos como foi o resultado, porque a palavra
daquele homem estava perfeitamente de acordo com as palavras
do profeta, que haviam sido profetizadas para os dias de Acabe.
Porque ele pegou o justo Nabote e o matou, e Deus lhe disse, por
intermédio do profeta Elias, que os cães lamberiam o seu sangue,
isso mesmo, e o que aconteceria, e como eles comeriam a carne de
Jezabel. Ele profetizou. Essa era a Palavra, e Micaías era aquele que
poderia fazê-la se cumprir. Amém.
70
Ele era um profeta-sinal daquele dia, se eles tão somente o
escutassem. Isso nunca falhou. Deus sempre o envia. Todos estão
sempre querendo um sinal. Nós deveríamos buscar os sinais. Isto
é certo. Sinais Escriturísticos, não sinais religiosos; sinais Bíblicos.
Todos estavam buscando um sinal, e eles sabiam que esse seria um
super dia, Deus vendo o fim desde o princípio, então Ele disse: “Eu
lhes darei um sinal, um super sinal. Eu lhes darei um sinal eterno”.
Amém. “Eu lhes darei um que nunca falhará e nunca passará.”
Amém. “Eles querem um sinal, então Eu lhes darei um, super sinal.”
71
Ele não veio no brilho do mundo, da maneira que eles
esperavam que Ele viesse. Mas o que Ele disse? “Uma virgem
conceberá”. Amém. Isso foi um sinal. Foi um super sinal. “Uma
virgem conceberá”. Amém. Um super, um super sinal; não um sinal
natural, mas um super sinal; uma virgem conceberá, veem? um sinal
sobrenatural. Sobrenatural! Foi um super sinal, pois uma virgem
nunca havia concebido antes, mas “ela conceberá”.

18

CRENTES DA BÍBLIA

72
O que era para ser? “Seu nome será chamado Emanuel”. Como
será? “Deus e o homem se tornarão um. ” Esse é o super sinal.
Ó Deus, se o mundo tão somente pudesse ver isso, que Deus e o
homem são um! O super sinal foi aquele primeiro Homem no qual
Deus pôde entrar; tudo que Deus era Ele derramou em Cristo. E
tudo que Cristo era foi derramado na Igreja. Super sinal, Deus e o
homem juntos, esse seria o super sinal do último dia, quando toda a
Bíblia deveria ser cumprida nos últimos dias.
73
Um super sinal: “Uma virgem conceberá. E quando essa
concepção suceder, será Deus manifestado em carne”, um super
sinal. Eles ainda não creem, mas isso foi de qualquer maneira. Ainda
é um super sinal. Observe, super sinal! Eles têm o Super-Homem
hoje, têm ficções de Super-Homem, todos esses outros tipos de
super coisas. Mas a Igreja tem um super sinal, Deus de volta na
Igreja, manifestado em carne humana. Deus uniu-se com o homem,
Seu incontestável super sinal!
74
Observe o sinal Eterno, um sinal infalível, Ele nunca falhará.
A Palavra e o homem se tornam um. Quando a Palavra de Deus e
o homem se tornam um, como São João capítulo primeiro diz: “No
princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós”, esse é o super sinal. Oh,
se esse foi o super sinal daquele dia, quando o mesmo Espírito
que estava em Jesus Cristo entra em Sua Igreja, para manifestar a
Palavra escrita para hoje, esse ainda é o super sinal. A Igreja pode
ter o sinal do Concílio, todos eles se ajuntando para uma falsa paz
mundial, e tudo o que eles querem que seja. Os batistas podem
dizer: “Temos mais um milhão em 44”. Os metodistas podem fazer
qualquer tipo de alarde que quiserem, unicidade ou trindade,
sejam eles quais forem.
75
Mas o super sinal é, ainda, e Deus sempre permanece fiel
a esse super sinal: é Deus no homem, manifestando Sua Palavra
escrita. Sua Palavra: “Quando o Espírito Santo vier sobre vós, Ele vos
revelará estas coisas, e vos mostrará as coisas por vir”. Hebreus 13:8:
“Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente”. Exatamente.
76
A super Semente de Abraão, Ele foi um super Filho. Abraão
teve um filho, ele o gerou pela carne natural, que era Isaque. Então
ele teve outro Filho, e esse Filho foi pela fé, o qual era Jesus. Ele
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era o Filho de Abraão, Filho de Davi, Filho de Deus. Ele previu
isso na visão. Fé em Sua Palavra prometida, mostrada no último...
para mostrar, nestes últimos dias, Abraão. Nós deveríamos ser a
semente de Abraão. Se estamos mortos em Cristo, somos a semente
de Abraão e herdeiros com Ele, de acordo com a promessa. Agora,
por que este super sinal foi dado a Abraão? Porque isso produziria
o super sinal do último dia. Tem que ser revelado.
77
Deus mostrou a Abraão o fim desde o princípio e o que
aconteceria; Deus manifestado no homem, Seu filho da super fé. Os
homens não poderiam destruir este Filho; eles poderiam destruir
Isaque, eles poderiam destruir Jacó e os sucessores depois deles,
mas este super Filho não poderia ser destruído.
78
Abraão, a Semente de Abraão, essa fé, não a semente natural,
mas a fé que Abraão recebeu, não pela lei da circuncisão, mas pela fé
na Palavra, o Filho da super fé de Abraão, que era Jesus Cristo. Agora,
todos os seus outros filhos morreram, mas este Filho não poderia ser
morto. Ele foi morto, mas não poderia ficar morto. A sepultura não
pôde segurá-Lo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
79
Observe Gênesis 22:16 e 17, no monte onde Deus mostrou
a Abraão para ir, ele viu um carneiro preso pelos chifres, no
mato. Observe, rapidamente agora. Depois que ele tomou
Isaque e o amarrou, o qual era seu filho natural, colocou-o sobre
o altar, para tirar-lhe a vida; e então ele começou a tirar-lhe a
vida, em obediência de amor a Deus. E quando ele o fez, algo
aconteceu. Ele ouviu uma Voz dizendo: “Abraão, não estendas a
tua mão, pois Eu sei que me amas”. E então ele viu um carneiro,
preso pelos chifres, no mato, detrás dele. E ele chamou o nome
do lugar: Jeová-Jireh.
80
Note, Deus disse: “E a tua semente”, a semente de Abraão
agora, “possuirá a porta dos seus inimigos”. Ele tomaria as portas,
possuiria as portas. Ele prometeu isso. Agora, sua semente natural
fez exatamente isso. Toda a semente natural de Abraão foram os
profetas que vieram depois dele.
81
Ali estava Moisés, a semente de Abraão, e quando o fez,
chegou à porta, no cumprimento do dever. Ele chegou à porta do
Mar Vermelho, depois de ensinar os filhos de Israel sobre a terra da
promessa que Deus havia prometido. Ele era um profeta de Deus.

