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DEUS SE IDENTIFICANDO POR SUAS
CARACTERÍSTICAS
God Identifying Himself By His Characteristics

William Marrion Branham
Sexta-feira, 20 de março de 1964
Denham Springs, Louisiana – EUA

Fiquei um tanto surpreso ao ver meu amigo, Joseph Boze, ali,
e me virei e gastei um tempinho para apertar sua mão. Vamos nos
voltar agora para a Palavra de Deus, para Hebreus, capítulo primeiro.
Eu quero ler o primeiro, segundo e terceiro versos, para extrairmos
um texto para esta noite:
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas
maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes
últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo,
por quem fez também o mundo. O qual, sendo o resplendor da
sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando
todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si
mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra
da Majestade nas alturas;
2
Vamos inclinar as cabeças agora para a oração. E agora, em
Sua Divina Presença, se você tem algum pedido que gostaria que fosse
dado a conhecer a Ele, levantaria você a mão, e esse é o seu pedido,
que Deus... Nosso Pai Celestial, estamos chegando agora diante do Teu
trono, pela fé no Nome de Jesus Cristo, Teu Filho. E recebemos essa
garantia, que “se pedirmos alguma coisa em Seu nome, isso será concedido”.
E Tu conheces nossos desejos e nossas necessidades, e prometeste que
supririas tudo o que precisarmos. Então, Pai, nós oramos como Tu
nos ensinaste: “Venha o teu reino. Seja feita a Tua vontade assim na terra
como no Céu”. Que o nosso pedido, nesta noite, possa estar de acordo
com o Teu desejo de concedê-lo, e conceda-nos estes privilégios. Unja
a Palavra, Senhor, e todos os palestrantes e ouvintes, e que o Espírito
Santo entre e seja o executor da Palavra, nesta noite, entre nós. Porque
pedimos em Teu nome. Amém. Podem se assentar.
3
Amanhã de manhã, pelo que entendo, será o café da manhã
dos Homens de Negócios do Evangelho Completo. Normalmente,
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onde eles têm uma assembleia, eu tenho o privilégio de falar no café
da manhã deles. Até agora, essa é a única organização, que não é uma
organização, mas o único grupo ao qual eu pertenço, são os Homens
de Negócios Cristãos. E agora eu falo por eles, internacionalmente.
4
Agora, nesta noite, estamos confiando que esta reunião não
será em vão. Eu vim até vocês, cansado, com a garganta desgastada,
e recebi um pouco de bronquial. Eu venho de Tucson, onde o clima
é muito bom e seco, e eu venho aqui e o clima é muito bom e úmido,
então há um grande contraste. Se vocês pegassem toda a água daqui
e a enviassem para nós, nós agradeceríamos. Mas vocês não podem
fazer isso, é claro. Mas eu lhes digo uma coisa, há uma parábola aí.
Todas as nossas coisas no Arizona, nossas árvores estão cheias de
espinhos. Tudo tem espinho. É porque é seco. Agora, se esse mesmo
arbusto crescesse por aqui, seria uma linda e adorável folha. Veem, é
falta de água, é por isso que se torna espinhoso.
5
E quando a igreja fica sem a Água da Vida, ela fica seca e
espinhosa também, espinhando e furando tudo. Mas onde as águas
da Vida fluem, elas abrem a folha e a tornam tenra, madura e doce,
santa e aceitável para Deus. Então, que o Senhor Deus nos dê água,
nesta noite, para que não sejamos espinhos; mas que sejamos boas
folhas para que as pessoas rebeldes possam se sentar sob a sombra de
nossa árvore e encontrar descanso para suas almas.
6
Agora, eu quero tomar o texto, nesta noite, se o Senhor
permitir, e eu estou puxando este pequeno microfone para mais perto
quanto puder, por causa da falta de voz. Eu quero, da leitura aqui de
Hebreus 1:1, eu quero tomar um texto: Deus se Identificando por Suas
Características. Posso repeti-lo, porque sei que a acústica é ruim aqui.
Deus se Identifica por Suas Características.
7
Agora, quase todas as coisas são identificadas por suas
características. E eu tenho algumas Escrituras que eu gostaria de
me referir, e anotem. Agora, uma característica de qualquer coisa
identifica o que ela é. Agora, como em toda a natureza, as flores são
identificadas, muitas vezes, por suas características. Se elas estiverem
juntas, de uma espécie para outra, a característica dessa flor identificará
a flor que ela é. E na vida selvagem, muitas vezes…
8
Eu sou um caçador. E você tem que conhecer a característica
do animal que você está caçando, ou às vezes você pode mesmo
ser enganado. Por exemplo, como o carneiro-de-Dall na Colúmbia
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com problemas de sinusite. Você crê que isso te deixa também, irmã?
126
A senhora sentada bem atrás de nós, tem neurite. Você crê
que Deus curará sua neurite, senhora? Aqui está uma senhora com
um pequeno casaco, vestida com um casaco vermelho, aqui. Ela está
sentada ali. Ela tem problema de sinusite também. Você crê que Deus
curará seu problema de sinusite? Levante a mão se você crê. Qualquer
um aqui que crê que as características de Jesus Cristo estão entre nós,
nesta noite, levante a mão, diga: “Eu creio”. [A congregação se alegra
e diz: “Eu creio!” - Ed.]
127
Todos que estão aqui, O aceitarão como seu curador, fiquem
de pé e digam: “Eu creio”. Levante-se. Levante-se, saiam de suas
cadeiras, seja o que for. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Eu dou isto a vocês, no Nome do Senhor Deus.
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sangue. Você é diabético. Você crê que Deus te fará ficar bem e te cura
disso? Siga seu caminho e diga: “Obrigado, Senhor Jesus”, Ele te cura.
Vá, creia de todo o coração. Venha. Sua coluna, você crê que Deus vai
curar a coluna e fazer você ficar bem? Siga o seu caminho, regozije-se
e diga: “Obrigado, Senhor Jesus”.
122
Você também teve algo errado com sua coluna. Siga
caminhando e dizendo: “Obrigado, Senhor. Eu estou curado”. Creia
de todo o coração. Você também teve problemas na coluna. O que
você sabe sobre isso? Creia de todo o coração agora, siga seu caminho
e seja curado. Creia que Jesus Cristo te faz ficar bem. “Se tu podes crer,
todas as coisas são possíveis”. Tudo bem.
123
E se eu não lhe dissesse nada, apenas passasse e colocasse
as mãos nela, você crê que ela iria ficar bem? Eles veem o que está
errado. Você crê que ela seria curada? Venha aqui. Eu vou contra
esse demônio, no Nome de Jesus Cristo. Que o poder de Deus cure a
criança. Amém. Não duvide, não duvide de maneira nenhuma, e ela
ficará bem. Creia de todo o coração.
124
Se Deus não te curar, você estará em uma muleta algum dia,
com artrite. Mas você crê que Deus cura sua artrite? Então vá, diga:
“Obrigado, Senhor. Eu vou crer em Ti e Tu me curarás”. Tudo bem.
Venha agora. É por causa da sua idade. Você está muito nervoso. Fica
muito nervoso, tarde da noite. Quando você trabalha e tudo mais,
você fica muito nervoso. Você crê agora? Isso não te incomodará mais.
Siga seu caminho, dizendo: “Obrigado, Senhor Jesus”. Venha, senhor.
Você crê que Deus cura problemas de coração? [O irmão diz: “Sim”. Ed.] Fará o seu coração ficar bem? Siga adiante, dizendo, “Obrigado,
Senhor. Eu creio de todo o coração. Deus cura tuberculose e faz ficar
bem também. Você crê nisso, senhor, com todo o seu coração? [O
irmão diz: “Eu creio”. - Ed.] Tudo bem. Siga seu caminho, regozijando
e dizendo: “Obrigado, Senhor Jesus”.
125
E você aí, você crê? E quanto à audiência? Alguns de vocês na
audiência agora creem. Esse homem sentado bem aqui, com bronquite,
você crê que Deus curará o problema nos brônquios? Tudo bem,
você pode ter o que você pediu, então. Amém. Pressão alta, sentado
logo atrás dele ali. Você crê que Deus curará sua pressão alta? Isso te
deixou, senhor. Eu não o conheço, nunca o vi em minha vida. Senhor
você crê que os espasmos em seus músculos, espasmos musculares
nervosos, você crê que Deus te curará disso? Você crê? Levante a mão
se você crê. Tudo bem. Sua esposa sentada ali, ela está incomodada
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Britânica. Eu estava no Yukon no último outono, alguns irmãos aqui
estavam comigo e estávamos caçando. Agora, se você não soubesse
a diferença, quando você estivesse rastreando um carneiro ou um
cervo, você não poderia apontar a diferença a menos que você fosse
um caçador esperto. Porque eles fazem o mesmo tipo de rastro; eles
pulam quando fogem. E então você vê um em pé à distância, com a
cabeça escondida, você dificilmente saberia a diferença.
9
Eles são mais ou menos do mesmo tamanho; a parte traseira
é branca, como o cervo. É muito difícil distingui-los. Mas seus
chifres identificam sua característica, pelos seus chifres. O carneiro
tem um chifre curvado, e o cervo tem chifres que se abrem. E outra
coisa, um cervo não iria tão alto assim, para se alimentar. E então a
cabra, andando, também, há uma característica em uma cabra e em
um carneiro que você terá que saber a diferença entre eles, quando
você estiver no alto, porque ambos vivem no alto da montanha. Você
tem que saber a diferença. Mas se você perceber, uma cabra tropeça
enquanto anda, ao passo que um carneiro põe seus pés para baixo
assim enquanto caminha.
10
A característica do modo como ele faz seus rastros. Você
identifica sua caça pelas características, como ela faz e como ela
age e do que ela se alimenta, e tudo mais. Ela se identifica por sua
característica. E então você pula em um, e observe o que acontece,
você pode dizer o caminho que eles seguem. Você pode dizer, por
essas características, que são animais diferentes.
11
Então, você já notou, eu não sei se vocês têm ela aqui ou não, a
escrevedeira amarela; colaptes é o nome correto dela, e um gaio. Um
gaio é aproximadamente do mesmo tamanho de uma escrevedeira
amarela. E você vê os dois voando, eles são praticamente a mesma
espécie de pássaro. Se você não conseguir ver a cor, apenas os vendo é
que você poderá dizer qual é a escrevedeira amarela. O gaio voa, mais
ou menos, em linha reta. Mas a escrevedeira amarela voa batendo as
asas; quando ela bate as asas, ela desce e depois sobe, para baixo e
depois para cima. Veem, ela voa em saltos, assim você pode dizer que
essa é a característica da escrevedeira amarela, o jeito que ela voa.
12
Se você notar, a codorna quando sai, a maneira como ela
aparece. E então observe se você está em um pântano, onde as
codornas podem estar, e uma narceja. Vocês, caçadores, sabem disso.
A narceja de Wilson e a narceja-galega se identificam pela forma como
aparecem e pela maneira como se vão. Elas se identificam por sua

4

CRENTES DA BÍBLIA

característica de voar, que tipo de pássaros elas são. Portanto, se você
as ouve, você pode dizer o que são, a maneira como saem, o que são,
pela característica de seu voo.
13
Como um homem e uma mulher. Ambos são seres humanos,
mas a mulher tem características diferentes do homem. Eu estava
lendo aqui, há algum tempo, sobre Salomão e a rainha. Eu não cheguei
a pregar minha pequena mensagem aqui, para vocês, sobre a rainha
do Sul, vindo para ver Salomão e vendo esse dom de discernimento.
Eu estava lendo sobre isso, aqui há não muito tempo, e eles disseram
que “um dos enigmas que foi colocado diante de Salomão foi que
essa rainha pegou uma mulher, ou melhor, mulheres, e as vestiu
como homem”.
14
Agora, isso era estranho naquele tempo, mas certamente é
assim nos dias atuais. E você sabe que isso é errado. A Bíblia diz que
uma mulher não deveria fazer isso. “É uma abominação para uma mulher
usar uma roupa que pertence ao homem”. E o Deus imutável disse isso,
então isso é verdade. Assim, encontramos que Salomão, mais do que
as observava, ele as fez andar ou fazer alguma coisa, e imediatamente
disse: “São mulheres”. Veem, ele podia definir pela característica
daquelas mulheres, o modo como elas se conduziam, que elas eram
mulheres e não homens.
15
E então cada coisa assim, com suas características. Assim como
muitas pessoas são canhotas e destras. São características da maneira
como elas se comportam. Você pode dizer se uma pessoa é destra ou
canhota pelo modo como elas se comportam, a maneira como elas
sempre pegam com a mão esquerda ou com a mão direita. E lembremse, Jesus tinha algo assim, que...
16
As duas mãos são iguais. Eles têm o mesmo tipo de
impressão digital, cinco dedos; mindinho, indicador e assim por
diante. Assim como a mão direita e a esquerda têm o mesmo tipo
de dedos, normalmente, o mesmo tamanho de mão, exatamente.
E a única diferença que há nelas é que uma é esquerda e a outra
é direita. Essa é a única diferença que você pode notar. Uma é
esquerda, a outra é direita.
17
Então, naquilo, Jesus disse... Eu poderia deixar aqui um
pequeno ponto. Jesus disse, em Mateus 24, que “as características
do espírito seriam semelhantes nos últimos dias, tão próximas que
enganariam os próprios escolhidos, se fosse possível”. Veem, eles
simplesmente… Você pega sua mão e a levanta. Veem, se você não
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118
Agora, eu não te conheço. Sou um estranho para você. Deus te
conhece. Você crê nisso…? Você sabe que eu não te conheço e você sabe
que você não me conhece, então você crê que este Espírito que fala não
pode ser o meu espírito? Porque eu, como homem, não te conheço.
Mas a característica da Palavra prometida é a Palavra que é mais
afiada do que uma espada de dois gumes, e discerne os pensamentos e
intenções do coração. Você está muito doente. Você teve um problema
feminino, que era no útero, e esse útero tinha câncer. E você foi e fez
algum tipo de tratamento, foi um tratamento de rádio, e a única coisa
que isso fez foi alastrar tudo em você. E você vai morrer se Deus não
te curar. Esta é a verdade. Você crê agora que Ele vai te curar? [A irmã
diz: “Sim.” - Ed.] Que o Deus do Céu repreenda o demônio que está
escondido do médico. [“Oh!”] Ele pode ter se escondido da rádio, mas
não do Espírito Santo. Vá, creia Nele agora, irmã. Não duvide de jeito
nenhum, mas creia.
119
Você crê que Deus pode curar essa condição asmática e fazer
você ficar são? [O irmão diz: “Sim”. - Ed.] Você crê nisso? Então siga
seu caminho, regozijando, dizendo: “Obrigado, Senhor. Eu creio que
minha asma acabou”. Como você está? Você está nervoso. Você esteve
nervoso por um longo tempo. Isso está aí dentro, é provocado por
uma úlcera péptica em seu estômago, o que causa o problema em seu
estômago. E você quer ter o seu jantar? Você vai fazer o que eu disser
para você fazer? Vá, coma, no Nome do Senhor Jesus.
120
Você crê de todo o coração? [A irmã diz: “Sim, eu creio”.
- Ed.] Você é uma jovem muito boa, parece ser. Você crê que eu
sou servo Dele? [“Amém.”] Você crê que a característica Dele pode
estar aqui, para... a Palavra, ela própria, e a promessa deste dia: “As
obras que Eu faço, fareis vós também”? [“Amém”] Eu não posso curar.
Ele já fez isso; mas a Sua característica O demonstra, pode revelar
o que há de errado com você. Você tem um problema de senhora,
problema feminino. [“Sim, senhor.”] Você crê que Deus te cura
agora? [“Sim. Amém.”] Siga seu caminho, isso não te incomoda
mais. Creia de todo o coração.
121
Você crê em mim como Seu servo? [A irmã diz: “Sim, senhor”.
- Ed.] Se Deus me mostrar qual é o seu problema, você crerá que é a
característica de Jesus Cristo? Isso está em sua coluna. Não está mais.
Vá, creia de todo o coração. Creia. Venha senhora. Você também tem
problemas de estômago. Creia de todo o coração e vá comer o seu
jantar. Esqueça isso. Jesus Cristo te cura. Venha. Seu problema é seu
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Deus. Você crê nisso? Você crê? [“Oh! Oh! ”] Então eu oro para que, no
Nome de Jesus Cristo, que a coisa o deixe, que o homem viva. Nada;
apenas ficou fraco. Tudo bem.
114
Você e eu somos estranhos um ao outro, um homem e uma
mulher se encontram. Agora, como homem, eu não te conheço.
E talvez, como mulher, você não me conhece. Não mais do que
meu nome, ou foto, ou algo assim que você viu. Mas nós não nos
conhecemos. Essas são nossas características. Nós não sabemos o
caráter um do outro. Mas a característica de Cristo, Ele é a Palavra,
e a Palavra é prometida para este dia. Você me ouviu falar disso.
Então Suas características O identificariam aqui. Não eu. Eu não te
conheço. Você compreende. Nossa congregação compreende isso?
[A congregação diz: “Amém.” - Ed.] Veem? Eu sou um homem. Sou
apenas seu irmão. Como a mulher no poço, dizer algo que esteja
errado com você, ou o que você quer, ou por que você está aqui. Que
Deus seja o juiz disso. Você está sofrendo com anemia. Isto é certo,
não é? [A irmã diz: “Sim.” - Ed.]
115
Eu sempre bato nisso, alguém achando que eu adivinhei. Eu
não adivinho. Não. De vez em quando sinto isso de alguém. Agora,
você não pode esconder seus pensamentos. Agora eu sei que há dois
céticos muito maus sentados aqui. Veem? Então agora lembrem-se
que eu posso chamar seu nome também, Deus pode, então parem de
pensar nisso. Deixem-me lhes mostrar.
116
Olhe aqui, senhora. Olhe para mim. Eu não sei o que
Ele te disse, mas eu sei o que Ele é. E esta é a Sua característica
identificada. Sim, é uma condição de anemia, o sangue se tornando
água. Agora, aqui está uma coisa. Veja se eles acham que isso é uma
adivinhação. Tem uma criança pela qual você está orando, ela está
aqui. [A irmã diz: “Sim”. - Ed.] Isso mesmo. Isso está na garganta
[“sim.”], amígdalas, adenóides. Está marcada uma operação. Não
é certo? [“Sim.”]. Pegue o lenço, coloque nela e creia. [“Sim.”] Não
duvide. Não vai necessitar de uma operação. Agora, creia com todo
o seu coração.
117
Como vai? O que acontece com esta mulher aqui, você está com
medo de alguma coisa. Você tem medo de que uma marca de nascença
tenha se transformado em câncer. Uh-huh, uh-huh. Agora vá, crendo,
e não será assim. Vá crendo de todo seu coração. Características, não
minhas, mas Dele! Você crê agora? [A congregação diz: “Amém.” Ed.] Isso deve fazer todos crerem. [“Amém!”]
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percebeu, uma delas se parece com a outra, em todos os sentidos,
mas uma delas é esquerda e a outra é direita. É assim que os espíritos
são nos últimos dias. Eles são um tanto parecidos, mas eles têm uma
característica que os identifica. Um está certo e o outro está errado, e
podem ser identificados por suas características. O Espírito de Deus
pode ser identificado por Sua característica. Vê? O Espírito de Deus e
o espírito da igreja. Existe o espírito da igreja e o Espírito de Deus que
absolutamente não é como o espírito da igreja, de modo algum. Existe
um espírito denominacional.
18
Existe um espírito nacional. Existe um espírito da nação.
Cada nação, quando eu entro, quando você entra ali, você encontra
um espírito diferente. Eu fui à Finlândia, ótimo povo, mas havia
ali um espírito finlandês. Eu vou à Alemanha, há um espírito
alemão. Aqui, há não muito tempo, eu estava indo com minha
esposa, quando ainda morávamos em Indiana, alguns anos atrás,
até o pequeno supermercado. Eu cheguei em casa. Nós tivemos que
buscar alguma comida. E no meu caminho até lá, nós… Era verão,
você pode não acreditar, mas encontramos uma senhora que estava
usando vestido. E foi tão estranho, isso me chocou. Eu disse: “Olhe
ali, parece estranho, aquela mulher está usando um vestido”. O
restante delas estavam usando roupas que não era adequado para
mulher. E ela disse... eu disse: “Bem, isso é o espírito americano,
veem, o espírito da América”.
19
Agora, o espírito da América é supostamente para ser uma
nação cristã, mas o espírito desta nação não é cristão. Ela pode ser
chamada de uma nação cristã, mas está a um milhão de milhas
longe disso, em característica. Então ela interrogou: “não somos
americanos?” eu respondi: “Não. Nós vivemos aqui. Este é o nosso
país. Nós permanecemos nele. Nós o amamos. É a melhor nação
do mundo. Mas, ainda assim, não somos americanos”. Eu afirmei:
“Nós somos nascidos de Cima. O Espírito Santo desceu e nós
pertencemos a um Reino. Não é deste mundo”. Continuei: “Esta é a
razão porque nossas irmãs usam vestidos, usam cabelos longos, não
usam maquiagem. Veem, suas características as identificam como
‘santidade ao Senhor’, de Cima”.
20
Portanto, estamos buscando um Reino. Estamos buscando
um Rei para vir e receber Seus súditos em Seu Reino. E eles são
identificados por suas características, que seus tesouros não são desta
terra ou desta nação. São de cima, em Glória. Portanto, “Eles buscam
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uma Cidade cujo Artífice e Construtor é Deus”. Eles estão devidamente
identificados.
21
Queria ter voz suficiente para pregar para vocês alguma noite.
Mas eu... eu saio disso. Agora, identificado por suas características.
Encontramos um bom exemplo aqui no tempo de Israel, indo para
a terra prometida. E Deus os chamou de acordo com Sua promessa.
Ele disse a Abraão que Ele iria... sua semente estaria nessa nação
estrangeira, por quatrocentos anos, e então Ele os libertaria com
mão poderosa, e eles iriam para uma terra que foi prometida, onde
manava leite e mel. E então, quando chegou o tempo da promessa,
havia um faraó que não reconhecia o grande ministério de José, que
ele teve entre eles. E, assim, Deus levantou um profeta chamado
Moisés. E o homem foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios.
Não há dúvida de que ele era um grande homem, inteligente e
intelectual, pois ele podia ensinar a sabedoria dos egípcios. Parecia
um homem apto para a libertação.
22
Mas, vejam, o que chamamos de libertação, e o que Deus
chama de libertação, têm algumas diferenças. Agora, observe esse
homem com toda a sua ética. Ele sabia que havia nascido para libertar
os filhos de Israel. No entanto, com toda a sua educação, isso é tudo
o que ele sabia, e sabendo que ele foi chamado por Deus para fazer o
trabalho, ele tinha todos os seus diploma de Bacharel em Artes, e seu
Ph.D. e LL. D. e assim por diante. E ele saiu para libertar Israel e foi
um fracasso total.
23
Agora observe, parecia que ele estava com o pé no trono no
Egito, para se tornar o faraó, de modo que ele pudesse libertar os filhos
de Israel depois que ele se tornasse faraó, porque ele era o próximo
na fila para o trono. Mas, veja você, ao fazer isso dessa maneira, não
identificou a característica de Deus em libertar Seu povo. Ele disse
que os libertaria. Ele “os libertaria com mão forte”, não Moisés com um
poderoso exército, mas Deus com mão forte. Nós encontramos que
esse profeta fugiu e ficou no deserto por quarenta anos. Demorou
quarenta anos para que o faraó injetasse uma educação nele, e levou
quarenta anos para que Deus a retirasse dele.
24
Então, encontramos que, um dia, ele nas partes remotas do
deserto, encontrou o Senhor Deus em uma sarça ardente, na forma
de uma Coluna de Fogo em um arbusto. E lhe foi pedido que tirasse
os sapatos, que o solo em que ele estava era santo. Agora, olhe
esse homem fino, culto e educado, o que ele havia sido; observe a
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você vem aqui, se você está doente, eu não sei; pode ser outra coisa,
veem. Mas se eu puser as mãos sobre você e disser: “Louvado seja o
Senhor! Vá, fique bem”. Está tudo bem. Você pode crer nisso. Mas que
tal se Ele lhe disser o que há de errado com você? Agora, veja, isso é
diferente, então você sabe que isso identifica Sua característica. Veem,
isso não seria minha característica.
111
Eu sou um homem; eu não saberia nada sobre ele. Eu apenas
lhe disse: “Eu não te conheço”. Ele não me conhece. Mas o que isso
faria? Isso identificaria a característica de Jesus Cristo, o mesmo
ontem, hoje e eternamente. Sabendo que não poderia ser eu, não
poderia ser eu, porque eu não conheço o homem. Eu levantarei minha
mão; aqui está a Palavra. Vê? Eu não o conheço. Ele não me conhece.
Mas a característica de Jesus Cristo... Se Jesus estivesse de pé aqui, e
ele, doente, se ele dissesse: “Senhor Jesus, me cure”, o que Jesus lhe
diria? “Eu já fiz isso.” [A congregação diz: “Amém.” - Ed.] “Ele foi
ferido pelas nossas transgressões; pelas suas pisaduras fomos sarados”. Toda
a redenção que podemos ter foi estabelecida no Calvário. A partir dali
é fé, para crer na obra consumada. Isso é certo? [A congregação diz:
“Amém.” - Ed.] Muito bem.
112
Agora, se Jesus está vivo, e eu falei de Sua Palavra... Aí está, de
volta a essa simplicidade e fé, crendo em Sua Palavra. Quando Ele me
encontrou naquela noite, Ele disse: “Sucederá que você conhecerá os
segredos de seus corações. Eles não vão crer no primeiro sinal da mão,
mas eles terão que crer neste último”. Veem? “Se não crerem, então
o sangue amaldiçoa a terra.” Assim como foi no tempo de Moisés.
Disse: “Se não crerem nesses dois sinais, então derramarás sangue
sobre a terra”, veem, “derramarás água sobre a terra, e ela se tornará em
sangue”. [Êxodo 4:9 – tradutor] Agora, para descobrir, se eu puder ver
qual é o seu problema, isso satisfaria e faria você crer, não faria? [O
irmão diz: “Claro.” - Ed.] Você sabe que teria que ser a característica
da Pessoa de quem eu estou falando, Jesus Cristo.
113
O homem, assim que olhei para ele, se moveu para trás. Ele
está sob uma sombra. Não há uma coisa na medicina que pudesse
ajudá-lo. Ele está em uma condição moribunda. Isso é certo. Ele fez
uma cirurgia e foi uma cirurgia de próstata. E é câncer, e o câncer
está espalhado por todo o seu corpo. Se isso é certo, levante a mão.
Só Deus pode curá-lo. [O irmão diz: “Aleluia! Aleluia! Aleluia! ”- Ed.]
Mas, olhe, eu quero lhe dizer algo, senhor. Aquele diabo pode ter se
escondido do bisturi do médico, mas ele não pode se esconder de
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105
Eles são inseparáveis, então Ele teve que ser todos eles. E se
Ele ainda é Jeová-Jireh, Ele é Jeová-Rafah. Se Ele é Jeová-Jire, é “o
sacrifício provido pelo Senhor para a salvação”, então Ele é JeováRafah que “sara todas as nossas doenças”. Amém. A cura só pode vir
de Deus.
106
Tudo bem, enquanto as pessoas se alinham; eu não tenho
tempo para ver quem eles são e o que são. Mas agora, todos que
sabem que eu não os conheço, levantem a mão, digam: “Eu tenho uma
necessidade de Deus. Mas você não me conhece, irmão Branham, mas
eu tenho uma necessidade de Deus. Eu vou levantar a minha mão”.
107
Agora, se vocês se acalmarem por alguns minutos, vigie, tenha
cuidado, fique quieto. Agora, eu não quero dizer, quando digo: “fique
quieto”, ... Se o Senhor fizer alguma coisa, você vai querer louvar ao
Senhor; isso é adoração. Mas o que eu quero dizer é “correr, levantarse”, você sabe, isso é irreverente. Veem? E o Espírito Santo é muito
tímido, muito tímido. Vê? Qualquer coisa assim, Ele me deixa, e eu
teria que lutar, novamente, veem. Mas se você der atenção!
108
Vocês se lembram da primeira promessa Dele? “Faça com que
as pessoas creiam em ti e, então, seja sincero e nada parará diante
da oração.” Vocês se lembram disso? [A congregação diz: “Amém”. Ed.] Isso é certo. Eu ainda não vi isso falhar e não vai falhar. É Deus.
Agora, vamos nos apressar com a fila de oração, para conseguirmos
o maior número possível, por causa das pessoas. Mas você que tem
cartão de oração e não foi chamado hoje à noite, segure seu cartão, nós
vamos chegar até você. Tudo bem.
109
Agora, você aí sem cartão de oração, lembre-se. Ou melhor,
se você tem cartão de oração ou não, apenas creia que Ele é como o
capítulo 4 de Hebreus aqui. “Ele é o Sumo Sacerdote que pode ser tocado
pelo sentimento de nossas enfermidades.” Veja se Ele permanece... Veja se
Jeová tem se representado entre o Seu povo, como Ele fez nos dias de
Sodoma. Muito bem.
110
Tudo bem, senhor. Vamos orar, agora, seja bem reverente.
Agora, lembre-se, uma palavra de Deus é mais do que qualquer um
possa dizer. Agora, esse homem aqui, eu não o conheço. E eu acho
que ele é... Você é um estranho para mim, não é, senhor? [O irmão
diz: “Sim.” - Ed.] Você é um estranho. Sabemos de uma coisa, que nós
dois teremos que estar na Presença de Deus algum dia; como homens,
teremos que nos encontrar lá. Este é o nosso primeiro encontro. Se
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mudança de suas características depois que ele se encontrou com
Deus. Ele fez o máximo…
25
Às vezes, Deus faz as coisas de uma maneira tão simples e
tão tola ao modo carnal de pensar. Observe um homem que fora um
fracasso total; com todos os exércitos egípcios e tudo ao seu redor
para fazer a vontade de Deus, com toda a sua educação, com a idade
de quarenta anos, no auge. Aqui está ele, oitenta anos, na manhã
seguinte, com sua esposa sentada em uma mula, com um jovem
na cintura e um cajado na mão, descendo ao Egito, para assumir o
controle. Pode-se dizer que é um quadro ridículo! Mas isso estava
mostrando as características de Deus, porque Ele tinha um homem que
cria em Sua Palavra. Isso é tudo. A questão era, você poderia imaginar
a invasão de um único homem indo ao Egito, onde um exército havia
falhado? Mas o que foi isso? Sua característica, sua tática foi mudada.
Ele estava indo em Nome do Senhor, “EU SOU O QUE SOU”. O que
aconteceu foi que ele tomou o controle. Ele tomou, porque ele foi no
Poder do Senhor.
26
Em seu caminho, levando Israel para a terra prometida, ele
entra em contato com seu irmão, seu irmão denominacional, Moabe.
Agora, Moabe, de modo algum, era pagão. Esses eram os filhos da
filha de Ló. Uma de suas filhas tinha gerado a Moabe. Agora, lá em
cima, eu quero que você observe estas duas nações, em contraste.
Aqui estavam no Egito, um pouco dispersos, sem nação para ir, sem
executivo ou rei, ou nada, ou qualquer dignitário entre eles, apenas
um povo a caminho de uma terra prometida. E aqui eles tiveram
que passar pela terra de Moabe. Estava bem na linha da promessa. E
Moabe também era crente em Jeová, e eles tinham um profeta. E Israel
tinha um profeta. Ambos tinham profetas. E agora note, eles vieram
ao lugar onde o profeta da nação organizada estava descendo para
amaldiçoar essa outra nação, porque eram apenas uns andarilhos, não
tendo lugar certo para ficar. Então eles desceram.
27
E observe aqueles dois profetas; no que diz respeito a falar,
fundamentalmente ambos estavam exatamente certos. Porque, note,
Balaão, o bispo, disse-lhe: “Agora, construa-me sete altares”. Sete é o
número completo de Deus, representando as Sete Eras da Igreja, os
sete dias da criação, e assim por diante. Agora observe, sete, Deus é
completo em sete. “Sete altares e em cada altar coloque um novilho”. Agora,
esse é exatamente o mesmo altar que eles tinham no acampamento em
Israel. Lá estão eles em Israel, com o mesmo altar que eles levantaram
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aqui; e o mesmo sacrifício, um novilho e um novilho; um profeta e um
profeta. Duas nações contrárias entre si.
28
Um exemplo muito perfeito do dia em que estamos vivendo,
se tivéssemos tempo para entrar nisso. Note, Deus fazendo isso em
parábola, para que descobríssemos, paralelamente. Balaão também
exigiu um carneiro em cada altar. Isso estava falando de sua fé na
vinda de um Messias. Um carneiro, uma ovelha, esse é o mesmo
sacrifício que eles tinham em Israel; no acampamento de Israel, aqui
em cima... em Moabe. Fundamentalmente, ambos estavam certos,
mas notem, fundamentalmente na doutrina. Mas um profeta no
acampamento em Israel tinha as características de Deus e a Palavra
de Deus. Ele ficou com a promessa de Deus para aquela era, porque
ele estava em uma reta, indo para a terra prometida. Veem? Agora,
quanto à parte fundamental, Balaão, Balaque poderia ser tão
identificado quanto Moisés.
29
Mas, vocês veem, Moisés, sendo o correto profeta de Deus, não
somente tinha as partes fundamentais, mas tinha a identificação de
Deus. Veem, ele estava no cumprimento do dever, exatamente o que
foi prometido para aquela era; não para a era de Noé, mas para aquela
era. “Eu te levarei para uma terra que mana leite e mel”. Eles estavam
a caminho, e Israel foi identificado com seu profeta, Moisés, com a
Mensagem daquela era. As características de Deus identificadas em
Moisés. Uma Coluna de Fogo o estava seguindo. Ele também teve a
expiação em ação; não falando sobre isso, mas a tinha em ação. Não o
que será, mas o que é agora!
30
Notem, ele tinha uma serpente de bronze que havia sido
levantada para as enfermidades e doenças do povo. Portanto, Moisés
estava praticando a cura Divina. Ele tinha a expiação, a serpente
de bronze, simbolizando que Deus estava no acampamento, e as
pessoas estavam olhando para aquela serpente de bronze e sendo
curadas. Ele também tinha uma Rocha ferida o seguindo. E isso era
Deus se identificando, para manter entre eles as Águas da Vida, gozo
e salvação, para que não perecessem, mas tivessem Vida eterna. Era
um tipo de... Aquela Rocha ferida no deserto era um tipo de Cristo
sendo ferido.
31
Então, eles estavam viajando na linha da promessa. Essa
foi outra identificação, para mostrar a característica de Deus. Não
importava quão fundamental esse outro fosse com a Palavra; ele
tinha o fundamentalismo, mais a identificação e a característica de
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um? [“Eu acho que foi um.”] Sim, uh-huh. E então nós, ontem à noite,
nós apenas... o Espírito Santo... Eu estava ouvindo hoje e repetindo o
que foi dito. Alguns desses nomes franceses, eu era... O Espírito Santo;
a única maneira que eu poderia fazer isso, apenas espere e veja. Veem,
às vezes, quando você vê uma visão, ela precisa ser revista e traduzida.
Ela é interpretada. Uma visão, como quando você vê uma ovelha, isso
poderia significar lã. Veja, você tem que ter também a tradução disso,
vê, e rever essa visão e traduzi-la. E eu notei, ontem à noite, eu não
consegui pronunciar esses nomes franceses, eu tive que soletrá-los.
101
Na África e no meio daqueles hotentotes pagãos, e coisas,
tinha que soletrar seus nomes para dizer quem eles eram, soletrar
em sua língua. Eles, eles sabiam o que era, assim que você soletrasse.
Mas veja, Ele conhece todas as línguas. Ele é o Deus Eterno. Vamos
começar nesta noite a partir de, digamos, setenta e cinco, até cem, É O,
é isso que ele disse? Eu… [Um irmão diz: “Sim. O. ”- Ed.] O, O. Sim.
Tudo bem.
102
Quem tem cartão de oração setenta e cinco, vamos ver? Em
O, cartão de oração O, setenta e cinco, levante a mão, seja quem for
que tenha. O. Tudo bem. Venha aqui. Setenta e cinco, oitenta, oitenta
e cinco, noventa, noventa e cinco, cem, venham para cá por gentileza.
Tudo bem, se enfileirem aqui, bem rápido, porque não temos tempo.
Eu vou confiar que você vai vir rapidamente.
103
Olhe para o seu cartão de oração. Veja o cartão de oração do
seu vizinho. E se alguém estiver aleijado, mova-o para a fila de oração.
Então, se eles tiverem o cartão O, somente o O, setenta e... Setenta e
cinco a cem, alinhem-se bem aqui, por gentileza. Onde quer que você
esteja, na galeria, onde quer que esteja, desça e venha para a fila o
mais rápido possível, por gentileza, para economizar tempo.
104
Agora, o restante de vocês aqui, que não tem um cartão de
oração, vocês levantarão as mãos e dirão: “Eu não tenho um cartão
de oração, irmão Branham, mas eu creio”! Levantem as mãos. Agora,
lembrem-se, eu vou lhes falar sobre o Sumo Sacerdote. “Ele é um Sumo
Sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades”.
Ele é Jeová-Jireh, “o sacrifício provido pelo Senhor”. Ele é JeováRafah, “o Senhor que sara todas as tuas doenças”. Você crê nisso? [A
congregação diz: “Amém.” - Ed.] Ele é Jeová-Manassés. Um broquel,
um escudo, nossa paz, Ele ainda é. Quantos creem que todos aqueles
nomes redentores de Jeová foram aplicados a Jesus? [“Amém.”] Claro,
Ele tinha que ser.
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95
Hebreus 4, quatro… 14 e 15, “Ele é agora…” Diz: “Ele é nosso
Sumo Sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades”.
Ele é nosso Sumo Sacerdote agora mesmo. Depois de Sua ressurreição,
depois de Sua morte, depois de Seu sepultamento, depois de Sua
ressurreição, depois de Sua ascensão, amém, Ele permanece o mesmo
ontem, hoje e eternamente; um Sumo Sacerdote que pode ser tocado
pelo sentimento de nossas enfermidades. Amém. Ele é isso, agora
mesmo, para todos os homens e mulheres aqui que crerão. Ele é nosso
Sumo Sacerdote, o mesmo ontem, hoje e eternamente.
96
Ele sempre vive. Você crê nisso? [A congregação diz: “Amém.”
- Ed.] Suas características O identificam continuamente como o
mesmo, como Ele era quando viveu na Terra. Ele ainda está vivendo
aqui, nesta noite, na forma do Espírito Santo. Ele sempre vive. E Suas
características O seguem, como sempre foi, se Ele ainda é vivo.
97
Eu sou agradecido, nesta noite, que, “Havendo Deus antigamente
falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós
falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, Jesus Cristo”. Que coisa, eu não
sabia que já tinha falado por tanto tempo. Esqueci que era assim. Eu
sinto Muito. Eu vou parar. Oremos.
98
Pai Celestial, grande Deus misericordioso! Senhor, eu... talvez
eu falei demais. Eu oro, Deus, se eu falei demais, perdoe-me. Mas,
Senhor, não posso pedir perdão pelo que disse. Eu falei exatamente
o que Tu disseste em Tua Palavra aqui. Agora, uma palavra ou duas
de Ti, Senhor, talvez todos aqui vejam nesta noite. As pobres pessoas
doentes serão curadas quando virem que Tu ainda és nosso grande
Sumo Sacerdote. Eu rogo, Senhor, que nestes próximos minutos, Tu
faças esta Mensagem viver novamente em realidade. Pelo que eu
disse pela Palavra, que Tua característica Te identifique entre nós,
nesta noite, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, pois é no
Nome de Jesus que pedimos. Amém.
99
Só um momento agora. Nós, eu estou um pouco atrasado, mas
vocês todos suportariam um pouco mais para termos uma pequena
fila de oração por quinze, vinte minutos? Se você quiser, levante a
mão, diga: “Nós...” Tudo bem, obrigado, obrigado. Eu prometi liberálos às nove e meia. Já estamos na hora; faltam vinte minutos, se vocês
me derem mais uns dez minutos, eu vou me apressar.
100
Vamos ver, que cartões de oração eles distribuíram hoje? [Um
irmão diz: “O.” - Ed.] O? O que, onde começamos outra noite, um,
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Deus entre eles. Deus se identificou. Dois profetas, ambos profetas e
ambos fundamentais; mas Deus identificou Suas características em
Moisés, porque ele tinha as características de Deus consigo. Agora,
novamente, as características de Deus são sempre sobrenaturais,
porque Ele é sobrenatural. Deus é sobrenatural. É sempre incomum
para a tendência moderna de pensar do dia. Vocês sabem disso.
Deus sempre estragou os planos dos grupos religiosos de todas as
eras que já passaram.
32
E em nenhum tempo uma pessoa ou um grupo de pessoas
já se organizou numa mensagem, que não tivessem morrido e ido
para a prateleira, e nunca mais se levantaram. Não há história. Os
luteranos, os presbiterianos, metodistas, batistas, pentecostais, e assim
por diante, nunca mais se levantam quando se organizam. Deus lida
com indivíduos. Observe, Ele é tão incomum para o modo de pensar.
Veem, nós vamos por uma tendência, e temos que crer Nisso dessa
maneira. E então Deus vem com a Sua Palavra que Ele prometeu e Se
identifica nessa Palavra. Esse grupo não pode ir até Ele, porque não
crê Nele. Veem, está pronto para se desligar Dele.
33
Como José, ele era filho de Davi e um bom homem, José,
marido de Maria. Ele era um bom homem, e sem dúvida lia a Bíblia,
os pergaminhos, continuamente, porque... E ele estava procurando
por um Messias que viria, e deve ter conhecido o que a Escritura
dizia que iria acontecer. Isaías disse: “Uma virgem conceberá”. Agora
ele estava com essa jovem, Maria, provavelmente com dezoito anos,
e ele provavelmente era um pouco mais velho. E então, quando eles
estavam comprometidos para se casarem, ela apareceu grávida.
Agora, foi um tanto difícil para José lidar com isso. Sem dúvida que
Maria lhe contou sobre a visita de Gabriel. Mas notamos, pela maneira
que seu caráter o guiava, que ele duvidou disso.
34
Agora, ela foi encontrada como mãe antes de se casarem. E, na
Bíblia, a punição é a morte por apedrejamento. Uma mulher solteira
que se tornasse mãe tinha que ser apedrejada. Não havia prostituição
em Israel. Isso fora extinto. Então encontramos, em Deuteronômio,
onde nos fala sobre isso. Agora, encontramos que Maria, parecia que
ela estava tentando usar José apenas como um escudo de algum ato
que ela houvera feito. Porque, se ela já fosse encontrada como mãe
antes de se casarem, então ela deveria ser apedrejada, e ela deveria ter
alguém agora que pudesse lhe servir de escudo. E isso parecia muito
como se fosse o que ela estava tentando fazer. Mas José, olhando em
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seus grandes e belos olhos, e ela dizia: “José, Gabriel me falou, ‘O
Espírito Santo te cobrirá, e Aquilo que vai ser concebido em ti é do Espírito
Santo. É Deus’. Será chamado o “Filho de Deus”. E José quis acreditar,
mas era tão incomum. Isso nunca havia acontecido antes.
35
E é desta maneira hoje. Se pudéssemos apenas... Se eu
conseguisse fazer, de alguma maneira, com que as pessoas vissem o
incomum de qualquer coisa, se isso é identificado pela Palavra, então
suas características provam o que isso é. É Deus em ação. José deve ter
sabido disso. Ele deve ter conhecido: “Uma virgem conceberá”. Mas ele
foi honesto acerca disso. Ele não queria rejeitá-la, secretamente, mas
ele estava pensando em fazê-lo.
36
E então o Anjo do Senhor lhe apareceu em um sonho. Você já
se perguntou por que Ele apareceu em um sonho? Não havia profetas
em seus dias. O sonho deles era tão simples que não precisava de
interpretação. Disse: “José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua
mulher, porque aquilo que nela é concebido é do Espírito Santo”. Veem,
então, aquilo ficou resolvido. Veem, Ele veio a ele em um sonho,
secundariamente. Mas, veja, não havia profeta ali para identificar
aquela Palavra: “Esta é a virgem que conceberá”. Veem? Portanto,
Ele lhe apareceu em um sonho, porque ele era honesto e justo e um
bom homem.
37
E eu creio que Deus virá a qualquer homem bom, de algum
modo, e identificará os Seus feitos àquele homem bom, para a era, se
aquele homem for chamado por Deus para aquela era. Agora, mas
isso era tão incomum, eles dificilmente conseguiam compreender.
Mas, sempre, o aparecimento de acordo com a Palavra prometida
para a era, são coisas incomuns. Agora, algumas pessoas podem sair
por aí e dizer: “isso é incomum”. Mas Deus é incomum. Mas, veja, tem
que ser identificado pela Palavra e a Palavra é Deus. Veem? E então a
característica dessa identificação mostra quem é, porque Deus disse
que “isso aconteceria”, e isso acontece. Vê? A característica disso é
a Palavra de Deus sendo identificada pela característica do que está
acontecendo.
38
Ele disse que nos últimos dias Ele derramaria o Espírito Santo.
Ele fez isso. As características identificaram que era Deus, Sua Palavra
prometida. Veem, isso sempre se identifica. Agora, toda vez que há
algo errado, a Palavra corrige. Você já notou? Foi nos dias de Noé, que
corrigiu aquela era científica, que Deus iria derramar água dos céus.
Foi Moisés que corrigiu, quando todos estavam no Egito, e assim por
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90
Veja a pequena mulher dizer a mesma coisa. “Senhor, percebo
que Tu és um profeta. Nós não tivemos um profeta por centenas de anos.
Tivemos muita igreja, muita confusão e diferença denominacional,
mas não temos tido um profeta há centenas de anos. Sabemos que quando
o Messias vier, isso é o que irá identificá-Lo.” Ele assegurou: “Eu o sou, Eu
que falo contigo”. Nada incerto nisso, “Eu o sou”. Isso O identificou.
91
A mulher com o fluxo de sangue, identificou-O como a
Palavra. Como? Pelo que Ele fez quando a fé dela O tocou. Ele se virou
e interrogou: “Quem me tocou?” Ele sabia que algo havia acontecido.
Isso identificou Jesus como o Messias. Ela creu, e ela disse: “Se eu
puder tocar em Suas vestes, eu ficarei bem”. Então, assim que ela tocou,
Ele se virou e disse: “Agora, quem me tocou?” E todos eles negaram.
Mas Sua característica messiânica... Amém! Espero que vocês vejam
isso, congregação. Ouçam, enquanto estamos encerrando.
92
Ali ela O tocou. Havia centenas, quem sabe, tentando tocáLo. Pedro mesmo retrucou, dizendo: “todos estão tocando em Ti”. Ele
esclareceu: “Sim, mas alguém Me tocou diferente”. Isso é que é diferente,
esse toque de fé. Veem? Disse: “Alguém me tocou. Foi um toque diferente.
Eu fiquei fraco. Força saiu de mim. Virtude saiu de mim”. Agora, lá está Ele.
Agora, até mesmo o Seu próprio discípulo dizendo, em outras palavras:
“Tu pareces como se fora uma pessoa delinquente. Ora, o povo todo
está tocando em Ti”. Observe Sua, observe Sua identificação agora.
Ele se virou, olhou para a multidão. Ele a identificou imediatamente.
Ela não podia mais se esconder. Ele lhe contou sobre sua condição e
disse: “A tua fé te salvou”.
93
Ela sabia, por isso, que Hebreus 4:12: “A Palavra discerne os
pensamentos e as intenções do coração”. Sua característica O identificou
como “a Palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós”. Amém.
Eu penso que a mesma coisa O identifica hoje à noite, o Jesus Cristo
ressurreto vivendo entre nós nesta noite, o mesmo ontem, hoje e
eternamente. Agora, como Hebreus 13:8 é verdadeiro, Seu caráter O
identificará hoje, como aconteceu lá, da mesma maneira.
94
Veja Cleofas e os demais, depois da ressurreição. Jesus se
identificou na forma como Ele partiu o pão, que Ele fez exatamente
como Ele fazia antes de ser crucificado. E Isso identificou Sua
característica, porque era assim que Ele fazia. Agora, se Ele estivesse
aqui nesta noite, como Ele Se identificaria? Da mesma forma como
Ele fez ontem, pois Ele é o mesmo hoje e será para sempre. É a
identificação.
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86
Observe Jesus, observe como Suas características identificavam
essa Palavra prometida como verdadeira. Ele certamente o fez. Ele
foi identificado por essa característica que Moisés disse que Ele teria.
Muitos deles, como hoje, querem ver algum grande líder. “Oh, este é
doutor Ph, fulano de tal. Ele se formou na Hartford University.” Ou,
“ele saiu de algum grande lugar em alguma parte assim”. Isso não é
uma identificação de Deus. Não, não. Nada a ver com isso. A Palavra
é o que identifica Deus. Veem?
87
Jesus não era um estudioso, nem era um sacerdote, nem era
um rabino para o mundo. Ele era um renegado para o mundo. Mas
Deus estava confirmando Sua Palavra através Dele, a qual O fez
Emanuel. Essa era a Sua identificação. Agora em Jesus encontramos
isso, exatamente o que Deus disse diversas vezes por intermédio de
Moisés o que Ele faria.
88
Agora, observe quando Ele encontrou Pedro, como nós
dramatizamos aqui outra noite, quando Ele encontrou Pedro e disse
a Pedro qual era o seu nome. Este sinal identificou Suas declarações
messiânicas a Pedro, pois a Palavra havia dito: “O Senhor vosso Deus
levantará um profeta”. E Pedro se levantou, o qual era Simão ainda,
vindo até onde Ele estava. E Jesus olhou para ele, disse: “O teu nome é
Simão e tu és o filho de Jonas”. Isso identificou o caráter de Cristo como
aquela Palavra que Moisés prometeu. Pedro reconheceu que esse sinal
identificava Jesus como o Messias. “Deus estava em Cristo”, a unção
dos últimos dias. Para Natanael... Lembre-se, Ele revelou a Simão seu
nome. Agora, observe, para Natanael Ele contou o que ele tinha feito.
“Você estava debaixo da árvore quando te vi.” Isso O identificou como o
Messias. Ele respondeu: “Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel”.
Ele foi identificado pela característica da Palavra prometida de que
Ele seria o Messias. “O Senhor vosso Deus levantará um profeta.”
89
À pequena mulher no poço, Ele disse o que ela era, e isso
O identificou como esse Messias prometido. Vê? Seu caráter, Suas
características, era a Palavra sendo identificada. Suas características
estavam mostrando que a Palavra era Deus, então Deus estava sendo
identificado em Cristo. Agora observe isso. Note. Ele foi identificado
a Pedro ao chamar seu nome. Ele foi identificado a Natanael dizendolhe o que ele fizera. Ele foi identificado diante da mulher, dizendo
o que ela era. O que ele...quem ele era; o que ele fez; e o que ela
era. Ele identificou Sua característica messiânica, que era para ser a
característica do Messias.
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diante, mas a Palavra de Deus teve que vir para ser identificada. E a
Verdade da Palavra corrige o erro.
39
Deixe-me perguntar algo. Podemos nos aprofundar um pouco
aqui. Eu não devo pregar ensinamentos ou doutrinas, mas deixe-me
perguntar uma coisa. Jesus era a Palavra. Nós sabemos disso. A Bíblia
diz que era. São João, capítulo primeiro: “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”. Ele ainda é a Palavra. Então, quando Ele podia perceber os
pensamentos deles, eles deveriam ter reconhecido que aquela era a
Palavra, porque a Palavra de Deus disse que aquilo é o que Ele faria.
Ele era o Profeta.
40
Agora observe, nós descobrimos que quando Ele nasceu,
com cerca de doze anos de idade, Ele subiu à festa dos Tabernáculos.
E eles foram à Páscoa. E, no caminho de volta, eles andaram três
dias de viagem e sentiram a falta Dele; percebendo, pensando, ou
melhor, presumindo que Ele não estava no meio de seu povo. Nós
poderíamos extrair uma lição disso. Isso ocorre muito hoje! Agora,
vocês metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, católicos, o que
quer que vocês sejam, veem, vocês estão fazendo a mesma coisa. Vocês
estão percebendo por que Wesley teve um grande reavivamento,
Lutero teve um grande reavivamento, ou Pentecostes teve um grande
reavivamento, você está pensando que Ele está entre as pessoas,
quando, às vezes, Ele não está lá.
41
Eles foram encontrá-Lo. Onde O encontraram? Onde O
deixaram, em Jerusalém. E quando eles O encontraram, o que Ele
estava fazendo? Um garotinho de doze anos que provavelmente
nunca havia entrado em uma escola, não mais do que o que Sua mãe
Lhe ensinara. E aqui Ele estava no templo, debatendo com aqueles
sacerdotes sobre a Palavra de Deus. E eles estavam admirados com a
sabedoria dessa Criança. Por quê? Ele era a Palavra. Agora observe.
42
E agora, não desonrando vocês, pessoas católicas, que chamam
Maria de mãe de Deus, mas permitam-me mostrar aqui um pequeno
erro. Se a igreja é edificada sobre Maria, observe o que aconteceu.
Agora ela subiu e disse: “Oh, teu pai e eu te procurávamos, com lágrimas”.
Observe essa afirmação, ela então condenou seu próprio testemunho.
Ela disse: “Teu pai e eu te procurávamos, com lágrimas”. Observe essa
palavra. Ele era a Palavra. Ele respondeu: “Não sabeis que eu devo cuidar
dos negócios de Meu Pai?” Observe a Palavra corrigir o erro. Bem ali,
diante daqueles sacerdotes, ela arruinou seu testemunho. Disseram
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que ela concebeu do Espírito Santo, e aqui ela diz que José é Seu “pai”.
43
Veem a Palavra captar isso rapidamente? Ele era a Palavra.
Agora, vocês sabem que um garoto de doze anos não faria isso.
Ele era a Palavra. Ele era a Palavra falada daquela era, portanto, a
característica identificada de Deus estava em Cristo. Ele corrigiu os
erros. Eles disseram: “Bem, nós somos discípulos de Moisés”. Vê?
Ele afirmou: “Se vocês fossem discípulos de Moisés, vocês me conheceriam.
Ele escreveu sobre mim. Moisés disse: ‘O Senhor, vosso Deus, levantará um
profeta semelhante a mim’, Vocês me conheceriam, se conhecessem Moisés.
E, veja, a Palavra sempre corrige o erro do dia. Mas as pessoas não
gostam de crer. Elas sustentam suas opiniões, do mesmo jeito.
44
Mas Jesus corrigiu Sua própria mãe. E Sua mãe estava errada,
porque ela já havia dito que aquela era uma criança concebida pelo
Espírito Santo, e aqui ela muda seu testemunho e diz que José era
seu “pai”, era o pai de Jesus. Agora, se Ele fosse filho de José, se Ele
estivesse cuidando dos negócios de Seu pai, Ele estaria na carpintaria.
Mas Ele estava cuidando dos negócios de Seu pai, lá no templo,
repreendendo aquelas organizações. Veem? Ele cuidava dos negócios
de Seu pai, um rapaz de doze anos. “Não sabeis que eu devo cuidar
dos negócios de Meu Pai?” Você notou quando Jesus foi tentado por
satanás? Sua característica ali, quando Ele estava em Sua tentação,
que O identificou como Deus, porque Ele permaneceu com a Palavra.
Vem? “Está escrito”, disse satanás. Jesus replicou: “Também está escrito”,
ficou exatamente com a Palavra.
45
“Havendo Deus antigamente”, lemos aqui. “Havendo Deus
antigamente”, que são os velhos tempos, “falado muitas vezes”,
muitas formas, “identificou-se a Seus profetas por visões”. Essa era
a característica de um profeta, era quando ele predizia coisas e elas
aconteciam. Agora, essa era a sua característica de identificação, que
Deus estava com ele. Então, isso lhe dava o direito de interpretar a
Palavra para aquele dia, porque “A Palavra de Deus vem aos profetas”, a
característica do profeta, que Ele predizia. A Bíblia diz: “Se houver um,
e o que ele disser acontecer, então o ouçam; mas, se não acontecer, não creiam
nele, não tenham medo dele. Mas se acontecer, então a Minha Palavra está
nele”. Essa é a sua identificação. Essa é a característica de um profeta.
46
Agora, Deus, em diversos tempos, é assim que Ele mostrou
Suas características de identificação de Si mesmo ao homem, falando
através de um homem que foi chamado para ser um profeta. Agora,
a Bíblia diz que “Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de
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e assim por diante. Mas quando o Filho do homem estiver sendo
revelado, Elohim retornará à Semente real de Abraão e mostrará a
mesma coisa que Ele mostrou naquele dia, amém, Elohim, como Ele
era! Por quê? Será a característica de Deus.
82
Agora, se Cristo era Deus, “Ainda um pouco e o mundo não me
verá mais; todavia, vós me vereis, pois estarei convosco, até mesmo em vós,
até a consumação, o fim. As obras que eu faço também fareis”. Jesus disse
isso em Lucas, capítulo 17. Tudo bem, quando cremos e vemos esses
últimos dias, esse cenário deve ocorrer novamente.
83
Portanto, Hebreus 1:1, “Havendo Deus antigamente se
identificando pelos profetas, nos últimos dias tem se identificado pela
ressurreição de seu Filho”, dando à Igreja a mesma característica que
Ele tinha, fazendo Hebreus 13:8 exatamente correto. Nenhuma pena
pode ser tirada disso. São penas de águia. Elas ficam firmes, porque
são pássaros celestiais. [Espaço em branco na fita - Ed.] ...eles os
alimentam com comida de águia. Agora notamos que, “Havendo
Deus antigamente falado muitas vezes, e de diversas maneiras, aos pais,
pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, Jesus Cristo,
levantando-O dentre os mortos”. E aqui Ele está entre nós, depois de
dois mil anos, o mesmo Jesus, não um dos profetas; Jesus, aleluia, o
ressurreto Filho de Deus!
84
Jesus disse, um dia, Ele declarou: “Uma geração má e adúltera
busca um sinal, e eles receberão um sinal”. Uma geração perversa e adúltera.
Quando o mundo foi mais perverso, ou mais adúltero e pervertido do
que é agora? “Como foi nos dias de Jonas, como Jonas esteve no ventre da
baleia por três dias e três noites, assim estará o Filho do homem três dias e três
noites no seio da terra”. Então, “uma geração perversa e adúltera” receberia
um sinal. Que tipo de sinal? O sinal da ressurreição. E nós temos hoje,
depois de dois mil anos, Ele ainda está vivo. Ele está entre nós, hoje
à noite, o mesmo ontem, hoje e eternamente, identificando-Se pelas
características de Deus, manifestando a Palavra neste dia como Ele
prometeu fazer. Amém.
85
Aí está a Palavra. Agora você crerá no sinal? É a próxima coisa,
nos últimos dias, Sua identificação por Seu Filho. Notem. Deus falou
a Moisés diversas vezes. Em Deuteronômio 18:15, diz: “O Senhor, teu
Deus, levantará um profeta semelhante a mim”. Agora observe. Esta é a
palavra. Esta é a Palavra. Isso foi Deus. Não foi Moisés. Como Moisés
sabia disso? Ele era um homem. Mas Deus, falando através de Moisés,
disse isso. Você crê nisso? Muito bem.
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77
Veja, João era o profeta, e a Palavra sempre vem ao profeta.
Então, se a Palavra se fez carne, Ela tinha que vir ao profeta, de
qualquer modo; porque ele estava testificando da Palavra, e sua
própria característica o identificou. Aqui vem a Palavra, agora o que
aconteceu? Assim que ele ficou diante de Jesus, João se opôs: “Eu
careço de ser batizado por Ti, e vens Tu a mim?”
78
Jesus afirmou: “Deixa por agora; convém que assim façamos
(obedeçamos), para cumprir toda a justiça”. João era o profeta; Ele era
a Palavra. Ele era o Sacrifício e Ele estava se preparando para entrar
em Seu ministério terreno, e o Sacrifício tinha que ser lavado antes de
ser apresentado. E João O batizou, porque ele sabia. “Deixa por agora;
convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça”. O Sacrifício tinha
que ser lavado antes de ser apresentado, e assim João O batizou. Não
foi Jesus batizando João. João batizou Jesus. “Deixa por agora.”
79
Observe, aqui estava Abraão, e ele tinha a Palavra do Senhor.
A Palavra do Senhor veio a ele. Ele era o profeta. E agora aqui vem
a palavra. Ele o chamou de “Abraão”, não Abrão. Poucos dias antes,
seu nome era Abrão, agora é Abraão. Sua esposa era Sarai, agora é
“Sara”, não S-a-r-a-i; mas S-a-r-a. Não A-b-r-ã-o, mas A-b-r-a-ã-o,
Abraão. E esse Homem se identificou, quando disse: “Abraão!” Oh,
que coisa! Abraão respondeu: “Elohim!” Ali está a Palavra e o profeta,
juntos, os dois personagens identificados. Elohim interrogou: “Onde
está sua esposa, Sara?” Respondeu: “Ela está na tenda, atrás de Ti”. Então
o milagre foi realizado. Elohim! Abraão O chamou “o Deus TodoSuficiente, Todo-Poderoso, Deus onipotente”.
80
Jesus disse, quando Ele esteve na terra, Ele fez a mesma coisa
que Elohim fez. Isso identificou Sua característica como Deus. E Ele
disse, antes: “Nos últimos dias, na vinda do Filho do homem, quando
Ele estiver sendo revelado, este cenário se repetirá, como foi em
Sodoma”. Elohim entre Seu povo, o Deus Todo-Poderoso! Isso é o
que a Escritura diz: Elohim entre as pessoas!
81
Por quarenta anos, Ele tem nos Batizado com o Espírito Santo,
Elohim, Deus! E a igreja... Olhe, Abraão viu um sinal, outro chamado;
um sinal, um chamado; um chamado, um sinal; esperando o filho
prometido. Mas o último sinal que ele viu, a última aparição, a última
visita de Deus antes do filho prometido entrar em cena, foi Elohim em
carne humana. Então o filho prometido vem. E a Semente de Abraão
está esperando o Filho prometido, Jesus Cristo. E eles viram sinais,
o derramamento do Espírito Santo, falando em línguas, cura divina
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diversas maneiras, aos pais, pelos profetas”. Também lemos, em Segunda
Pedro, que toda a Palavra de Deus foi escrita por eles. “O homem
antigo, movido pelo Espírito Santo, escreveu a Bíblia.” Eles eram
profetas. A Palavra vinha a eles e eles A escreviam sob inspiração.
Primeiro eles eram identificados como profetas, então eles escreviam
a Palavra por inspiração, e eles tinham a interpretação da revelação
Divina porque era Deus no homem.
47
É assim que Ele Se mostrava em Suas características de
identificação, suas visões sendo confirmadas, era a característica de
Deus nelas, fazendo-Se conhecido ao povo. Agora, esta é a única
maneira que Ele estava em Cristo. Um profeta era apenas uma
pequena partícula. Cristo era a plenitude de Deus. E Deus estava em
Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E Suas características
O identificaram, o que Ele era, de tal maneira que Ele disse: “Se eu não
faço as obras de Meu Pai, então não creiam. Se eu não tiver o caráter de Meu
Pai, então não creiam em Mim, não creiam em Minhas reivindicações.
Se eu não tiver o caráter de Meu Pai em Mim, então não creiam, de
jeito nenhum”.
48
Agora, Suas características nunca mudam. Deus não pode
mudar Seu caráter, não mais do que um cordeiro pode mudar seu
caráter, ou qualquer outra coisa pode mudar suas características.
Porque, enquanto isso está no original, é original. E se você mudar
alguma coisa, então você o tirou do original.
49
É como se você pudesse pegar uma porca e lavá-la e colocar
uma pintura nas unhas dela, como as mulheres fazem, e maquiála com batom, e colocar nela um bonito vestido. Volte com aquela
velha porca, e ela vai direto para o espojadouro, se revirar na lama
novamente. Por quê? Ela é um porco, isso é tudo. Mas um cordeiro
não faria isso. Ele nem vai entrar naquela lama. Ele não quer nada
com isso. São as características dele. Vê? Você pode vesti-lo com o
mesmo tipo de roupa, mas ele certamente não vai, com certeza ele não
vai. O exterior não importa; é o interior. Agora, Deus sendo a fonte de
toda a vida...
50
Não deixem de captar isso. Estou tentando, com tudo que está
em mim, fazê-los ver alguma coisa. Veem? É para o bem de vocês,
amigos. É para vocês. Veem? Eu não vim aqui para ser visto. Eu não
vim aqui, porque não havia outro lugar para ir. Eu vim aqui porque
senti de vir aqui. Eu senti que o ministério que o Senhor me deu deve
ser mostrado entre as pessoas aqui, e estou tentando fazer com que

14

CRENTES DA BÍBLIA

você veja o que Deus realmente é agora. Ele é a Sua Palavra prometida.
Ele é sempre a Palavra e Ele se identifica pela característica que Ele
prometeu. Um determinado personagem se levantaria em certo
tempo, isso está na Palavra, então a característica dessa pessoa que
deveria se levantar identifica que essa é a pessoa.
51
Essa é a razão porque Jesus tinha que ser Quem Ele era. Eles
deveriam ter visto isso. Não é de se admirar que eles fossem cegos.
Embora Ele tenha feito tantos milagres, ainda assim eles não puderam
crer, porque Isaías disse: “Têm olhos, mas não podem ver, e ouvidos, mas
não podem ouvir”. Veem? Cada era, não só a era Dele; mas todas as
eras, como, “Havendo Deus antigamente falado de diversas maneiras”,
ainda assim eles não conseguem compreender.
52
Agora, Suas características nunca falham. É sempre o mesmo.
Agora, lembre-se, Sua característica, a característica de Deus não pode
falhar. Se isso acontecer, então Deus falhou. E a Bíblia diz em Hebreus
13:8 que “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente”. Portanto, Ele
é o Deus imutável. Seja qual for o caráter que Ele tinha no começo, Ele
ainda tem o mesmo caráter. Todas as formas em que Ele trabalhou,
sempre que Ele fez algo, Ele faz da mesma forma todas as vezes. Se ele
não o fizer, Seu caráter mudou, veem, e suas características mostraram
algo que não era de Deus. Veem? Então nós não saberíamos onde…
53
Como Paulo disse: “Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem
se preparará para a batalha?” Agora, se a trombeta soar “recuar”, é o que
temos que fazer, recuar. Se a trombeta soar “atacar”, é o que devemos
fazer, atacar. Mas o que é a trombeta? É a Palavra de Deus. Ela identifica
Deus, seja ela “subir, sentar-se, recuar, descansar armas”, seja o que
for. É o som da Trombeta de Deus. E um som incerto, quando a Bíblia
diz que certa coisa deve acontecer; alguém diz: “Oh, isso foi em outros
tempos”. Então há um som incerto ali. Então você não sabe o que
fazer. Jesus declarou: “Eu tenho poder para dar a Minha vida e tornar a
tomá-la”. Nenhum som incerto ali.
54
A mulher disse: “Eu sei que o Messias vem; e quando Ele vier, nos
anunciará tudo”. Ele respondeu: “Eu O sou”. Nenhum som incerto ali.
“Eu O sou.” Uh-huh! Amém. Eles afirmaram: “Nossos pais comeram
do maná no deserto”. Ele declarou: “Todos eles estão mortos”. Ele disse:
“Mas eu sou o Pão da Vida que vem de Deus do céu”. Nenhum som
incerto. “Eu sou a Árvore da Vida do jardim do Éden.” Não, nenhum
som incerto nisso. Certamente não. Nada incerto nisso. Ele estava
certo em tudo o que fazia.
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sobre isso outra noite. Um deles ficou com ele.
73
Observe esse Homem que ele chamou... que ficou com ele,
o que o Homem fez. Ele foi identificado por Sua característica, que
Ele era Elohim. Elohim, a primeira palavra na Bíblia: “No princípio
Deus…” Agora, qualquer um de vocês estudiosos sabe que a palavra
Deus aqui significa, em hebraico, “Elohim”, que quer dizer: “o TodoPoderoso, o Todo-Suficiente, o Auto-Existente”, não precisa de ajuda
de ninguém, não precisa de interpretação de ninguém; faz a sua
própria interpretação. Ele é o Deus Todo-Suficiente, onipresente,
onisciente e onipotente. Ele é Deus
74
Ali estava Ele. E Abraão agora, esse patriarca que se
firmava na Palavra, olhou para esse companheiro. E enquanto esse
companheiro estava de costas para a tenda, Ele perguntou: “Onde está
sua esposa, Sara?” Respondeu: “Ela está na tenda, atrás de Ti”. Declarou:
“Certamente tornarei a ti por este tempo da vida; e eis que Sara, tua mulher,
terá um filho”. E Sara riu. E Ele estava falando com Abraão, contoulhe o que Sara havia falado na tenda, atrás Dele. Agora, em Gênesis,
você lerá isso. Nós descobrimos que Abraão, depois que esse Homem
se identificou... Onde está? Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz: “A
palavra de Deus é mais penetrante, mais poderosa do que uma espada de dois
gumes, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração”.
75
Ele sabia que este era o Homem. Ele sabia que não havia profetas
na terra a não ser ele e, portanto, a Palavra do Senhor tinha vindo a ele.
E ele era o profeta, e aqui a Palavra vem ao profeta. A mesma coisa
com João Batista. Não houve profeta por quatrocentos anos.
76
Talvez o velho doutor Davis esteja assentado aqui, nesta
noite, o velho pregador missionário batista que me batizou na fé.
Ele costumava discutir comigo. Ele disse: “Billy, você é apenas uma
criança agora. Você tem que me ouvir”. Eu respondi: “Tudo bem,
irmão Davis, estou ouvindo”. Ele afirmou: “Veja, João não foi batizado.
Então ele estava batizando, mas não havia sido batizado; ninguém
era digno de batizá-lo”. Essa é uma boa teologia batista. “E aqui vem
Jesus, e disse então… João se opôs: ‘Eu careço de ser batizado por Ti,
e vens Tu a mim?’ E Ele concluiu: ‘Deixa por agora’”. Ele afirmou: “E
então, quando O batizou”, prosseguiu: “veja você, então Jesus batizou
João. E quando Ele saiu da água, os céus se abriram e Ele viu Deus na
forma de uma pomba, descendo sobre Ele, dizendo: ‘Este é o meu Filho
amado, em quem tenho prazer de habitar’”. Mas não, não discordando do
doutor Davis, mas ele estava errado.
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68
Esses três homens que falaram com Abraão, como estávamos
falando ali, nos dias de Sodoma. Abraão foi um homem que creu
em Deus. Ele tomou Deus em Sua promessa. Sara, sua esposa, tinha
sessenta e cinco anos, Abraão tinha setenta e cinco anos, quando Deus
o chamou. Ele disse que eles iriam ter um filho. Abraão teria um filho
com Sara. Pode parecer um pouco ridículo, mas eu imagino que ela
tenha providenciado todas as botinhas e alfinetes e tudo mais, se
aprontando, porque eles iriam ter esse bebê.
69
Depois dos primeiros vinte e oito dias, bem, Abraão deve ter
dito a Sara: “Como você se sente, querida?” “Nada diferente”. “Glória
a Deus, vamos tê-lo, de qualquer maneira.” “Como você sabe?”
“Deus disse.” Um ano se passou. “Como você se sente, querida?”
“Nada diferente.” “Nós vamos tê-lo, de qualquer maneira. Deus
disse.” Cinco anos se passaram. “Como você está se sentindo agora,
querida?” “Nada diferente”. “Nós vamos tê-lo, de qualquer maneira.
Deus disse.” O que foi isso? Ele tinha a promessa de Deus. Ele cria em
Deus e agia como Deus. Ele se firmou na Palavra prometida. Vinte
e cinco anos se passaram. As botas tinham ficado amarelas, mas ela
ainda as conservava. Agora ele está velho e curvado e está em uma
condição terrível; e o útero de Sara está morto, e ela é estéril. Imaginem
a condição em que estavam!
70
Seus amigos incrédulos lhe diziam: “Como você se sente,
Abraão, pai das nações?” “Bem, glória a Deus, me sinto bem. Nós
vamos ter esse bebê, de qualquer maneira.” Porque ele não vacilou
na promessa de Deus por incredulidade; mas foi fortificado, dando
louvor a Deus, pois estava plenamente convencido de que o que Deus
havia falado, Deus era capaz de realizar. Amém. Aí está a característica
de um crente.
71
E você? Vê? E nós, os filhos de Abraão? Estamos identificados
com a Palavra de Deus, como uma promessa, e nossa característica nos
identifica que nós realmente cremos nela? Ou apenas estamos incertos,
pulando daqui para ali, e para cá, e adivinhando, e vacilando, no
tocante a Ela? Então, nós não somos cristãos, estamos apenas fingindo
acreditar. Mas, quando realmente nos firmamos nessa promessa,
pisamos firmes ali e permanecemos com ela! Abraão o fez.
72
Agora descobrimos, um dia ele viu três homens vindo,
caminhando. A Bíblia diz aqui: “Foi no calor do dia”, deve ter sido ao
meio-dia. Esses homens se aproximaram e conversaram com ele. Nós
entendemos que dois deles foram a Sodoma. Eu creio que falamos
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55
A Bíblia não dá um som incerto. Ela identifica a característica
de Deus em seu som.
Jesus disse, em São João 10:37: “Se eu não faço as obras de Meu Pai, e
se eu não tenho esse caráter de Meu Pai, então não creiam em Mim.
Elas são as únicas, elas identificam o caráter Dele em Mim, Suas
características”.
56
Porque o Pai é a Palavra: “No princípio era a Palavra, e a Palavra
estava com Deus, e a Palavra era Deus”, e a característica de Deus é
demonstrada por Sua promessa para a era. Agora, se Ele tivesse
vivido no tempo de Moisés, isso não teria funcionado. E se Moisés
tivesse vivido no tempo Dele, não teria funcionado. Se Ele tivesse
vivido no tempo de Noé, não teria funcionado, ou se Noé tivesse
vivido no tempo Dele. Noé estava profetizando as coisas para aquele
dia, e sua característica e o que ele fez identificaram-no com a Palavra
de Deus. Moisés fez a mesma coisa.
57
E aqui Jesus vem, e a Palavra foi prometida porque aquela era
foi identificada em Jesus Cristo pela característica da Palavra, que é
Deus. Amém. O derramamento do Espírito Santo, nos últimos dias,
sobre as pessoas comuns, identificou a característica de Deus com o
povo. Ele prometeu isso. É a palavra. Ele disse que o faria. Ninguém
pode negar. Ele disse que o faria. Então todas estas coisas que Ele
prometeu, é o que Ele faz. Isso identifica Sua característica. Sim,
senhor. “Não creiam, não creiam em Minhas declarações, se Minha
característica não for a de Deus.”
58
Agora, observe em João 14:12: “Aquele que crê em Mim”, Ele
disse, “tem Minha identificação, Minha característica. Aquele que crê
em Mim, também fará as obras que eu faço”. Isso identifica que o caráter
de Cristo está nele, revelando as características Dele. Amém. Eu me
sinto muito religioso agora. Sim, senhor. Oh que coisa! Veem, não há
erro Nisto! A vida Dele! “Aquele que crê em Mim também fará as obras que
eu faço”. Veem, isso identifica a característica.
59
A mesma coisa Ele disse: “Se o meu caráter não Me identifica”,
Deus Nele, então Ele... não creia Nele. Agora, Ele também disse que
seria identificado nisso. Então, se isso não O identificar, então Ele não
é o que Ele diz. E, hoje, se Cristo não se identifica, a característica de
Cristo nos identifica como sendo de Cristo, crendo na Palavra...
60
Jesus era a Palavra, então Ele tinha que crer na Palavra.
E como podemos dizer que somos de Cristo e negar qualquer
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Palavra dessa Bíblia? O Espírito Santo de Cristo é Deus em você, e
Ele pontuará cada promessa com um “Amém”. A Bíblia diz: “Estes
sinais seguirão aos que creem”. O Espírito de Deus diz: “Amém”.
Veem? Alguém diz: “Não, isso foi para outra era; isso foi só para os
discípulos”. “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
Aquele, em qualquer parte do mundo, que crer, esses sinais o
seguirão, a mesma coisa”. “O mesmo ontem, hoje e eternamente”, a
característica sendo identificada.
61
Isso faz Hebreus 1:1: “Havendo Deus antigamente falado muitas
vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas”, identificando Cristo
ressuscitado hoje pela mesma característica que Ele tinha antigamente.
Você notou? Deus nunca muda Sua maneira.
62
Na velha Bíblia, quando um sonhador tinha um sonho e não
havia profeta na terra para ver se esse sonho estava certo ou não, eles
tinham outra maneira de descobrir. Eles levavam aquele personagem,
sempre que ele sonhasse, o levavam ao templo. O peitoral de Arão, que
era o sumo sacerdote, ficava pendurado na coluna. E esse sonhador
contava o sonho. Não importava quão bom parecesse, quão real
parecesse, se não houvesse uma luz sobrenatural reluzindo naquelas
pedras, que eram chamadas de Urim e Tumim (os leitores da Bíblia
entendem); então, não importava quão real soasse, não era assim. O
caráter incomum de Deus, o caráter de Deus tinha que revelar Suas
características no sobrenatural, para mostrar que Ele Se identificou na
mensagem. Amém.
63
Eu digo a mesma coisa nesta noite. O velho Urim e Tumim se
foi, mas a Palavra ainda é o que identifica a característica de Deus, a
promessa da hora em que estamos vivendo. Aí estão as características
de Deus identificadas pela promessa da hora em que estamos
vivendo. Isso faz com que Deus seja o mesmo que Ele era. “Havendo
Deus antigamente” veja, “falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos
pais, pelos profetas”. “A lei e os profetas duraram até João; desde então é
anunciado o reino de Deus” Observe: “Mas nos últimos dias”, falando
a mesma coisa que Ele fez lá, “por meio de Seu Filho, Jesus Cristo”.
“Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos
pais, pelos profetas, nestes últimos dias” fazendo a mesma coisa “a nós (os
pais) falou-nos pelo Filho, Jesus Cristo”.
64
Ele se levantou dentre os mortos, e Ele vive em nós,
identificando-Se e predizendo-nos coisas, que Ele discerne os
pensamentos e intenções do coração. Jesus Cristo, o mesmo ontem,
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hoje e eternamente! “Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e
de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos
dias pelo Filho,” A Escritura não pode ser adulterada. É exatamente
como ela é. Como eu disse antes, Deus não precisa de ninguém para
interpretar esta Palavra. Ele interpreta Sua própria Palavra. Quando
Ele diz algo e isso acontece, essa é a interpretação. Veem? Ele não
precisa de ninguém para dizer: “Bem, eu creio que isso significa tal
coisa.” Deus a identifica por Sua própria interpretação.
65
É, se a promessa é para aquele dia, nós não podemos viver na
luz de Lutero, não podemos viver na luz de Wesley, não podemos
viver na luz de qualquer um desses. Nós temos que viver na Luz que
foi prometida para este dia. E se Moisés tivesse descido ao Egito e
dissesse: “Bem, vamos construir uma grande arca. Vamos sair do país
flutuando. O Nilo vai subir”? Eles olhavam no pergaminho; não havia
promessa disso. Isso é certo. Mas, veja você, ele se identificou como
um profeta de Deus, pois o que ele disse veio a acontecer, então eles
souberam que ele tinha a Palavra do Senhor. O faraó tinha lanças, mas
Moisés tinha a Palavra. Então, quando chegaram ao mar, as lanças
foram todas para o fundo do mar; e Moisés guiou Israel através do
mar, em terra seca, porque ele tinha a Palavra, e ele era a Palavra
daquela hora. Moisés foi a Palavra manifestada para aquela hora.
Elias foi a Palavra manifestada para aquela hora.
66
Cristo é a Palavra manifestada e as promessas que Ele fez.
“Ainda um pouco, e o mundo não Me verá mais, mas vós Me vereis. Pois eis
que Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As obras
que Eu faço, vós as fareis também.” Ele prometeu essas coisas. O que é
isso? É a característica de Deus revelando Sua Palavra, como Ele fez
em todas as eras.
67
Em Malaquias 4, Ele disse: “Antes que venha o grande e terrível
dia do Senhor, eis que Eu vos envio o profeta Elias; e ele restaurará a fé
dos filhos aos pais, antes que esse dia chegue”. Ele prometeu. Jesus disse,
no capítulo 17 de São Lucas: “Como foi nos dias de Sodoma, assim será
na vinda do Filho do homem, quando o Filho do homem for revelado”.
Quando a revelação estiver se abrindo, nos dias em que o mundo
será como Sodoma, o que será? A característica dessa Escritura sendo
cumprida. Deus se identificando por Sua característica, características
que Ele sempre teve. Ele não pode deixar isso. Nos últimos dias, Ele
se identificou pelo Seu Filho. Observe como Deus faz isso sempre...
como Ele nunca muda a Sua forma.

