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A REAÇÃO A UMA AÇÃO
The Reaction To An Action

William Marrion Branham
Segunda-feira, 10 de agosto de 1959
Chautauqua, Ohio – EUA

Não sou digno disto, mas certamente estou agradecido por
estar aqui novamente nesta noite, neste grande e velho Estado do
Buckeye [Apelido oficial do Estado de Ohio, em alusão a uma árvore
norte-americana da família da castanha-da-índia – Trad.], e para
uma preparação, que já está ocorrendo, para outra campanha. Trago
ainda comigo as recordações da última campanha Middletown. Mas
eu achei que não conseguiria vir aqui nesta noite. Eu só continuei
indo adiante. E estamos antecipando esta semana para um grande
derramamento espiritual das bênçãos de Deus sobre nós, enquanto
humildemente esperamos Sua vinda. E agora, temos seis noites, de
segunda a sábado. E estávamos num pequeno período de descanso
nesse momento, eu e o pessoal.
2
E o irmão Sullivan me convidou a vir. E nós ligamos para ele
e lhe dissemos que gostaríamos de voltar e encontrar algumas dessas
boas pessoas novamente. E Deus nos deu este grande privilégio. Os
rapazes também vieram, Leo e Gene. Eles vão expor os livros e as
fitas, e assim por diante, como é a linha de negócio deles, cuidar das
pessoas que desejam os livros e fitas, e assim por diante.
3
E então, pensamos em ter alguns cultos de cura, ou oração
pelos enfermos. E o Senhor permitindo, começaremos nossos cultos
de oração pelos enfermos amanhã à noite. Normalmente temos que
distribuir alguns cartões de oração para manter as pessoas alinhadas
e em ordem. E então novamente eu quis saber se as pessoas têm isso
em mente. E eu sempre gosto de vir à reunião e sentir primeiro o
que o Espírito Santo gostaria que disséssemos ou fizéssemos, e então
podermos fazer os anúncios. E eu vim à plataforma agora mesmo,
com Leo e os demais; eu dei uma olhada e vi um menino aqui, e esses
em cadeiras de rodas. E eu olhei ao redor, e esse sentimento veio a
mim, que Deus gostaria que orássemos pelos enfermos.
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4
E eles… Amanhã à tarde, cerca de… (Qual é o horário normal
de começar? Sete e trinta?) Bem, digamos que por volta das seis ou
seis e meia... Digamos, lá pelas seis e meia, de qualquer forma, os
rapazes distribuirão os cartões de oração para amanhã à noite. E
começaremos a orar pelos enfermos. E se o Senhor permitir, teremos
seis noites, ou cinco noites de oração, e conseguiremos atingir todo o
grupo de pessoas, orar por todos que vierem, que quiserem receber
oração, oraremos por eles. E assim, pegaremos nossos cartões e
viremos conforme formos chamados. E estamos confiando que esta
não será apenas uma reunião prolongada (como dissemos ali em
Kentucky), mas uma reunião de reavivamento à moda antiga, bem
nestes acampamentos aqui, onde, pelo que sei, muitos têm chalés
alugados. E acho que seria bom que as reuniões de oração estivessem
acontecendo durante todo o dia por aqui, em toda parte.
5
Pois você não pode obter nada de Deus até que você se
aproxime de Deus. Você sabe, está escrito nas Escrituras: “Achegaivos a Deus, e Ele se achegará a vós”. E se estamos aqui agora para um
único propósito, qual seja, nos achegar a Deus, vamos fazer isso com
tudo o que há em nós, nos aproximar de Deus. E eu quero dizer isto:
Deus não ouvirá sua oração enquanto você esconder iniquidade em
seu coração. Ele não ouvirá. A Bíblia diz, eu creio que em I João 3: “Se
o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus”. isto é, se
não temos nenhuma condenação em nosso coração.
6
Eu passei por uma experiência com isso há poucos dias. E
eu poderia parar aqui para contar para vocês sobre isso, pois nunca
devemos ter pressa. Agora, esta é uma das grandes ruínas de nossa
herança, hoje, na América, é que estamos tentando passar por cima
de todos. Parece que estamos tentando passar por cima de Deus, não
esperando. “Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.”
7
Eu tenho passado por alguns testes em casa, e… E tenho sido
chamado para testemunhar algumas coisas em uma... como uma
provação. E eles vasculharam, vasculharam, vasculharam a tal ponto
que fiquei tão cansado que eu... Parecia que o mundo inteiro era um
emplastro, fazendo pressão sobre minha cabeça. Eu cheguei em casa
naquela manhã e a esposa disse: “Bem, como vai?” Eu disse: “Querida,
essas coisas deixam qualquer pessoa louca”. E então, assentei-me
para o jantar e o telefone tocou. Temos uma secretária eletrônica, e
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110
Eu preciso de Ti em cada hora... Querido Deus, no Nome
de Jesus, eu oro por estes lenços, que Tu lhes dês, Ó Senhor, grande
poder e cura a quem eles pertencem, Pai, eu oro em Nome de Jesus.
Amém. Muito bem, irmão Sullivan, venha aqui. Você quer despedir
sua audiência agora? Oh, eu preciso de Ti...?... O Senhor abençoe
vocês agora...
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Agora, vá pela direita. Cada um de vocês que busca o Espírito
Santo, vá por este lado. Os ministros irão com vocês e ficarão ali até que
o Espírito Santo venha. Eu quero lidar com os demais da congregação
por um minuto. Não haverá oração pelos doentes, lembre-se disso.
Vamos fazer as coisas da maneira correta, então vamos fazer o correto.
Isso vai voltar se houver algo errado, queremos isso correto. Amém.
106
Vá bem por aqui assim, bem ali. Os ministros, vocês,
instrutores, vão com eles agora. Proponha em seu coração que você
não vai se levantar da posição de joelhos ainda que demore até sábado
à noite. “Quanto tempo devo ficar?” Até você receber. “Quanto tempo
demora?” Até que você seja revestido.
107
Quantos trabalhadores do edifício que trabalham… Mulher
ou homem, levantem as mãos, que gostariam de ir com estas
pessoas. Deus te abençoe, irmã Rosella. Muito bem, você iria com
eles? Há alguém mais aqui, um bom trabalhador que gostaria
de estar presente quando o Espírito Santo encher alguém. Você
gostaria de fazer isto? Qualquer uma de vocês, mulheres, qualquer
homem. Vocês mulheres, vão com as mulheres; vocês homens, vão
para o lado dos homens. Fique ali. Seja sincero. Vá até o diabo e
derrote-o. Ele já é um derrotado. Você crê nisto? Ele é apenas um
grande blefe. Ele não tem direitos legais sobre nós. Somos filhos
livres, nascidos do Espírito de Deus. Temos direito a isto. A herança
de Deus, e cremos nisto.
108
Há um outro aqui que é pecador que não veio, levantaria a mão
e diria: “Irmão Branham, lembre-se de mim. Eu nem tive coragem de
ir. Mas ore por mim para que Deus coloque tal convicção em mim
para que eu vá da próxima vez. Ore para que Deus poupe a minha
vida, sem acidentes ou qualquer coisa nesta noite, para que eu esteja
aqui novamente amanhã à noite”. Levante a mão. Qualquer pessoa
que tem iniquidade em seu coração que não veio, levante a mão. Seja
honesto em relação a isto. Levante a mão, diga: “Ore por mim, irmão
Branham”. Quantos estão doentes e aflitos? Levante a mão e diga: “Eu
vou. Eu quero receber oração. Eu quero estar certo”. Correto.
109
Confesse todos os seus erros agora. Você tem até amanhã à
noite por essa hora. Eu creio que Deus fará mais curas aqui, do que
Ele já fez neste país. Eu creio nisto. Amém. O Senhor te abençoe. Tudo
bem. Vamos nos colocar de pé agora enquanto cantamos.
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este era o telefone particular da casa pastoral. Então ele tocou, e ela foi
e atendeu. Ela colocou a mão no telefone e disse: “Billy, são aqueles
advogados de novo”.
8
“Oh,” respondi: “Querida, eu não poderia aguentar isso mais
uma tarde (cerca de seis ou sete dias depois)”. Eu disse: “Eu não
aguentaria isso”. E me levantei da mesa e saí pela porta. Continuei:
“Diga-lhes que não estou aqui agora”. e fui para trás da casa. E me
senti muito mal e depois voltei. E minha esposa é uma mulher muito
melhor do que eu sou um homem. Então ela veio à porta, olhou para
mim e questionou: “Isso foi correto mesmo, Billy?” Eu respondi:
“Claro”. Eu sabia que não foi. Mas eu quis fazê-la pensar que minha
história colaria, então eu disse: “Sim, eu não estava aqui naquela
hora”. Ela afirmou: “Mas você estava aqui quando eles ligaram”. Eu
disse: “Oh, tudo bem”.
9
E eu saí. Havia um homem me esperando com um bebê doente.
Ao longo da caminhada, para orar por aquele bebê, eu simplesmente
me sentia péssimo. Então quando eu cheguei ali para orar pelo bebê,
Algo me disse: “Bem, você é um mentiroso. E você quer dizer que
você vai colocar as mãos sobre este bebê? Esse homem veio de quase
quatrocentas milhas [Cerca de 640 km – Trad.] para você orar por
este bebê doente, e você acaba de dizer uma mentira e fez sua esposa
mentir.” Então nossos corações nos condenam. Veem? Isso foi errado.
Então eu disse ao homem, eu disse: “Senhor, se você esperar, eu vou
orar pelo seu bebê. Mas eu não sou digno de orar pelo seu bebê,”
eu afirmei: “porque eu tenho algo para acertar antes de orar pelo
seu bebê”. Eu declarei: “Eu fiz algo errado e o meu coração está me
condenando. E eu tenho que consertar isso primeiro”.
10
E eu fui ao escritório do advogado, e bati em sua porta, e ele
veio à porta e disse: “Pensei que você tivesse saído”. Eu afirmei: “Eu só
fui ali atras da casa enquanto você estava ligando”. E eu disse: “Senhor,
vou lhe contar o que eu fiz”. E eu lhe expliquei. Eu esclareci: “Vocês
me colocaram contra a parede,” eu disse: “eu simplesmente não sabia”.
Vocês me questionaram desta forma: ‘Eles fizeram isso?’ ou: ‘Você viu
isso?’” E eu disse: “Eu lhes disse tudo o que sabia, vez após vez”. Então
eu lhe contei que ia orar por um bebê doente, e o que aconteceu. E ele
disse... andou... Levantou-se de seu assento e caminhou ao redor de sua
mesa, olhando-me bem nos olhos, colocou a mão no meu ombro, pegou
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em minha outra mão, e disse: “Irmão Branham, sempre tive confiança
em você, mas agora tenho mais do que nunca”.
11
Aquilo me fez sentir bem. Então eu entrei no meu carro e fui
até a minha pequena caverna, onde vou orar. E pensei: “Agora, se você
errou, confesse seu erro primeiro, então volte para Deus”. Assim, eu
fui a minha pequena caverna e orei durante toda a tarde. E eu disse ao
Senhor que sentia muito por aquilo. Eu não mais estava apto a orar por
Seu povo. Eu não podia ter fé enquanto soubesse que havia mentido.
12
E eu disse: “Perdoe-me, Senhor, e dê-me graça, e eu não farei
mais isso”. E orei até o momento em que o sol estava quase se pondo. E
isso foi lá nas partes remotas da mata. E um riacho corre a uns três ou
quatro quarteirões de onde ela fica, até lá embaixo num vale. E eu saí;
na época as folhagens estavam densas nas árvores. E eu estava sobre
uma grande rocha depois que saí da caverna para... Sempre... Ela está
voltada para o leste. E eu sempre saio depois de orar por um dia ou
dois, ou uma ou duas horas, fico naquela rocha e levanto minhas mãos
e louvo ao Senhor. Pois algum dia, eu espero, mesmo que eu esteja na
sepultura, quando Ele vier, eu ressuscitarei e O verei vindo do leste.
13
E eu fiquei de pé sobre essa enorme rocha e estava com as
mãos levantadas, louvando a Deus. Depois que parei de louvá-Lo,
abaixei as mãos e disse: “Senhor, um dia Moisés ficou na fenda da
rocha e Tu passaste por ele”. Continuei: “Se Tu perdoares meu pecado
e fores me provar novamente, passe uma vez mais, Senhor, para que
eu saiba que me perdoastes e que minha iniquidade foi tirada, e eu
irei então e orarei novamente pelos enfermos”. Você pode não querer
acreditar nisso, mas no tribunal de julgamento você e eu teremos que
confessar isso novamente, você saberá que foi verdade. Tão calmo
como está aqui, não havia vento em lugar algum, e bem do meu lado,
um pequeno redemoinho se formou nos arbustos, e aqui veio pela
caverna, passando por mim, e desceu pelas matas. Eu chorei como um
bebê, com as mãos levantadas.
14
Se nossos corações não nos condenam, então temos confiança
em Deus. Mas Deus não nos responderá se houver algo que estamos
escondendo em nossos corações. Então vamos confessar todos os
nossos pecados e erros e confiar que Deus derramará de Seu Espírito
em tal medida que haverá um grande derramamento espiritual neste
velho local de reunião de acampamento aqui, seja o que isso for, onde
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disse no dia de Pentecostes? Quando eles disseram: “Varões e irmãos,
o que podemos fazer?” Ele disse: “Arrependei-vos, e cada um de vós seja
batizado em Nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o
Dom do Espírito Santo; porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos,
e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.
Isto é correto?”
101
Então você está aqui. O que eles fizeram nos tempos bíblicos?
Colocaram as mãos sobre eles. Agora, vamos orar por essas pessoas.
Todos vocês, ministros, aguardem e orem. Então vamos levá-los ao
altar, e ali eles vão receber o Espírito Santo, cada um deles.
102
Você crê nisto? São seis noites de cultos. Não quer você ficar
de joelhos até que o Espírito Santo o batize? Então haverá o romper de
um avivamento aqui. Não... Realmente quer dizer negócios. Viemos
para estar em negócios agora. Vamos fazer isto. Deus prometeu isto,
e o diabo não vai roubar isto de nós. Vamos ficar aqui até que isto
aconteça. Isto é certo.
103
Agora, vamos inclinar as cabeças. Todos vocês, cristãos,
orem por estes aqui agora, buscando o Espírito Santo, vocês,
ministros, aí pelos lados. Pai, estes aqui já confessaram que são
cristãos. Mas eles leram na Bíblia que apenas aqueles que tinham
azeite nas lâmpadas entraram para a ceia das bodas. E eles estão
vindo nesta noite para receber o Azeite. Eles viram há poucos
minutos, ao ter o Alimento já na panela, havia o Espírito sendo
mexido ali. Eles vêm para o autossacrifício, para sentir a chama
ardente do Batismo do Espírito Santo, que avivará a cruz de Cristo
em seus corações e os encherá de poder e glória e do Batismo do
Espírito Santo. Conceda isto, Senhor.
104
Ministros ungidos de Deus estão ao lado deles. Estamos
aqui, Senhor, para fazer a oração de fé. Queremos ver um grande
avivamento rompendo-se nesta comunidade e ao redor aqui, que
fará de cada igreja uma chama ardente. E viemos nesta noite a Ti,
Senhor nosso Deus. Nós cremos que Tu não nos abandonarás. Que
cada um destes garotinhos e garotinhas, até o mais velho, receba o
Espírito Santo. E como Cristo disse nos dias passados, como Teus
servos, dizemos agora: “Recebei o Espírito Santo”. Sopre sobre
eles, Senhor, o Espírito de Vida. Que eles possam ir agora e receber
o Espírito Santo.
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Agora, você que quer o Batismo do Espírito Santo, você viria
também? Venha bem aqui. Fique de pé, diga: “Eu faço – eu faço
negócios, irmão Branham. Eu quero dizer negócios com Deus. Eu tenho
uma pequena Palavra em meu coração nesta noite, e um pouquinho
do Espírito que me diz que se eu misturar esta promessa de Deus com
o Espírito que está me falando, eu posso receber o Espírito Santo nesta
noite, estou vindo para recebê-Lo”.
96
Há suficiente Espírito em você para lhe dizer que Deus fará
isto por você nesta noite? Se há, levante a mão, se você crê que
você tem coragem suficiente. Há suficiente convicção do Espírito
Santo, dizendo-lhe que nesta noite você pode receber o Batismo?
Se houver, venha aqui e vamos ter uma palavra de oração, e venha
aqui para que possamos impor as mãos sobre você e orar. Você
não deseja vir? Se você realmente deseja, venha agora. Isso mesmo.
“Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão
saciados.” A Bíblia diz assim.
97
Deus não pode falhar com Suas Palavras. O que você está
fazendo agora? Você está fazendo preparativos. Há quanto tempo
você busca o Espírito Santo? Há muito bempo. Por muito tempo
você busca o Espírito Santo. E agora, Ele está aqui nesta noite. O que
aconteceu? Talvez você estivesse desanimado a ponto de desistir. Mas
o que aconteceu?
98
Eu quero que alguns dos ministros cooperadores, se desejarem,
venham até estas pessoas aqui para instruí-las como orar e dar graças
a Deus. Alguns ministros aqui que conhecem a Deus, qualquer um de
vocês, irmãos aqui, que conhecem a Deus, venham; quatro, cinco de
vocês, vão ali, e alguns de vocês fiquem bem aqui com estes. Vamos
orar por eles.
99
Quantos de vocês aqui, que são ministros do Evangelho
no edifício, levantariam as mãos, ministros do Evangelho. Não
estamos questionando sua denominação, queremos você aqui.
Venham, todos vocês ministros. Precisamos de vocês aqui. Aqui
está o tempo. Todos vocês, Elias, venham aqui. Aqui está o povo
que tem juntado o azeite e o alimento. Eles estão aqui para receber.
Eles estão aqui para obter Isto. Vamos mostrar que temos o ASSIM
DIZ O SENHOR.
100
Você crê que o Espírito Santo é para você hoje? O que Pedro
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pessoas serão curadas e pecadores serão salvos. Estarei orando por
vocês, e vocês, orem por mim; e juntos, Deus nos abençoará.
15
E agora, nesta noite, tive que me apressar para chegar aqui.
Saímos um pouco mais tarde do que pensamos que sairíamos. E
então, eu escolhi para um texto, encontrado no livro de I Reis, capítulo
17 e versículo 14. Vou ler. E se eu puder dar um tema, eu gostaria de
chamá-lo: A Reação a Uma Ação. Como você reage a alguma ação que
você tomou.
Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: A farinha da panela
não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que
o Senhor dê chuva sobre a terra.
16
Deve ter sido uma manhã bem quente e penosa. Havia cerca de
três anos que não chovia, nem mesmo o orvalho caía dos céus; a terra
estava seca, não dava alimento. E foi um tempo terrível, fome e morte
perseguindo nas ruas, atingindo as pessoas com pobreza, sem água.
Aquilo era um reflexo do pecado e decadência moral. Assim como
temos hoje nossa era de problemas juvenis, e problemas de divórcio,
e todo crime que é cometido em nossa nação, são reflexos de nossa
decadência moral. Nenhuma chuva. E ela deve ter orado a noite toda.
17
Jezabel e sua moderna multidão tinham socializado a religião
e trazido a nação inteira à idolatria. Era a época do reinado de Acabe,
o rei mais perverso que Israel já teve, pois ele era apenas um crente
fronteiriço. E essa é a pessoa mais perversa que há, é um homem ou
uma mulher que professa o cristianismo e apenas tem o suficiente
disso para deixá-los irritados, para fazê-los dizer: “Eu gostaria de
fazer isso, mas minha religião não me permite. Eu não deveria fazêlo”. Essa é a pessoa mais miserável que eu posso imaginar. Se isso é
tudo o que temos, deveríamos enterrar isso e ir atrás de algo melhor.
18
E Acabe tinha se unido à sua esposa idólatra e isso levou todo
o povo de Israel à idolatria. E você diria: “Então, irmão Branham,
você comparou isso com os dias atuais, com a nossa nação”. Sim,
senhor. Nossa nação está toda coberta de idolatria. Podemos não
adorar animais de madeira e assim por diante, já que pensamos
em idolatria, mas idolatria não consiste só disso. Às vezes fazemos
nossos automóveis, e nossas roupas, e as coisas que fazemos, nós
colocamos como ídolos. Qualquer coisa entre você e Deus é um
ídolo. Às vezes fazemos ídolos de nossa igreja. Nunca deveríamos

6

CRENTES DA BÍBLIA

fazer isso. Deus é o Único que deveríamos adorar. A nação inteira
era governada, é claro, pelas regras e normas de seu rei. E o rei havia
dito que tudo estava bem, era moderno. E todas as pessoas queriam
ser modernas, como nós hoje.
19
Nós queremos ser modernos. Você poderia ligar sua televisão e
ver uma mulher fumando um cigarro, dizendo: “Seja moderno, use tal
e tal cigarro”. A próxima cena é bebendo uma cerveja e dizendo: “Seja
moderno, beba tal cerveja”. Bem, nós não queremos ser modernos,
queremos ser cristãos. Não é a tendência modernista que estamos
tentando acompanhar, mas voltar para as velhas linhas da Palavra de
Deus, como cristãos, e viver como homens e mulheres deveriam viver
segundo a ordem do Deus Todo-Poderoso. Jesus disse: “Está escrito:
Nem só de pão o homem viverá, mas de toda Palavra que procede da boca de
Deus”. Temos que viver pela Palavra.
20
Mas hoje, queremos ser modernos como eles eram. E o governo
endossava isso. E assim o governo endossa isso hoje. Bem, há poucos
anos, vinte e cinco anos atrás, cinquenta anos, se uma mulher andasse
pelas ruas vestida como elas se vestem agora, eles a colocariam na
cadeia. Mas o governo endossa isso, e queremos ser modernos. Eu
digo isto com todo respeito ao nosso governo e as nossas terras. É
uma obra do diabo. É o diabo trabalhando. Eu creio no antiquado e
inadulterado Evangelho da verdade da Bíblia. Mas beber, costumava
ser imoral entre as pessoas. E agora, você vê crianças, que nem
alcançaram a adolescência ainda, bêbadas.
21
Jogar cartas costumava ser errado para o cristão. E agora,
milhões assim chamados cristãos têm entretenimento em suas igrejas,
jogando cartas, dando carrinhos de presente e assim por diante, é um
erro. Não passa de loteria. E isso está errado. E é degradante para
qualquer nação, imagine para a igreja do Deus vivo. Mas o rei disse
em seus dias que estava tudo bem. Então eles tiraram os altares de
Deus e ergueram os altares de Baal.
22
E hoje, nós derrubamos as antigas bandeiras de santidade
e justiça, e colocamos a tendência moderna de denominação.
Pertencemos a certa grande ordem. Chamamo-nos de cristãos, porque
pertencemos a uma certa ordem. Isso não é cristianismo. Cristianismo
é uma experiência com Deus de nascer de novo, sendo cheio do
Espírito Santo e purificado de uma vida de pecado, e vivendo limpo
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91
“Ninguém pode arrancá-los da Minha mão, porque Meu Pai é maior
do que todos”. Agora, eles são Teus. “Aquele que ouve as Minhas Palavras
e crê Naquele que Me enviou tem a Vida Eterna, e não entrará em juízo, mas
passou da morte para a vida.” Senhor, eles eram Teus quando lhes falaste;
eles eram Teus antes da fundação do mundo. E nesta noite, a rede do
Evangelho os atraiu a Ti. Eles são Teus. Cuide deles, ó Senhor. Nós os
colocamos em Tuas mãos; ternamente, Senhor, seja misericordioso.
92
E aqui estão alguns de Teus filhos que têm iniquidade em seus
corações, ou que fizeram algo errado, eles disseram algo errado. E
talvez ao ouvir meu testemunho, nesta noite, que fiz algo errado, tive
que ir e fazer o certo, eles também vieram, Senhor. Permita que o Deus
que passou naquele pequeno redemoinho, permita que Ele passe por
cada coração aqui nesta noite, expelindo suas iniquidades, lavandoos no Sangue do Cordeiro, renovando sua fé e seu espírito na grande
comunhão do Espírito Santo. Conceda isto, Senhor, eles são Teus.
93
Eles se mantêm penitentes, fazendo confissão completa diante
desta audiência de pessoas, que eles estão errados, e querem estar
certos. E Tu disseste: “Aquele que vem a Mim, de modo algum lançarei
fora”. Sabemos que Tu estás aqui, Senhor, e Tu farás isto. Agora,
enquanto estamos esperando e eles estão com as cabeças inclinadas,
eu desejaria saber quantos aqui ainda não receberam o Espírito Santo,
e gostariam de ser lembrados em oração para receber o Espírito Santo,
levantariam a mão? Deus te abençoe. Há um altar, penso eu, à direita.
Há um altar preparado bem aqui. Estou pedindo a estes que estão aqui
agora, alguns de vocês aí com o garoto na cadeira de rodas, venham
direto a este altar, bem à minha direita aqui. Vamos encontrá-lo ali em
alguns minutos. Venha por aqui assim.
94
Eu vou pedir a você que não tem o Batismo do Espírito Santo, e
gostaria de receber o Espírito Santo, aqui está o momento de começar
Isto. Você está aqui nos acampamentos; você está aqui para recebê-Lo.
Você sabe que ninguém estará no arrebatamento sem o Espírito Santo.
Haverá as virgens néscias, que não... Os demais mortos não viveram
por mil anos. É isto. Movam-se bem por aqui, meus amigos. É isto,
pai. Todos vocês, venham por aqui. Jovens, empurrem o garoto ali
na cadeira, empurrarão bem aqui? Bem por aqui, se vocês puderem,
venham por aqui agora. Apenas para se encontrar por aqui para dar
uma pequena palavra de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito por
você... Venha bem por aqui.
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87
Aqui vem um garoto aleijado movendo-se em sua cadeira. Eu
oro, Deus, com toda a minha alma, coração e corpo, que este homem
seja curado de sua condição. Venha, mova-se. É isto. Vamos, os demais
cantem agora enquanto nós… Eles estão vindo.
Eu preciso de Ti a cada hora,
Precioso Senhor;
Nenhuma voz meiga como a Tua pode dar paz (Não se levantaria
agora? E você que não se levantou, venha.)...
Preciso de Ti, oh preciso de Ti,
A cada hora preciso de Ti!
Oh abençoe-me agora,
Meu Salvador, eu venho a Ti!
Agora, vamos inclinar as cabeças enquanto sussurramos. [O
irmão Branham sussurra – Ed.]
88
Amigo penitente, eu quero que você venha agora com tudo
o que você tem. Você trouxe isso à cruz. Como Seu servo, eu vou
lhe dizer, ASSIM DIZ O SENHOR: “Aquele que confessa seus pecados
alcançará misericórdia; aquele que esconde seu pecado, que cobre seu pecado,
não prosperará. Aquele que pede por misericórdia alcançará misericórdia.
Algo falou a você e você vem. Foi o Espírito Santo”.
89
Agora, eu quero que você peça a Ele enquanto... Eu creio que
você já está perdoado, certamente. Pecadores, seus pecados já se foram.
Pois quando você se colocou de pé, você deu um testemunho; você se
levantou por Jesus; Ele se levantará por você. “Se testemunhardes de
Mim diante dos homens, Eu testemunharei de vós diante do Pai e dos Santos
anjos.” Aquelas Palavras não podem falhar. São Palavras de Deus.
Jesus está se colocando por você na Presença do Pai agora. Seu pecado
está sob o Sangue.
90
Agora, enquanto oramos juntos, eu quero que todos os
cristãos que estão em oração que orem conosco agora. Bendito
Senhor, aqui está nesta noite tem um grupo de pessoas que sentem
que estão erradas. Alguns deles não aceitaram a Ti como Salvador
até esta noite. Mas estão de pé, porque eles querem Te aceitar. Eles
querem que Tu sejas misericordioso com eles. E agora, de acordo
com Tua Palavra, Tu disseste: “Ninguém pode vir a Mim se o Pai não o
trouxer”. Portanto, Deus tem dado a Cristo essas almas nesta noite
como presentes de amor.
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e santo diante de Deus e dos homens. Isso tira o ferrão da morte. A
morte se torna então uma vitória.
23
Eu estava falando com minha esposa nesta manhã. Estávamos
falando sobre a morte. Eu disse: “Desde que fui salvo há trinta
anos, quando era um garoto, desde então, parece que estou em um
pesadelo.” Ela interrogou: “O que você quer dizer?” Respondi: “Nesta
vida algo aconteceu em mim que me faz saber que há uma terra em
algum lugar, e estou me sacudindo para acordar”. Algum dia, a morte
vai me acordar em Sua Presença.
24
Você já teve um pesadelo, e você estava, ou você queria
sair dele, e você ficou se sacudindo e pulando. Você queria acordar
porque sabia que havia uma realidade em algum lugar que está muito
além desse pesadelo. Assim é com cada cristão que é nascido de novo,
e sempre foi assim. Abraão e Isaque e os demais diziam que eram
peregrinos e estrangeiros. Eles estavam buscando uma Cidade por
vir. Eles negaram...
25
Estávamos indo à mercearia há poucas semanas, e notamos
uma mulher usando um vestido. Foi a coisa mais incomum que vimos
em muito tempo. Então nós... Meda me disse, ela interrogou: “Bill,
qual é o problema?” Respondi: “Querida, aqui está o que é. Nós não
queremos nos acostumar com o mundo”. Ela afirmou: “Bem...”
26
Eu tenho recebido cartas e também algumas pessoas têm me
falado: “Você vai arruinar seu ministério fazendo tais declarações
como as que você faz. Eu disse: “Se a pregação da verdade arruína um
ministério, então ele deve ser arruinado”. Isto é correto. Ela indagou:
“Bem, o que faz os cristãos se sentirem diferentes?” Respondi:
“Quando estive na Suécia, ou na Finlândia, as mulheres nas casas
de banho davam banho nos homens. Elas eram enfermeiras, como
diziam. É o costume deles”.
27
Quando estive em Paris, todos os banheiros eram tanto para
homens quanto para mulheres. Isso é o costume de Paris. Eles acham
normal isso. Eu fiz menção ao Dr. Manninen quando estávamos
hospedados no YMCA. E eles queriam que eu fosse e entrasse naquelas
saunas, que eu achei que estaria bem, mas não com as mulheres ali. E
então, ele esclareceu: “Mas, irmão Branham,” disse: “essas mulheres
são lavadeiras”. Eu pontuei: “Mas isso não está certo”. Ele questionou:
“E quanto a seus médicos examinando as mulheres na América?” Vê?
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28
Aí está. Veem? É seis de um lado e meia dúzia de outro. Mas é
os costumes da nação a qual você pertence. E quando um homem ou
uma mulher é nascido de novo no Espírito de Deus, eles são nascidos
de um lugar que é santo, e este aqui não é seu lar, eles estão buscando
uma Cidade por vir, cujo Artífice e Construtor é Deus. Seu Espírito
vem de cima. Ela interrogou: “Então nós não somos americanos?” Eu
respondi: “Somos enquanto estivermos na carne”.
29
Mas quando nascemos de novo, somos do Céu e de Deus, e
somos cidadãos do Reino de Deus. E o Espírito Santo que habita aí,
que vem a você, te fará agir, e olhar, e pensar como é Naquela nação
para onde estamos indo. Certamente, idolatria assumida. Todos os
pregadores sob o grande e pesado fardo, o profeta diz, cederam,
porque as pessoas exigiram isso. O povo exigiu, e o ministro cedeu.
É desta maneira que é hoje. Muitos bons pregadores se dobram sob a
carga, porque a congregação clama por isso. Eles sairão de sua igreja.
30
Muitas vezes, numa grande denominação, se eles pegam um
de seus ministros pregando contra coisas como fumar e assim por
diante, eles os excomungam. E os ministros têm que se dobrar sob o
peso. Mas havia um naquele dia que não se dobrou sob o peso. Eles o
odiavam. Mas ele se assentou na montanha, Deus lhe disse para subir
lá. Ele o alimentou por meio dos corvos e lhe deu água para beber.
Mas ele não se inclinava às tendências modernas deles. Ele ainda cria
que Deus era o mesmo Deus Santo que fez os céus e a terra.
31
Estou tão feliz por Ele ter, ainda hoje, alguns que creem na
mesma coisa. Não importa o que o mundo diga, eles não vão se inclinar
à tendência moderna da religião moderna, nada de evangelho social
para essas pessoas. Eles creem que Deus ainda é santo. Eles creem que
Ele requer santidade, e Ele requer o novo nascimento. Ele requer uma
separação do pecado. Oh, eu sei que ela o odiava, mas Deus o amava. E
Deus estava prestes a tomar Seu profeta da montanha e trazê-lo ao vale.
32
E ela deve ter sido uma boa mulher, ou Deus nunca a teria
escolhido para acolher Seu profeta. Embora ela fosse uma viúva, e
fosse jovem, ela tinha um filho pequeno. E ela era uma pessoa justa,
ou Deus nunca a teria escolhido. Mas quando ela começa a vir, depois
de anos que seu marido estava morto, a comida na vasilha começa
a diminuir. E é claro, como uma mãe faria, ela cedeu sua parte para
que seu garotinho se alimentasse. Finalmente, ela começou a ver que
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coração, eu recebi o suficiente da Palavra nesta noite, e um pouco do
Espírito veio a mim.
83
Pode ser o final da farinha na panela, mas estou saindo agora.
Venho aqui para fazer uma confissão, para dizer que estou errado e
que Deus seja misericordioso comigo. Eu quero acordar deste pesadelo
em algum momento para uma vida que seja cheia de glória e eterna”.
Haveria outros que dariam o mesmo passo agora, levantaria sua mão.
Levante-se do seu assento e diga: “Eu agora, sendo um pecador, quero
me colocar como uma testemunha”.
84
Estou pedindo agora se algum dos cristãos sente uma pequena
condenação, uma pequena amargura, enquanto estes estão de pé, para
ser lembrado em oração; estou te pedindo, cristão, com iniquidade...
Não se envergonhe, Deus sabe disto. Ele está falando ao seu coração.
Você se levantaria e diria: “Deus, eu estou envergonhado. Estou
envergonhado de ter feito isso”. [Espaço em branco na fita – Ed.]... “Eu
vou me levantar; para pedir que Tu me perdoes. Eu quero ser curado.
Eu quero receber o Espírito Santo durante esta reunião. Eu quero
alguma bênção de Ti, e sinto que meu coração está me condenando,
que estou errado. Eu fiz errado. Eu peguei alguma coisa. Eu disse
algo. Eu tenho iniquidade; eu vou me levantar, Senhor”. Levante-se
agora. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Correto.
85
Em todo o edifício. Correto. Levante-se, diga: “Eu fiz algo que
quero confessar que é errado”. Você não precisa confessar isso para
nós; confesse para Deus. Levante-se. Os demais que sentem que há
algo em seu coração que te afasta das bênçãos de Deus, algo que...
Aquela pequena coisa pode parar toda esta reunião. Isso pode impedir
esta mulher na cadeira de rodas de ser curada. Isso pode ajudar este
garotinho aqui, assentado aqui, aleijado, a caminhar.
86
Agora, eu desejo saber enquanto vocês estão de pé, se vocês...
Eu sei que vocês são sinceros. Eu sei que são. E eu quero orar por
você pessoalmente. Eu não costumo fazer muito isso, porque está
tudo no culto de cura. Eu quero que você caminhe até aqui e venha
aqui ao lado deste altar, e fique aqui por um minuto, deixe-me orar
por você, você virá? Venha agora mesmo. Mova-se. É isto. Cada um
de vocês, todos, venham aqui os que estão de pé. Todos que têm
feito algo errado, que têm iniquidade em seu coração, ou pecado não
confessado, mova-se agora.
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eles possam olhar para a cruz e ver a vergonha que Ele passou:
tiraram Suas roupas, O deixaram nu, bateram Nele, penduraram-No
numa cruz, e O levantaram entre os céus e a terra. Que eles mesmos,
nesta noite, sejam um autossacrifício, para sacrificarem seus próprios
orgulhos e seus próprios pensamentos; para que seus membros
estejam certos com seu Deus. Venham, ponham-se de pé, peçam
a Deus para perdoá-los... Tire toda iniquidade de seus corações,
purifique-os de todos os pensamentos sujos, de todo mal, de todo
temperamento ruim, do cigarro, da bebida, quaisquer hábitos que
eles tenham; limpe-os, Senhor.
80
Tire a raiz de amargura e que possamos estar amanhã à noite
como um grande grupo unido de pessoas, observando o Espírito Santo
se derramar aqui e fazer o cego ver, o mudo ouvir, o coxo andar. Que
o pecador e a pecadora se arrependam de seus pecados, que venham
nesta noite e os confessem, que amanhã eles possam ser levados a esse
pequeno rio ou a algum lugar aqui e serem batizados. Conceda isto,
Pai. Ouça à oração de Teu servo.
81
Agora, eu peço a todos que gostariam de ser lembrados, que
têm iniquidade em seu coração... Primeiro, vou perguntar, enquanto
vocês estão orando (todos em oração), se há alguém aqui que ainda
não se tornou um cristão e gostaria de se tornar um cristão agora, que
está pronto para se render agora, que você tem apenas um pouquinho
da Palavra misturado com isto nesta noite, e um pouco do Espirito
veio a você dizendo: “Filho, se você morrer sem Mim...” Oh, o diabo
diz: “Você não pode viver uma vida cristã. (Veem?)”
82
Este pequenino sentimento que você deveria fazer isto, você
se levantaria nesta noite e diria: “Ore por mim, irmão Branham?”
Levante-se. Diga: “Eu me coloco como uma testemunha de que sou
um pecador, e peço a Deus por misericórdia”. Você se colocaria de
pé enquanto esperamos, em qualquer lugar do edifício? Não tenha
vergonha. Deus te abençoe, senhor. Permaneça de pé apenas por
um momento, se puder. Deus te abençoe, senhor. Haveria outros?
Deus te abençoe, senhor. Isto é correto. Permaneça de pé por um
momento. Deus te abençoe ali atrás, mocinha. Alguém mais? Deus te
abençoe, mocinha. Correto, fiquem em pé, em todo o edifício. Diga:
“Irmão Branham, por favor, lembre-se de mim em oração. Sou um
pecador. Eu não conheço a Deus, mas Algo está dizendo em meu
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as roupas dele estavam ficando gastas. Seus cotovelos provavelmente
passavam pelas mangas. Noite após noite, ela podia lhe dar, quem
sabe, um pequeno bolo de milho e colocá-lo na cama. E talvez noite
após noite ele acordasse e dissesse: “Mamãe, estou com fome. A
senhora poderia fazer uma coisinha para eu comer?”
33
E talvez no dia seguinte ela fizesse o seu próprio bolo e desse
para ele. A morte estava à porta, não havia mais alimento, depois
que tudo acabou, não havia mais óleo para misturar, e a morte cada
vez mais perto enquanto a vasilha esvaziava. Finalmente, quem sabe
conseguiram dois bolos por semana. Então chegou a apenas um.
Não é estranho como Deus faz as coisas? Ele vai nos deixar ir até o
último, a última milha. Sabe, Ele gosta de fazer isso. Ele fez isso com
os filhos hebreus. Ele sabia que podia confiar, então Ele deixou que
aqueles rapazes caminhassem até a fornalha ardente, a tal ponto que
eles quase podiam sentir o cheiro do fogo, e Ele não Se moveu. Mas
quando chegar a hora, Ele Se moverá. Ele Se moverá, mas Ele espera
até que chegue Seu próprio tempo. Ele queria ver que tipo de reação
eles teriam. Ele sabia que eles ficariam firmes. E como Ele saberá que
você ficará firme?
34
Ele permitirá satanás te levar até a última milha do caminho.
Mas lembre-se, Ele ainda está ali. Ele quer ver se você realmente quer
dizer o que você está falando. “Oh, eu creio que Deus é Curador. Sim,
eu creio nisto”. E no dia seguinte, você ainda tem dores. “Bem, talvez
eu não tenha recebido isso”. Certamente você recebeu, Ele está apenas
querendo ver como você vai reagir diante do que você disse. Você diz:
“Oh, louvado seja Deus, eu creio no Batismo do Espírito Santo”. Na
primeira tentação que vem, você gira como uma serra circular. Ele está
tentando ver sua reação diante de sua ação. Ele está tentando te testar.
“Cada filho que vem a Deus deve primeiro ser corrigido, testado”. Cada filho
que vem a Ele, Ele o coloca em um teste para ver como ele agirá.
35
Qualquer um, um químico, ou alguma outra pessoa, sempre
testará algo. Eu trabalhava para uma companhia de gás. E eles
testavam aqueles tubos colocando um plugue na ponta e uma válvula.
E não me lembro agora quantas centenas de libras de pressão eles
colocavam naqueles tubos para ver se não havia qualquer pequeno
furo que pudesse explodir. E se não resistisse ao teste, então isso era
lançado na pilha de sucata. E quando você é colocado em teste, quando
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você está prestes a ser usado por Deus para um testemunho... Como
a senhora aqui na cadeira de rodas, o homem, o garotinho, alguns
de vocês aí, talvez vocês sejam cristãos e estejam se perguntando por
que vocês foram colocados sob esse teste? Deus está prestes a usar
seu testemunho, mas Ele quer ver como você reagirá, então Ele coloca
pressão. Se você explodir, bem, então, Ele não poderá fazer nada com
você. Mas se você suportar, aguentar o teste...
36
Essa pequena mulher, eu posso imaginar vê-la naquela última
noite quando ela sabia que só havia o suficiente na vasilha, um
punhado de alimento e uma colherada de óleo, para um pequeno bolo
para si e para o seu filho, e então eles iriam morrer. Não havia mais
nada disponível em lugar algum. E eu posso imaginar, durante toda
a noite, enquanto ela andava e afagava suas mãozinhas magras, e ela
olhava ao pequeno pijama dele todo rasgado. E ela o ouvia em seu
sono virar e dizer: “Mamãe, estou com fome”. Mas não havia nada
para lhe dar. Não é estranho, quando temos feito tudo o que sabemos
fazer... E depois que ela orou e viu o fim chegar... Como alguns casos
de câncer aqui. Você vê isso bem no fim e se pergunta por quê. Ela se
examinou: “Senhor, há algo que deixei de fazer?”
37
Deus testa. Como Jó, eles o acusaram de ser um pecador
inconfesso. E Jó era justo. Não havia homem na terra como ele. E
ainda assim, Deus deixou o diabo tirar tudo o que ele tinha. E quando
eles o acusaram de ser um pecador inconfesso, ele sabia que ele era
justo diante de Deus. Ele sabia que não havia cometido pecado. Mas
Deus permite que essas coisas aconteçam para ver o que você fará.
38
Veja, satanás e Deus tiveram uma questão. Satanás disse: “eu
o farei Te amaldiçoar em Sua cara”. Deus disse: “Você não pode fazer
isso”. E o teste teve que vir. E seu teste vem, e meu teste vem. E todos
nós passamos por esses testes. A Bíblia diz que se não os suportamos,
isso prova que somos filhos ilegítimos; nosso testemunho não era
correto; não somos verdadeiros filhos de Deus, mas nos tornamos
ilegítimos; não somos filhos de Deus. Apenas alegamos ser.
39
Quando eles riem de você, quando você recebe o Espírito
Santo, e você volta para o mundo com eles, isso mostra que você
nunca O recebeu. Quando você está testificando de sua cura, sabendo
que Deus tem feito algo por você, e seus vizinhos dizem: “Você está
louco; você não está bem de jeito nenhum”, e você diz: “Bem, talvez
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noite. Eu também quero me aproximar de Deus”. Olhe as mãos, que
coisa, em todo o edifício. “Eu quero me aproximar de Deus. Eu preciso
de Deus. Eu preciso de Ti, oh, eu preciso de Ti. A cada hora eu preciso
de Ti. Abençoe-me, agora, meu Salvador, eu venho a Ti”.
75
Você fez tudo o que sabia fazer? Se você tem feito ou cumprido
cada requisito, você se arrependeu de seus pecados, foi batizado, e
fez tudo o que sabe fazer, e ainda parece que Deus não responde,
agora, vou lhe pedir: “Fique firme”. Mantenha-se firme aí; Deus está
no trono. Ele sabe tudo sobre você. Se você tem condenação em seu
coração, você pode pensar em algo que você fez que não deveria ter
feito, alguma iniquidadezinha, uma coisinha que você fez que não
deveria ter feito, então eu peço que você se arrependa disso.
76
E amigo pecador, se você não aceitou a Cristo como seu
Salvador, e você não O conhece como seu Salvador, e você está aqui
nesta noite, deixe-me convidá-lo para vir. Enquanto cantamos depois
da oração, eu quero que você venha aqui ao altar e fique aqui; e
permita-me orar com você.
77
Senhor, eu não conheço o coração dessas pessoas. Tu os
conheces. Mas ASSIM DIZ O SENHOR, há uma fonte aberta na casa de
Deus por impureza e por pecado, uma fonte na qual pecadores podem
mergulhar, perdendo toda mancha de culpa. Nós viremos amanhã à
noite, Senhor, para orar pelos enfermos. Pode haver muitos aqui nesta
noite que estejam reunidos para essa hora. Desejamos começar agora
mesmo a nos aproximar de Ti. Queremos nossos corações aspergidos,
não com as cinzas de novilhas, mas com o Sangue de Jesus que
tira nossos pecados. Não queremos nossa consciência cauterizada,
queremos vir ao Deus vivo. Nós nos arrependemos de nossos pecados
e nossa iniquidade.
78
Há pecadores, sem dúvida, aqui nesta noite, Pai, que não Te
conhecem, que podem não estar aqui amanhã à noite. Talvez já tenham
ido. Oramos, Senhor, que esta seja uma mensagem de advertência,
para que eles saibam que Deus os trouxe aqui para um propósito,
para que Ele possa trazê-los a Ele. Ouça-nos, Senhor, nós podemos
apenas falar a Palavra. Agora, que o Espírito misture o Azeite com a
Palavra, e que o sacrifício...
79
Talvez haja cristãos aqui que fizeram algo errado, que digam:
“Eu me sinto envergonhado de me levantar e ir ao altar”. Mas que
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se nos mantivermos nos aproximando de Deus para encontrar Seu
propósito, são os Anjos de Deus, prontos para regozijar pela vitória
que Deus quer dar.
71
Às vezes isso está numa forma oculta. Há pecadores, quem
sabe, assentados aqui que pensam: “E se eu morrer nesta noite? E se
esta fosse minha última noite na terra? O que seria?” Pode parecer
escuro, pode parecer que você vai morrer. Talvez você esteja aqui para
receber oração por sua enfermidade, e você ainda é um pecador. Você
deve se acertar com Deus primeiro. Diga: “Por que fiz isto? Eu tenho
filhos em casa”. Como você sabe, pode ser asas de anjos batendo
juntas, tentando aproximar você de Deus para que você possa ser uma
verdadeira mãe ou um verdadeiro pai para essas crianças. Veem?
72
Parece escuro como foi com aquela pequena mulher. Mas se
você tomar a promessa de Deus agora: “quem quiser, venha e beba
de graça das Águas da Vida, das Fontes da Vida...” Beber de graça da
Água. É para quem quiser. Isso pode ter sido colocado sobre você.
Você pode ter feito aquele mal. Vocês podem se sentir condenados
em seus corações, vocês cristãos agora, sobre o que disse agora
há pouco, porque alguma coisa, alguma iniquidade está em seu
coração. Talvez tenha acontecido por um propósito, para te colocar
mais perto de Deus. Isso aconteceu comigo. Minha vida tem sido
diferente desde então. Eu pensava que estava vivendo bem. Mas eu
percebi que deixei Deus tirar Sua mão uma vez, e satanás me pegou.
Somos mortais.
73
E foi uma bênção em uma forma velada. Isso me faz apreciáLo mais agora por saber que Ele está amando, e desejando nos levar
de volta. Se você está nessa condição nesta noite, e você não conhece
a Deus, e tem condenação em seu coração; pode parecer terrivelmente
escuro para você, e doenças e assim por diante; busque-o em seu
coração agora, por um minuto, enquanto temos oração e veja se há
algo ali que te condena, ou que te impede de ser curado, ou te impede
de ir ao céu. Se houver, vamos nos aproximar do altar e ver se não
são as asas de anjos batendo juntas. Não é um quadro escuro, é Deus
tentando te levar para perto Dele. Ele te ama e Ele te quer.
74
Vamos orar enquanto inclinamos as cabeças. Porem antes, vou
perguntar quantos nesta audiência, nesta noite, gostariam de levantar
a mão e dizer: “Irmão Branham, lembre-se de mim em oração, nesta
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eu não esteja”. Isso mostra que você não era digno de sua cura para
começar. Sustente seu testemunho, não o descarte, permaneça firme.
Jó disse: “Eu sei que o meu Redentor vive, e que nos últimos dias Ele se
levantará sobre a terra. Embora os vermes da pele destruam este corpo, ainda
em minha carne eu verei a Deus”. Os relâmpagos reluziram; os trovões
rugiram. Ele resistiu até o fim.
40
Essa pequena mulher fez tudo o que sabia fazer, e ainda
assim, Deus permaneceu em silêncio. Mas quando a fé verdadeira
capta a visão, ela pode continuar em silêncio e descansar calmamente,
porque sabe que vai acontecer. Não se esqueça disso. A fé descansará
na perfeita confiança. Não importa o que as tempestades estejam
dizendo, quão contrário pareça, a fé repousa na confiança. A fé pode
se posicionar sobre uma rocha, olhar para uma sepultura ou para as
águas, onde um adorável pedacinho de seu próprio coração amoroso
foi enterrado, a fé pode olhar através do mar para Aquele que disse:
“Eu sou a Ressurreição e a Vida”. A fé repousa na confiança.
41
Nós falamos de fé; conversamos sobre fé; mas eu me pergunto
se às vezes sabemos do que estamos falando. Eu me pergunto se não é
esperança em vez de fé. A fé não se move. Não importa quão contrário
pareça, a fé permanece ali. Ela nunca se move. Quando Moisés foi
colocado em uma pequena arca de junco escorregadia e empurrado
para o rio onde os crocodilos estavam gordos de tanto comerem
crianças, sua mãe, Joquebede, com uma fé que descansa, assegurou-se
de que tinha colocado um filho de Deus na água; ela o empurrou para
as garras da morte, sabendo que Deus podia trazê-lo de volta. Amém.
42
Isso faz sentir-me religioso. Ela sabia que Deus cuidaria dele.
Embora ele não tivesse sequer um nome, Deus poderia lhe dar um
nome. Ela empurrou o bebezinho que foi quase o mais dócil do mundo,
para as garras da morte, sabendo que estava seguindo as instruções
do Deus Todo-Poderoso. E a fé podia descansar na confiança de que
Deus faria algo a respeito daquilo, pois ela sabia que ele nascera para
ser um libertador.
43
E se você tem certeza de que é nascido do Espírito de Deus,
que você tem o Espírito Santo, e as promessas de Deus são suas, não
importa o que o diabo faça, você ainda pode descansar com confiança.
A fé assume sua posição inabalável. A fé não pode repousar nas areias
movediças da teologia do homem, mas ela se posiciona solenemente
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sobre a Rocha das Eras, que é inamovível. Aí ela descansa com
confiança. Não importa o que venha ou o que vá, minha fé se sustenta;
quão doente eu fique, quão contrário isso se pareça, e como isso é,
minha fé está ancorada dentro do véu e nada pode me mover. Agora,
você não pode blefar, você tem que ter isto. Você não pode blefar.
44
Satanás sabe quando você está blefando, e ele também sabe
quando você tem isto. Se o teu coração não te condena e você é um
cristão, você tem direito a todas as promessas que Deus fez em Seu
Livro. São suas. Não importa quais sejam as consequências e qual o
resultado, você não olha para isso; você olha para a fé que Deus te dá,
para a promessa. Então ela se estabelece ali; nada a moverá.
45
Como ela deve ter se sentido: “Eu cumpri todos os requisitos
exigidos por Jeová. Atendi tudo o que Deus me disse para fazer; e a
vasilha é reduzida a um punhado de farinha, e a botija tem apenas uma
ou duas colheradas de azeite, o suficiente para misturar”. Mas Deus
estava assentado, e anjos em cada cabeceira da cama, observando para
ver como ela ia reagir.
46
Se você está certo de que é Deus, e você cumpriu todos os
requisitos que Deus exigiu que você cumprisse, você cumpriu cada
Escritura que você conhece; você O ama; você foi batizado; você foi
cheio do Espírito; e você tem a confiança em seu coração de que Deus
fará isso, então aguente firme. Deus te fará atravessar. Ele nunca
falhará. Segure-se nisso.
47
Como isso se parecia para aquela mulher cristã... E ali
talvez Acabe em seu palácio, e Jezabel com muito para comer... Nós
indagamos, por que o ímpio prospera? Davi perguntou isso uma vez,
mas a Palavra veio: “Observe-o no fim”. A prosperidade não é um sinal
de que Deus está com você. Se fosse, nossa nação seria abençoada, o
povo todo seria cristão. E assim era naquele dia, prosperidade então
era o contrário. Essa pobre mulherzinha, como ela olhava para aquela
criança a noite toda.
48
Ela não conseguia dormir. Para começar, ela estava com tanta
fome que não conseguia dormir. E ela sabia que um punhado de
comida estava entre ela e a morte. O que ela faria? Ela não podia
aguentar mais. Ela estava fraca. Ela estava andando, cambaleando
enquanto caminhava. O garotinho chorando por um bocado de pão,
e contudo, ela era uma cristã, uma crente em Jeová, a chamaríamos
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O SENHOR: a panela não ficará vazia, nem a botija secará até o dia em
que Deus enviar chuva sobre a terra”. Lá estava. Amém.
67
Oh, fica escuro às vezes. Muitas vezes pensamos que está
escuro. Você deveria nos seguir aos campos afora se você quiser
ver o que significa escuridão. Não vemos escuridão na América.
Temos bastante. Fica escuro. Mas eu sei que em nossa maneira, em
nossas categorias, parece escuro. Pensamos quando vemos pessoas
enfermas e morrendo que isso seja escuridão... Venha comigo pelas
ruas de Calcutá. Observe-os virem por ali com grandes cestas e
pegarem os mortos, as centenas, colocam-nos sobre suas cabeças
(nem mesmo sabem quem são), caminham até as brasas e os jogam
ali dentro. Pelo menos quando um homem morre aqui, ele tem um
funeral religioso.
68
Há um João 14 para ele. Mas aquelas pessoas não têm um João
14; eles não têm um obituário. [É um artigo de notícias que relata a
morte recente de uma pessoa. – Trad] Eles apenas os jogam ali e os
cremam, tirando-os da rua. Mães morrendo, seus bebezinhos ali, e
as barrigas inchadas assim; mãe tão fraca, ela não consegue sair da
rua, implorando por um centavo para salvar seu filho. E então olhe o
que nós jogamos no lixo todo domingo. E então pensamos que temos
tempos difíceis. Oh, pode parecer difícil. É difícil. Mas, amigo...
69
Certa vez havia uma pintura alemã chamada “As Nuvens”. É
uma pintura famosa como as pinturas ali na Califórnia, no cemitério
ali, o Forest Lawn. É tão grande que tiveram que construir um prédio
para colocá-la, talvez um edifício de meio milhão de dólares ou mais
para colocar a pintura. É uma das maiores do mundo. A Alemanha
tem uma, chamada “As Nuvens”. E quando você está olhando para
ela à distância, enquanto você se aproxima, tem uma aparência
horrível. É sombrio. Oh, as nuvens estão batendo juntas. E parece
a coisa mais horrível para uma pessoa olhar. Um dia cansativo e
sombrio, as nuvens todas se formando, mas quando você chega
bem perto, você descobre que são asas de anjos batendo juntas, um
regozijo nos céus.
70
Achamos que temos dificuldades. E às vezes as provas vêm.
Penso nessa mulher na cadeira de rodas e nessas crianças. Você aí
com problema de coração, pode estar morto dentro de uma semana,
consumido pelo câncer. Isso pode parecer terrivelmente escuro, mas
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Ela estará ali no quintal com dois gravetos na mão. E Elias, você sabe o
que isso significa, o que aconteceria oitocentos anos depois”. E quando
ele caminhou, ele viu a mulher. Ele se inclinou sobre a pequena cerca
e disse: “Traga-me um pouco de água para beber”. E ela se virou para
dizer alguma coisa, e pensou: “Este é um ancião. Ele fala um pouco
diferente dos homens comuns”.
64
Há algo sobre os filhos de Deus que eles conhecem um ao
outro, algo que sempre tem sido. Eles conhecem uns aos outros.
“As minhas ovelhas conhecem a Minha voz,” disse Jesus. E então ela
olhou, e ela ouviu. Ela olhou para ele; ela ponderou: “Deve haver
algo piedoso nesse velho homem”. Disse: “Traga-me um pouco de
água”. Ela concordou acenando com a cabeça; ela faria isso, e ela foi
buscar. O quê? Então ela ouviu a voz novamente. “E traga-me na mão
um pequeno bolo para eu comer, um pedaço de pão”. E ela respondeu:
“Tenho apenas o suficiente para mim e para o meu garotinho faminto. E
estou aqui pegando estes gravetos. Eu os misturei, preparei-os. E
agora, eu tenho estes dois gravetos para fazer um fogo e preparar o
bolo. E ele e eu comeremos e morreremos”.
65
Ela começou a se virar novamente, e ela ouviu uma voz
dizendo: “Mas traga-me um primeiro”. O que aprendemos aqui? Buscai
em primeiro lugar o Reino de Deus. “Como eu recebo isso?” Não posso
lhe dizer, mas coloque Deus primeiro. “Buscai primeiro o Reino de Deus
e Sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas”. “Mas traga-me
primeiro.” Veja, ela não precisou descer e pegar seu último centavo;
ela teve que descer e pegar seu último pedaço de pão. Ela não tinha
que ir para isto, ou aquilo, ou talvez mudar de médico ou algo assim,
coisinhas insignificantes; mas ela tinha que ir à única coisa que estava
entre ela e a morte, e seu filho.
66
“Traga-me primeiro um pequeno bolo em sua mão”. Eu posso vê-la
acenar com a cabeça, obedientemente. Isso é o que Deus requer. Você
tem a Palavra e o Espírito colocados juntos, autossacrifício, obediência.
Quando o profeta de Deus diz certa coisa, faça-a! Firme-se nisso! Ela
inclinou a cabeça: “Sim, senhor”. Ela começou a se mover. Então ela
ouviu a coisa mais dócil que ela já poderia ouvir, aquela palavra toda
suficiente que todos nós já ouvimos. Pois ali vem através daquele
portão uma explosão da voz do profeta, dizendo: “PORQUE ASSIM
DIZ O SENHOR...” Amém. Isso é o que esperamos ouvir. “ASSIM DIZ

A REAÇÃO A UMA AÇÃO

13

de cristã, hoje. Deus que é Fiel provou ter a escolhido acima de todas
as outras mulheres. Ele a escolheu. Ainda assim, ela tinha feito tudo
o que podia.
49
Ao longo do amanhecer, os pássaros nem sequer gritavam;
eles estavam todos famintos e desaparecidos. O dia começa a romper
através do quarto. Eu posso vê-la assentada em uma velha cadeira
de balanço, apertando as mãos, as lágrimas descendo pelo seu rosto
enquanto ela olhava. O garotinho havia passado a noite sem dormir:
“Mamãe, a senhora não consegue encontrar um pedacinho de pão? O
papai era um bom homem. Deus o levou. Qual é o problema, mamãe?”
Mas a mulher aguentou. Ela sabia que havia cumprido os requisitos
de Deus. Ela tinha um punhadinho de comida. Ela foi e colocou esse
punhado de comida na panela e colocou o azeite, começou a misturar.
50
Agora, o alimento era Cristo. Cristo é a oferta de alimento.
Qualquer clérigo sabe disso. Quando o alimento era moído para a oferta
de alimento, tinha que ser moído com uma sobra, e tudo o que sobejava
tinha que ser moído da mesma maneira. Por quê? Porque Cristo é o
mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele foi então, Ele é nesta noite.
O que Ele é nesta noite, Ele sempre será. Ele é o mesmo ontem, hoje e
eternamente. Agora, o azeite representa o Espírito. Sabemos disso pelas
Escrituras. Esta é a razão pela qual ungimos com azeite.
51
Quando Elias, certa vez na escola dos profetas, foi até lá
e enviou alguns daqueles homens da escola, e eles não sabiam a
diferença entre parra brava e ervilhas – alguns profetas. Mas ele pegou
um punhado de parra brava e colocou na panela. E um deles gritou:
“Há morte na panela”. E Elias disse: “Não fiquem agitados”. Ele foi e
pegou um punhado de alimento, e lançou-o no pote, e disse: “Coma”.
Por quê? Quando Cristo é colocado na morte, a vida vem no lugar
da morte. Não importa quão longe você tenha ido, quão baixo tenha
se afundado, quão imoral você seja, quão degradado você esteja;
quando Cristo entra no coração, a morte se dissipa e a vida entra no
mesmo lugar. Da morte na panela veio a vida na panela.
52
Se o câncer esta te consumindo, se tuberculose, o médico te
desenganou, nada mais pode ser feito, deixe um punhado de Cristo
entrar em você. Deixe Jesus, o mesmo ontem, não um punhado de
religião, mas um punhado de Cristo, o Espírito Santo, vir ao teu
coração com fé genuína, e a morte fugirá; e a Vida tomará o seu lugar.
A oferta de alimento...
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53
E o azeite é o Espírito. Agora, o que é isso? Cristo é a Palavra.
“No princípio era a Palavra; e a Palavra estava com Deus; e a Palavra era
Deus. E a Palavra se fez carne e habitou entre nós.” Jesus disse à mulher no
poço, disse: “A hora vem quando Deus procurará as pessoas que O adorem
em Espírito e em Verdade”. Esta é a Palavra com o Espírito. Algumas
pessoas têm a Palavra, outras têm o Espírito. Mas quando você tem o
Espírito e a Verdade juntos, algo tem que acontecer.
54
E foi apenas um pouquinho, só um pouquinho, mas era tudo
o que ela precisava. Deus, permita que isso desça profundamente
no coração das pessoas. Você pode estar em seu último punhado.
Eu ouço pessoas dizerem: “Eu não tenho muita fé, irmão Branham”.
Mas o que você tem, se é fé real, misture-a com a Palavra de Deus.
Olhe o que isso fará. Você diz: “Bem, irmão Branham, fui a todos os
médicos, fui a clínicas. Oh, me uni à igreja por meus pecados, e fiz
isso”. Eu não posso ajudar com tudo o que você tem feito. Mas você
tem fé suficiente para estar aqui nesta noite, então misture-a com a
Palavra; prepare-se.
55
Ela mexeu aquilo. Esta era a única coisa entre ela e a morte.
Esta pode ser a única coisa que resta para você nesta noite, entre você e
a morte, é um pouco do Espírito que você pode juntar em seu coração
para crer nisto. Misture-o com a Palavra eterna de Deus. Quando ela
o fez, eu posso vê-la afastar a pequena cortina e olhar.
56
O garotinho segurando seu pequeno estômago. “Mamãe,
mamãe, a senhora está pronta para preparar o pequeno bolo?” Ela
respondeu: “Sim, querido. Espere um pouquinho. A mamãe está
misturando”. “Mamãe, parta no meio e fique com metade”. “Oh,
querido, cuidaremos disto”. O que é isto agora? Ela tinha a Palavra e
o Espírito misturados.
57
Voce notou que a Escritura diz que ela foi ao quintal para
pegar “dois gravetos”. O que são dois gravetos? A cruz. Sempre,
bons caçadores e lenhadores sabem que a maneira de manter um
fogo queimando, é acendê-lo no meio, duas toras, cruze-as e coloque
fogo. Durante toda a noite, você pode continuar empurrando as
extremidades enquanto queima.
58
E bem no centro da cruz é onde está colocado o Sacrifício de
Deus. Ela foi ao quintal e pegou dois gravetos. E ela olhou para cima,
ventos quentes soprando, nenhuma folha na árvore, nenhuma grama
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no chão. Onde antes havia uma velha árvore, restavam apenas dois
gravetos. Ela os pegou para levar e preparar.
59
O que é isso? Quando o sacrifício próprio... Quando você
misturou a Palavra com o Espírito, ou o Espírito com a Palavra, e assim
pronto para se sacrificar na cruz, e você está pronto para dizer: “Se
viver ou morrer, Senhor, fiz tudo o que sei, e estou chegando ao ponto
máximo da misericórdia, sacrifico minha própria crença, não pensarei
mais nisso; não mais arrazoarei. Estou lançando fora o arrazoamento.
Eu crerei, Senhor, porque é Teu Alimento e Azeite, Teu Espírito, Tua
Palavra, Tua Verdade.
60
Estou me lançando como sacrifício na cruz”. É disto que
estávamos falando. Ela pegou os dois gravetos para ir ao sacrifício.
Quando tudo isso estiver completo... “Deus é o Socorro bem presente
na hora da angústia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
Subirão com asas como águia; correrão e não se cansarão; caminharão e não
se fatigarão”. Ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor, esperar.
61
Aqueles que esperam não se cansam. Se você tem a Palavra e
o Espírito, e sacrifica sua própria crença, e a coloca na cruz, algo tem
que acontecer. Ela começou a voltar. E naquela hora, ela ouviu uma
voz. E assim que ela se virou para olhar, havia um velho cavalheiro
calvo de pé junto ao portão, com uma longa barba. Ele disse: “Você
me traria um pouco de água?” Talvez em seus lábios, ela estivesse
pronta para dizer: “Eu só tenho um pouquinho”. A água era escassa.
As fontes estavam secas. O que foi isso?
62
Deus trabalha nas duas extremidades da linha. Deus havia
mostrado uma visão a Elias: “Vá à cidade, porque eu ordenei, não aos
corvos desta vez para te alimentarem, mas eu ordenei uma viúva para te
sustentar”. E levou-o ao mais pobre dos pobres. “Eu ordenei uma viúva
que te sustente”. E ela sequer tinha alimento suficiente na panela para
si e seu filho viverem naquele dia. Mas “Eu ordenei. Eu ordenei isto”.
Bendito seja o Nome do Senhor. Quando Deus ordena algo, isso tem
que acontecer. Isso estará ali; Deus cumprirá isso. “Eu ordenei uma
viúva ali para cuidar de você, para sustentá-lo”.
63
Ele lhe deu uma visão. Eu posso vê-lo descendo a rua. O
Senhor deve ter dito a ele: “Haverá uma mulher, com aparência de
anciã; porém ela é jovem. Seus ombros estão encurvados; ela é uma...
Seus ombros estão esfarrapados; seus braços estão fora das mangas.

