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 Quero dizer que eu... [A congregação aplaude – Ed.] Eu 
aprecio isto. Obrigado, muito obrigado. Quero dizer que, certamente, 
eu amo este companheiro também. O irmão Joseph tem sido meu 
amigo por anos. Eu gostaria de ter oportunidade, algum dia, de 
vos dizer como nos encontramos. Mas eu – eu apenas confi o que 
se o Senhor me ama como o irmão Joseph me ama, eu estarei bem 
então. Deus te abençoe, irmão Joseph. [O irmão Joseph Boze diz: 
“Obrigado.”] O Senhor te abençoe.
2 Eu creio que vamos cantar: “Agora eu creio.” E vamos dizer 
isto com nossos corações, esta noite: “Agora eu creio.” Correto. Agora 
eu creio, agora eu creio, tudo é possível, agora creio; agora eu creio, 
agora eu creio, tudo é possível, agora eu creio.
3 Inclinemos nossas cabeças, apenas por um momento, enquanto 
permanecemos de pé. E neste momento, inclinemos nossos corações, 
também, a Ele. Agora, eu desejaria saber se há alguém na congregação 
que gostaria de ser lembrado nesta oração, apenas levante a mão a 
Deus, dizendo: “Deus, isto signifi ca que eu tenho uma necessidade 
ainda, eu estou querendo que Tu a supras.” Deus conceda seu pedido.
4 Nosso Pai celestial, Grande e Poderoso Jeová, que formou 
a terra a partir de Sua Palavra, e nos tem dado a oportunidade 
de, temporariamente, estarmos aqui e fazermos nossa decisão se 
queremos viver ou morrer. “Escolha hoje.” E escolhemos entre 
morte e Vida. Então eu oro, Pai, que se houver alguns aqui que não 
Te conhecem como seu amado Salvador, que nesta noite eles Te 
escolham, e que saibam que és Vida. E se houver aqui, nesta noite, 
aqueles que estão enfermos a ponto de morrer, que eles escolham a 
Ti, nesta noite, como Curador deles, e que isto também signifi que 
restauração física novamente.
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5 Oh, Tu és tão bom para os fi lhos dos homens, longânimo, 
não desejando que ninguém pereça, mas que todos possam vir ao 
arrependimento. Tu envias as nuvens para a chuva, e fazes produzir 
fruto e alimento sobre a terra para alimentar Teus fi lhos. E somos 
tão lentos, Senhor, e tão destrutivos em desperdício e em egoísmo. 
E, ó Deus, perdoa-nos, Senhor. Nós – nós rogamos por misericórdia. 
Nós não queremos Tua justiça ou Teu julgamento; queremos 
Tua misericórdia, Senhor, então oramos para que possamos ser 
participantes de Tua misericórdia.
6 E, Pai, que esta congregação não ouça a mim; mas a Ti, estando 
aqui neste lugar que tem sido dedicado. Eu Te agradeço por este bom 
companheirismo. E eu creio, de coração, que se Tu viesses nesta noite, 
haveria uma multidão de pessoas de Nova Iorque que iria no Rapto. 
E, Pai, oramos para que sejamos luzes, não sob um alqueire, mas sob a 
unção do Espírito Santo que ilumina o candelabro, que possamos ser 
luzes para este mundo moribundo, quando a grande e triste névoa 
da incredulidade está pairando em todos os lugares. Sabemos que 
em breve veremos nosso Senhor quebrar essa névoa, quando a Luz 
começar a brilhar. E, confi amos Senhor, que Tu nos farás prontos. Se 
há qualquer coisa que temos necessidade nesta noite, conceda-nos, 
Senhor, através de Tua graça. Pois pedimos isto no Nome de Jesus, 
Teu Filho. Amém.
7 Eu não sou muito expressivo. Mas eu gostaria de dizer ao 
Pastor Vick, seu pequeno cooperador ali, e ao coral, um bom grupo 
de damas e homens, e todos os pastores cooperadores, leigos, todos 
vocês, e aos visitantes, estrangeiros em nossas portas. Eu quero vos 
agradecer pelo seu apoio nesta semana, por suas orações e cooperação, 
para tentar trazer a Luz do Evangelho a esta cidade.
8 E nossos esforços, o Pastor Vick com os muitos outros pastores 
são... somos pescadores com redes de cerco neste grande lago. Há 
peixes aqui que pertencem a Deus. Não sabemos quem são eles e onde 
estão. Mas enquanto ele se coloca num canto,  outro em outro canto, 
cercando com a rede, eu apenas venho para entrelaçar a minha rede 
com a deles, com o ministério que tem sido dado, o meu com o deles, 
para tentar estender e pegar um – um grupo um pouquinho maior; 
que possamos apresentá-los a Deus, e dizer: “Pai, há algum peixe 
aqui? Há sementes de vida, predestinadas a estarem no Livro da Vida, 
pelo qual o Cordeiro morreu?” Se estão aí, nós sentimos, que quando 
a Luz do Evangelho atingir, eles A verão rapidamente, porque eles 
estão predestinados para isto.
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novamente, ser derramado sobre o povo. Que Ele venha agora, Senhor. 
Que cada pessoa enferma seja curada. Cada pecador seja salvo, cada 
requerente seja cheio. Uma vez mais, Senhor, uma vez mais! Apenas 
uma vez mais, Senhor! Uma vez mais permita o Espírito Santo cair 
entre o povo!
154 Elevem seus corações agora, e clamem: “Uma vez mais, 
Senhor!” Todos: “Uma vez mais, Senhor, uma vez mais!” [A 
congregação se regozija e clama em alta voz: “Uma vez mais, Senhor!” 
– Ed.] Uma vez mais, Senhor! Uma vez mais permita que o Espírito 
Santo tome esta audiência, quebre os poderes do inimigo, e encha 
cada fi bra com o batismo do Espírito!
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ela passou por uma operação por causa de câncer, e o câncer estava no 
seio. Eles removeram o câncer, a pequena senhora. Sim. [A irmã diz: 
“Isto é correto.”- Ed.] Isto é correto.
148 Então agora você saberá. Eu não te conheço, mas você crê em 
mim como sendo Seu profeta? Eu digo isto claramente, nesta noite; 
Estou indo embora. [A congregação se regozija e diz: “Amém.” – Ed.] 
Vocês creem em mim? [“Amém.”] Vocês creem que nos é prometido 
nos últimos dias, de acordo com Malaquias 4, que “converteria os 
corações dos fi lhos de volta ao Pai?” [“Amém”.]
149 Ora, senhora Taylor, este é seu nome. Você pode ir para 
casa, e Jesus Cristo te cura. [A congregação se regozija – Ed.] O que 
você pensa? Você passou por uma operação, também. Você crê? Se 
sim, de todo coração! Sua operação também foi por um câncer, um 
tumor nos intestinos, trato intestinal. Mas agora você está sofrendo 
com complicações. Se você crer, senhora Shukwit, de todo coração, 
que Jesus Cristo te cura, você pode ter o que pedir. Você crê? [A 
congregação diz: “Amém”. – Ed.]
150 Aqui, uma senhora aqui atrás, ela é uma senhora de cor. Ela 
está sofrendo com algo errado em seus olhos, e em seus membros, suas 
pernas. Seu nome é senhora Washington. Levante-se, se desejar. Você 
está curada. O que ela tocou? Pergunte o que ela tocou. A humildade 
daquela mulher de cor... A propósito, Isto atingiu outra mulher de 
cor assentada bem aqui, no fi nal. Ela está sofrendo com um problema 
cardíaco. Seu nome é senhora Harris. Você crê, senhora Harris? Seu 
problema cardíaco te deixou. O que ela tocou? Ela nunca me tocou. 
Ela está a vinte jardas [Aproximadamente 18 metros – Trad.] de mim. 
Ela tocou o Sumo Sacerdote.
151 Aqui, aqui está outra mulher, eu viro minha cabeça, assentada 
bem aqui. Ela está sofrendo com problema cardíaco, também. Senhora 
Carter, levante-se, Jesus Cristo te cura. Lá trás, uma mulher com uma 
úlcera estomacal. Seu nome é senhora P-a-o-l-i. Senhora Paoli, levante-
se, Jesus Cristo te curou. Correto. Aí está.
152 “Uma vez mais, Senhor, uma vez mais!” Vocês creem Nele? 
[A congregação diz: “Amém.” – Ed.] Vamos nos pôr de pé. Vamos 
confessar nossos pecados, e oremos: “Uma vez mais, Senhor, permita 
o Espírito Santo cair sobre nós!” Levantemos nossas mãos.
153 Senhor Deus, estamos envergonhados; o mundo zomba de 
nós, Senhor. Ajude-nos, nesta noite. Permita o Espírito Santo vir 
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9 Agora, lamentamos que não tivemos espaço para acomodar 
as pessoas. Toda noite, ou quase, quando tenho vindo, tem havido 
grandes multidões de pessoas acima e abaixo na rua, caminhando, 
tentando entrar. E alguns chorando; alguns diferentes, você sabe. 
Mas eu sei que eles têm uma lei aqui, uma lei dos bombeiros; apenas 
um certo número, você tem que deixar tantos corredores, e assim por 
diante. E eles não podem evitar isto. Porque como somos cristãos, 
temos que fazer isto. Pois a Bíblia disse, Jesus nos disse: “Dai a César 
aquelas coisas que pertencem a César, e então a Deus aquelas coisas que 
pertencem a Deus.” Então tentamos obedecer. E se não obedecermos 
a César, é duvidoso que obedeceremos a Deus. E, contanto que – que a 
lei de César não interfi ra com a lei de Deus, devemos obedecer a Deus 
primeiro. E então esses riscos de incêndio, e assim por diante, bem, 
eles sabem como cuidar disto, e eles nos dizem.
10 Eu – eu estava pedindo por misericórdia ao povo, e vendo-os 
acima e abaixo nas ruas, e coisas, e os enfermos, e tentando entrar, 
e trazendo-os em táxis de outros lugares de Nova Iorque, ou Long 
Island e Jersey, ou diferentes lugares, e Manhatt an. Bem, veja, mas nós 
– nós podemos somente pedir. E então, quando eu vejo que esta é a 
lei, ora, ele disse: “Se o chefe dos bombeiros vir e nos apanhar lotados 
assim, ele fecharia a reunião toda.” Então isto atingiria a todos.
11 Eu quero expressar minha gratidão ao – ao proprietário, ou 
o que quer que seja, ou à empresa a que este edifício pertence, e à 
administração por nos permitir ter este edifício, e pelo zelador e a 
cortesia de – de nos dar o direito do lugar. Eles têm sido muito, muito 
bons. E se eles estão... Se eles não têm Vida Eterna neste momento, eu 
confi o que Deus lhes dará a Vida Eterna.
12 E agora, isto pode parecer como uma – uma afi rmação 
enérgica, mas eu digo isto apenas porque sou zeloso por Cristo. Eu 
oro para que quando este edifício for usado, de agora em diante, 
para danças e entretenimento mundano, que o Espírito Santo lance 
tal convicção sobre aquelas pessoas a ponto que chorem. Oro para 
isto. Porque tenho certeza de que até mesmo os proprietários do 
lugar prefeririam ver almas salvas para o Reino de Deus, do que ter 
outros acontecimentos.
13 “E agora você é bem-vindo de volta,” para eu voltar, isto 
simplesmente enche meu coração. Porque alguns ministérios 
estranhos, às vezes, são tão indesejados entre os irmãos, especialmente 
alguns daqueles que em sua certa organização têm edifi cado um 
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lugar a ponto que não podem aceitar isto, vê, porque há um sistema 
por detrás disto. Não que muitos daqueles preciosos homens... Tenho 
me encontrado com sacerdotes católicos que têm me cumprimentado 
e me olhado nos olhos, e pensam que eu não sei o que estava se 
passando em sua mente. Isto é discernimento, (vê?) o que você vê 
aqui. Ele queria abraçar Isto, mas ele não podia fazer isto; veja, ele – 
ele seria excomungado, veja. Ministros protestantes, da mesma forma, 
bons irmãos, e eles – eles querem fazer isto.
14 Desta forma, quando eu falo contra alguma denominação, ou 
sistema denominacional, não é contra o povo ali. É do sistema que 
segura eles, que sou contra, veja, segurando para que não recebam. 
Vê? Eles escrevem suas declarações, dizem: “Cremos nisto, ponto!” 
Se eles terminassem com uma vírgula: “Cremos nisto, mais tanto 
quanto o Senhor nos mostrar de Sua palavra,” isto estaria bem. Mas 
eles não fazem isto desta forma. Você sabe disto. Isto não poderia ser 
uma denominação e fazer isto, vê. Isto simplesmente seria o mover de 
Deus, movendo-se o tempo todo, veja. E o... Cada um se torna uma 
chuva serôdia para o outro. Veja, Lutero foi uma chuva serôdia para o 
católico. E João Wesley foi a chuva serôdia para Lutero. O Pentecostes 
foi a chuva serôdia para a denominação. Agora os pentecostais estão 
organizados, agora o que vai acontecer? Vê? Vê? Vê?
15 Mas lembrem-se: os fi lhos de Deus nunca bateram as estacas 
de suas tendas ou – ou tão forte, a menos que pudessem puxá-las. E 
quando o Fogo Se moveu, a Coluna de Fogo, eles se moveram com 
Ela. Veja, eles se moveram com a Coluna de Fogo. Mas quando você 
vê a Coluna de Fogo fazendo algo, o Espírito Santo fazendo algo, e 
então depois que um homem com uma Mensagem deixa esta vida, 
então eles dizem que se organizam sobre sua obra. E a Coluna de 
Fogo sai e os deixa assentados ali; simplesmente vão adiante. Eles 
estão tão estacados a ponto que não conseguem se mover, mas há 
muitas pessoas de bom coração.
16 Eu não sei quando tenho tido mais liberdade para falar o que 
há em meu coração do que eu tenho aqui. Agora, ali, eles dizem que: 
“O povo de Nova Iorque é frio, diferente, informal; a grande forma 
de moldar, onde eles obtêm um punhado do pior de cada nação, e o 
despejam ali dentro e o moem, e você tem Nova Iorque, veja.” Mas 
eu quero que você saiba que ali, alguns dos santos de Deus estão ali 
também, veja. Isto é correto. Isto é verdade. E aonde eu vou, ao redor 
do mundo, eu vejo que os santos de Deus estão em todas as nações, 
em todos os lugares. E a coisa estranha é que...
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141 “Ele é o Sumo Sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento 
de nossas enfermidades.” Permita que o enfermo e o afl ito toquem 
este Mestre. Tu és o mesmo, Senhor, que pôde dizer a Simão Pedro 
quando ele estava entre eles: “Ora, teu nome é Simão. Tu és fi lho de 
Jonas.” Tu és o mesmo, Pai. Tu não falhas. O mesmo de quando aquela 
pequena mulher que tocou Sua vestimenta, o mesmo Cristo vive nesta 
noite. Possa esta ser uma vez mais, Senhor, uma vez mais! Pelo amor 
a Jesus eu peço isto. Amém.
142 Agora ninguém se mova. Reverentemente, sejamos sinceros e 
reverentes. Não tocamos nestas coisas por acaso. É uma promessa de 
Deus. O Espírito Divino do Deus vivo prometeu isto em Sua Palavra, 
e esta Palavra é Vida e Espírito. Jesus disse que isto seria. E Ele e a 
Palavra é o mesmo, e o homem vive por esta Palavra. Esta Palavra 
vive no homem.
143 Agora, como um dom. Agora eu vou contar-lhes um segredo, 
enquanto saio. Vocês têm sido dóceis e bondosos. Eu nunca expressei 
isto detalhadamente, até onde sei, em público, antes. “Irmão Branham, 
o que é este dom?” É um dom de saber como tirar William Branham 
do caminho, para que Jesus Cristo possa viver através de um vaso. 
Apenas saindo do caminho! Eu não te conheço. Eu não sei nada sobre 
isto, mas Ele sabe. Ele é Aquele.
144 Agora tenha fé, e creia. Diga: “Senhor, aquele homem não 
me conhece. E ainda assim Tu disseste: ‘Um pouco mais, o mundo’, 
Babilônia, ou Sodoma, não Te verá. ‘Mas vós Me vereis. Vós Me 
vereis, pois estarei convosco todo o caminho até a consumação dos 
séculos.’” Isto não chegou a um fi m ainda. “Vós Me vereis. Vós 
Me vereis, pois estarei convosco, e em vós.” Você verá Sua Vida 
reproduzida nos crentes.
145 Agora, no Nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, eu tomo 
cada espírito aqui sob meu controle, para a glória de Deus, para que 
as obras de Deus possam ser dadas a conhecer novamente, se Ele 
assim julgar apropriado fazê-lo.
146 Não mais do que eu disse essa palavra, eu olhei aqui no canto, 
e aqui... Você não consegue ver aquela Luz pairando bem aí, de cor 
âmbar, movendo-se ao redor? Ou é isto ou estou em outra dimensão, 
e apenas imagino, meu espírito?
147 Ali está uma pequena mulher assentada aí. Ela está em 
problemas. Ela está sofrendo com um – um problema no estômago. E 
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que manter Sua Palavra. Agora orem.
136 Eu não vejo uma pessoa no edifício que eu realmente conheça. 
Mas o irmão Pat Tyler, assentado aqui no fi nal, eu o conheço. Mas até 
onde... E eu acho que o irmão Bill Dauch assentado aqui, e sua esposa. 
Fora estes, estas são as únicas pessoas que eu conheço, irmão José. E se 
o Espírito Santo falar com eles, eu direi a vocês acerca disto, ou então 
vou omitir isto, e lhes direi depois do culto. Mas uma vez mais, Senhor, 
uma vez mais! “As obras que eu faço, vós também as fareis.” Agora 
creiam, e vejam se aquela mesma Luz que você vê constantemente...
137 Bem, quando fomos pelas Eras da Igreja, ali no tabernáculo, 
mais ou menos um tanto de gente quanto este. Há pessoas assentadas 
aqui agora que estavam presentes. Aquela mesma Coluna de Fogo 
veio bem por aqui, ao lado da parede, e desenhou aquelas Eras da 
Igreja da maneira que eu as tenho no quadro. Isto é correto? Muitos de 
vocês estavam ali. [A congregação diz: “Amém”. – Ed.] E as pessoas 
desmaiando, e tudo mais. Eu disse: “Aí está Isto agora, se há alguma 
dúvida.”
138 Eles têm uma foto Disto, aqui em Washington, DC, com 
direitos autorais como “O único Ser sobrenatural já fotografado”. 
George J. Lacy, o chefe em impressões digitais e documentos do FBI 
examinou Isto, quando aquela Luz estava ali. E ele disse: “Irmão, 
senhor Branham, eu disse que isto era psicologia. Estive em suas 
reuniões; mas o olho mecânico da câmera não captaria psicologia, 
veja.” Disse: “A Luz atingiu as lentes.”
139 Bem, se isto foi Cristo que atingiu Paulo, e O chamou: “Senhor,” 
veja: “o que Tu queres que eu faça?” A Vida que estava Nele será 
reproduzida em nós, então. Veja, Ele está aqui com a Igreja chamada 
para fora.
140 E que isto aconteça uma vez mais, Senhor, que este povo 
possa ver que Tu ainda estás vivo. E Tu não estás morto, e nem tem 
deixado Seu povo. Eles estão aqui, mas, Senhor, eles tiveram seus 
olhos cegados por uma organização, uma Jezabel Dalila, que tirou-
lhes a verdadeira Palavra por um credo. Que as paredes caiam, Pai. 
Conceda isto. Uma vez mais, Senhor! Como eu disse: “Há muitos 
aqui que eu provavelmente nunca mais verei”. Mas uma vez mais, 
Senhor, que Jesus apareça entre nós, na forma do Espírito Santo; que 
Ele possa reproduzir a Vida em nós, o que Ele foi então, para cumprir 
Sua Palavra.

UMA VEZ MAIS 5

17 Eu posso dizer isto a alguns de vocês, apenas desabafar isto. 
Como um missionário, eu – eu vejo que eu vou a nações que nem 
mesmo sabem qual é a mão direita ou esquerda; eles nem sabem o que 
são algumas palavras, como soletrar coisa alguma; a única coisa que 
sabem é apenas matar e comer. Mas deixe aquelas pessoas receberem 
o Espírito Santo, e elas farão a mesma coisa que você faz, e agirão 
da mesma maneira que você age, nem mesmo sabendo uma palavra 
acerca disto. Então, veja, é para todas as raças, todos os povos em 
todos os lugares, e nós todos temos o bom e o mau. E eu, de fato, sinto 
nesta noite, e agradeço ao nosso Pai Celestial, pois eu – eu creio que 
tenho o privilégio de falar para parte da “nata” nesta noite.
18 Agora você pode imaginar a responsabilidade de falar para 
um grupo que se posiciona sobre cada palavra que você disser, e então 
você terá que responder pelo que disse a eles no Dia do Julgamento. 
Porque, através do pequeno e humilde ministério, isto dá ao povo a 
fé para saber que um ser humano não pode fazer aquelas coisas. Isto 
tem que vir de Deus, então nisto eles se colocam em cada palavra 
que você diz. Então eu nunca tento edifi car algo, pensar, ou anotar 
Escrituras e notas que seriam algo que eu pensei que faria as pessoas 
fi carem todas eufóricas. Veja, eu tento orar e pensar em algo que seja 
construtivo para vocês, que lhes ajude.
19 Porque, não estou aqui apenas para batermos palmas e gritar, e 
correr acima e abaixo pelos corredores. Oh, eu creio nisto, certamente, 
mas há mais do que isto nisto. Tem que haver uma fundação para isto, 
veja. Eu creio que quando você pula, e quando você volta, então vive 
tão alto quanto pulou, veja. E se você não vive, não pule. Vê? Então 
simplesmente pule tão alto quanto você vive. E agora isto é – isto é o 
que deveríamos fazer. Porque, afi nal, veja, sua vida fala mais alto do 
que seu testemunho, você sabe. Veja, as pessoas sabem o que você é, 
pela maneira que você vive e pelas coisas que você faz.
20 E agora, eu tenho me demorado bastante à noite. Deveria sair 
daqui, bem, eu penso, no tempo certo, nos próximos vinte minutos, 
e eu nem mesmo comecei. E eu, eu sou lento. Eu – eu apenas... Eu – 
eu estou sempre atrasado. Eu – eu me atrasei para chegar, eu tinha 
um pouquinho mais que nove meses. E então eu estava... Está bem. 
Quando eu nasci, eu estava um pouco fora do tempo estipulado, 
minha mãe disse. E então quando consegui o ensinamento que tive, 
eu sempre estava atrás dos demais. E quando eu me casei, minha 
esposa me esperou por cerca de três horas enquanto atendia um 
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chamado de enfermos; eu cheguei atrasado ao meu casamento. 
Agora, se eu puder estar um pouco atrasado para meu funeral, esta é 
a próxima coisa, veja, esta é a coisa principal. Eu não digo isto como 
uma... Mas esta é a verdade.
21 Mas eu nunca tentei educar as pessoas sobre Ele. Eu nunca 
procurei pensar; apenas deixo o Espírito Santo ter a Sua maneira.
22 Eu tenho duas meninas em casa. Eu estava falando com elas há 
alguns momentos. Uma delas é Rebeca, e a outra... Esta é a mais velha. 
A mais jovem, depois dela, é Sara. E elas têm cerca de quase cinco anos 
de diferença. Há algum tempo, eu estava em uma reunião missionária, 
cheguei tarde em casa. E elas são as meninas do papai. E mesmo agora 
ainda o são, Rebeca é uma jovem, mas ela ainda é a menina do papai. 
E eu amo meus fi lhos. E lembro-me que se assentavam e esperavam. 
E eu não vinha por meses. E então quando eu vinha, elas esperavam 
para me ver. Bem, elas eram pequenas. Isto tem sido há vários anos, 
cerca de dez anos atrás. Eu tenho estado além-mar, e eu estava vindo. 
E o avião estava atrasado, e então as pequenas meninas adormeceram 
e foram para a cama. E o João-Pestana entrou em seus olhos, ou lançou 
areia em seus olhos, melhor dizendo. Então, bem, a esposa esperou.
23 E fi nalmente cheguei de madrugada, cerca das três horas da 
manhã. Então eu estava tão cansado e exausto, que eu não conseguia 
dormir. E fi quei deitado por cerca de uma hora, levantei, fui à sala 
de estar, assentei-me em uma cadeira. Depois de algum tempo, o 
dia rompeu. E a primeira coisa você sabe, eu ouvi um barulho atrás 
no quarto, e eram as duas meninas que tinham acordado. E Rebeca 
acordou primeiro, e lhe veio à ideia: “Papai está em casa,” e aqui vem 
ela, sai da cama e vem! Bem, aquilo acordou sua pequena irmã.
24 Eu – eu penso que meus fi lhos são como os seus. Quando a 
mais velha usa algo quase até desgastar, a próxima fi ca com isto de 
segunda mão, então Sara estava usando o pijama de Rebeca. E era 
naqueles tempos em que eles tinham estes pijamas do tipo de pé de 
coelho, grandes pés neles, e eles eram certamente longos demais para 
– para Sara. E ela não conseguia fi car de pé, suas pernas eram muito 
curtas. E então Rebeca correu e pulou em meu joelho, e abriu os braços 
e começou a me abraçar. E, claro, tive que chorar um pouco. Então, a 
pobre e pequena Sara pensou que foi deixada de fora, que a Rebeca 
tinha ganhado dela; então ela estava de pé na porta, e seus grandes 
olhos negros olhando acima, e as lágrimas em sua face.
25 Então Rebeca se vira e diz: “Sara, minha irmã!” Ela agiu como, 
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mais afi ada do que uma espada de dois gumes”, Hebreus 4: “e discerne 
os pensamentos do coração.” Esta é a razão pela qual eles não poderiam 
esconder nada Dele. E as coisas, aquilo, aquilo era como eles sabiam.
131 Isto é como a mulher no poço que sabia que Ele era o Messias. 
Ela disse: “Senhor, vejo que Tu és um profeta. Sabemos que quando o 
Messias vir, Ele nos dirá essas coisas. Isto é o que Ele fará.” Ele disse: 
“Eu Sou Ele.” Ela correu e disse ao povo: “Venham, vejam um Homem 
que me disse o que tenho feito. Não é este o verdadeiro Messias?” E 
eles creram naquilo.
132 Mas de alguma forma nós não... parece que o mundo não 
quer crer nisto. Mas Deus, rico em misericórdia, é uma possibilidade 
que Ele pode fazê-lo novamente. Ele tem que identifi car-Se assim, o 
Messias. Ele não pode fazer isto aos Samaritanos e Judeus, e então 
deixar os Gentios de fora. Tem que ser feito, então ore e toque a orla 
de Seu vestido.
133 E para o clero: “Ele é o Sumo Sacerdote agora que pode ser 
tocado pelo sentimento de nossas enfermidades.” Isto é verdade, 
Hebreus 3.  “Agora Ele é o Sumo Sacerdote”, todos cremos nisto: “que 
pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. E Ele é o 
mesmo ontem, hoje e eternamente.” Então Sua vida, Suas ações, Seu 
tudo é o mesmo. “Um pouco mais, e o mundo”, cosmos, a ordem: 
“não Me verá mais.” Eles nunca verão isto.
134 Lembram do Anjo que desceu, na forma de um homem, e falou 
com Abraão, o chamado para fora, a Igreja eleita. Ele nunca desceu em 
Sodoma e fez ali como aqueles outros companheiros que desceram ali 
e pregaram, como Billy Graham e os demais hoje, com aquele G-r-a-
h-a-m novamente, como A-b-r-a-ã-o [Abraham –Trad.] Vê? Cada um, 
veja, teve seus mensageiros. Eles têm isto hoje, a mesma coisa vem. 
Suba aqui à Igreja chamada para fora, que não estava na Babilônia, 
e aí é onde aquela coisa misteriosa foi feita; quando Ele disse a Sara, 
quando ela estava na tenda atrás Dele, o que estava errado, ela riu. 
E Ele disse: “Por que Sara riu, dizendo em seu coração, que: ‘Estas 
coisas não podem ser’?” E Abraão a chamou para fora, e ela tentou 
negar isto. E Ele disse...
135 Veja, aqui está a graça. Aqui está – aqui está a possibilidade. 
Deus a teria matado, bem ali, mas Ele não podia; ela é parte de Abraão. 
Por causa de nossa incredulidade Ele nos mataria, mas Ele não pode; 
somos partes de Cristo. A graça nos segura. Vê? Mas Ele ainda tem 
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Senhor!” Todos, sinceramente, reverentemente, apenas tão reverente 
quanto possa estar. Apenas tenha fé, e lá em seu coração, diga: “Uma 
vez mais, Senhor!”
127 Senhor Jesus, Grande Mestre da Vida, o Pastor de ovelhas, 
venha, Senhor. Essas pessoas estão famintas. Elas estão sedentas. 
Senhor, por anos tenho desejado ver isto acontecer, talvez acontecerá. 
Apenas uma vez mais, Senhor, mais um grande mover do Espírito! 
Mais uma vez, Senhor, e a Igreja pode receber a fé de arrebatamento 
para entrar. Conceda isto, Senhor. Faça conhecido que Tu estás conosco, 
e Te louvaremos por isto. No Nome de Jesus pedimos isto. Amém.
128 Eu sei que não são muitas palavras, eu sei que não é uma 
oração longa, mas Ele conhece meu objetivo. Eu realmente quero isto. 
Pode Jesus viver entre nós nesta noite? Pode Jesus, uma vez mais, vir 
a nós e mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como 
fomos ensinados? Há algum enfermo ou afl ito, ou abatido, aqui, que 
você sabe que não há cartões de oração, distribuímos todos na noite 
passada, mas cremos em Deus, levantaria você a mão e diria: “Eu estou 
em necessidade, irmão Branham. Eu oro  a Deus para que Ele fale 
comigo”? Levantem suas mãos, onde estiverem. Em todos os lugares.
129 Agora aqui está (o quê?) a graça de Deus para testifi car do que 
tenho dito como sendo a Verdade, veja. Veja, um homem pode dizer 
qualquer coisa, mas se Deus não vindicar isto, então isto está errado. 
Agora creia. E eu quero que vocês creiam em mim como Seu servo. Eu 
quero que vocês digam para Deus... Veja, quando Ele me encontrou, 
Ele disse: “Se você fi zer as pessoas crerem em ti, e então seja sincero.” 
E agora, se Jesus está aqui, nesta noite, e se você está enfermo ou em 
necessidade, o que for, Ele não poderia te curar; Ele já fez isto. Mas 
Jesus e a Palavra é o mesmo. Ele é a Palavra. E Ele disse: “O homem 
viverá por esta Palavra”, não por um credo. Pela Palavra! “E aquele 
que crê em Mim”, não fazer de conta, mas crer: “as obras que faço 
também as fareis.”
130 Como Ele poderia saber o que estava em suas mentes? Como 
Ele fazia isto? E eles pensavam que Ele estava lendo suas mentes; e Ele 
lhes disse que Ele os perdoaria por isto: “Mas quando o Espírito Santo 
viesse para fazer isto, falar contra Ele nunca seria perdoado.” Agora 
temos passado por isto, bem direto através da Bíblia, e vemos que 
Deus, que Ele Se identifi cou então como Messias, mostrando que Ele 
era o Profeta e a Palavra. Porque, a Bíblia disse: “A Palavra de Deus é 
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eu penso, alguma das igrejas tentam fazer, você sabe. Disse: “Eu quero 
que você saiba que eu cheguei aqui primeiro.” E ela disse... E ela tinha 
ambos os braços ao meu redor, e ela disse: “Eu tenho o papai todo, e 
não há nada que lhe sobra.” Agora, isto é o que eles tentam nos dizer, 
muitas vezes, você sabe. Bem, a Rebeca era do tipo de pernas longas 
de tal forma que podia alcançar o chão; ela estava bem estabelecida, 
sabe, como muitas igrejas.
26 Mas a pequena Sara, ela estava tão magoada, até que olhei 
para ela e pisquei meu olho para ela, você sabe, e sinalizei assim. E 
preparei meu outro joelho. Isto é o que ela estava esperando. Aqui 
vem ela! E ela pulou em minha perna, e isto era um pouco alto demais 
para aquelas pernas pequenas dela, e ela estava desajeitada como se 
fosse cair. Bem, eu a peguei em meus braços, e ela colocou a cabeça 
contra meu peito. E ela como que gostou do aconchego, eu penso, e 
eu também, então eu estava abraçando-a. E ela se levantou, e olhou 
para cima, para Rebeca. E eu pensei que isto foi muito bom. Ela disse: 
“Rebeca, minha irmã, eu quero lhe dizer algo, também.” Ela disse: 
“Pode ser que você esteve aqui primeiro e fi cou com o papai todo, 
mas eu quero que saiba que o papai me tem inteirinha.” Então... [A 
congregação aplaude – Ed.]
27 Eu não sou um teólogo. Eu não tive tempo sufi ciente para 
crescer em alguma escola de teologia, mas eu – eu espero que Ele tenha 
tudo de mim, sim, isto é tudo, então Ele pode me usar. Por último, 
mas não menos importante, de forma alguma. Eu – eu nunca venho 
aqui... E eu lhes pedi que não tomassem oferta alguma, veja. Eu – eu 
não venho para isto. Eu nunca tirei uma, eu mesmo, em minha vida. 
Todo meu... Tenho sido um ministro por trinta e três anos, eu nunca 
tirei uma oferta em minha vida. Houve algumas que foram tomadas 
para mim, pelos ministros. Mas eu nunca tirei uma, em minha vida, e 
eu – eu espero nunca ter que fazê-lo.
28 Mas aquilo que você ofertou, irá adiante, eu a tomarei e a 
colocarei em missões no estrangeiro, e irei, eu mesmo para levar às 
pessoas que não têm o privilégio que vocês têm aqui, de conduzir 
este mesmo Evangelho àqueles que não podem arcar a minha ida ou 
pagar a viagem. Então... [A congregação aplaude – Ed.]. Obrigado. 
Que eles, também, que são desfavorecidos, possam ter o mesmo 
privilégio que vocês têm aqui. E nem um centavo disto será gasto, 
você sabe, em bebida, fumo, ou... Isto será para o Reino de Deus. E 
eu confi o que Deus irá, nisto, lhe dar uma grande menção. “Quando 
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o fi zestes a um destes Meus pequeninos irmãos, a Mim o fi zestes.” E 
que o Senhor vos abençoe. E agora vou tentar nesta noite... Eu quero 
fazer uma pergunta. Quantos estiveram naquela grande fi la de oração 
na noite passada, que passaram sob as mãos destes ministros, que 
sentem que o Espírito Santo já está trabalhando em seu caso? Vamos 
ver suas mãos levantadas. Oh, que maravilhoso. Isto é bom, bonito. 
Ele sempre o faz. Ele trabalha em seu favor.
29 Agora eu pensei, nesta noite, já que tivemos tantos cultos de 
cura... E temos visto o Senhor Jesus em Seu grande poder, fazendo-Se 
o mesmo ontem, hoje e eternamente. E temos aprendido durante a 
semana, que tem havido grandes sinais que Ele tem nos mostrado, de 
Sua Presença, bem aqui conosco agora, na forma do Espírito Santo.
30 Agora, no próximo domingo, eu estarei no meu tabernáculo, 
no domingo de manhã e domingo à noite, em Indiana. E então na 
semana seguinte, eu estou em Shreveport, Louisiana, numa grande 
convenção. Então depois disto, eu vou a Yuma, Arizona. E volto a 
Phoenix, para os Homens de Negócios Cristãos. Então volto à Indiana, 
para os feriados de Natal.
31 Então volto a Phoenix novamente, se algum de vocês estiver 
por ali e tiver amigos. Começando no dia dezenove, eles me deram 
aquele grande e ótimo auditório Ramada, com cerca de quatro mil 
assentos, com ar-condicionado, gratuitamente, antes da convenção 
internacional dos Homens de Negócio Cristãos. E eu falo duas das 
quatro noites, e o sr. Roberts uma noite, e eu penso que o irmão Brown 
uma noite, e eu penso que as minhas são a noite de abertura e a noite 
de encerramento. E então dali, seguimos adiante.
32 Orem por mim. E agora eu – eu preciso de vossas orações. 
Se há alguém que precisa de oração, esse sou eu, veja. E satanás, 
certamente... Eu sou um alvo para ele, vocês sabem. E eu tenho que 
manter a fé em alta o tempo todo, aquele escudo, para marchar adiante. 
O Senhor sempre vos abençoe. E se eu não os vir mais até aquele Dia, 
eu encontrarei vocês naquela manhã, vejam, naquele Portão. E então 
Ali, eu posso dizer como digo agora, eu ainda estarei crendo neste 
mesmo Evangelho glorioso, e crendo que Jesus Cristo não está morto. 
Mas Ele está vivo entre Seu povo, e Seu Evangelho é o mesmo. E as 
coisas que Ele fez, as faremos até que Ele venha. E eu tenho certeza 
que Deus me julgará por aquelas coisas que tenho pregado. Eu – eu 
tenho que responder a Deus pelo que eu digo.
33 Agora, que o Senhor vos abençoe. E apenas uma outra 
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tenham estado cegados dessas coisas, cegados de seus irmãos e de 
suas ideias? Apenas tome a ideia de Deus e você não terá que discutir 
sobre Isto. “Uma vez mais, Senhor uma vez mais!”
122 Então ali estava aquela grande estrutura de corpo, sem poder e 
sem ajuda. De repente, ele começa a sentir algo acontecendo. Cada fi bra 
de seu corpo começa a se encher com o Poder de Deus. Oh, se a igreja 
pudesse apenas conseguir isto novamente, e todos, desde o pregador ao 
diácono, ao leigo, cada fi bra e cada membro do corpo se enchesse com o 
Poder de Deus! Aqueles grandes músculos se esticaram, e ele esmagou 
isto conjuntamente. “Permita-me morrer com eles, Senhor! Permita-me 
morrer com eles! Tu me levantaste para destruir isto. Agora eu tenho 
me edifi cado ao redor disto; permita-me destruir a mim mesmo com 
isto, minha reputação e o que quer que seja. Permita-me destruir isto, 
mas eu quero ver o Poder de Deus novamente.”
123 Sempre, quando o Poder de Deus entra, as paredes que estão 
construídas ao seu redor, caem. Suas paredes denominacionais serão 
esmagadas, e Deus será conhecido novamente. Ele é o mesmo ontem, 
hoje e eternamente. Cada fi bra sua enchendo-se com o Espírito Santo, 
cada músculo preenchido, cada pedacinho de seu corpo simplesmente 
preenchido com o Espírito Santo. Aquela foi a maior vitória de Sansão.
124 Oh, Igreja do Deus vivo! Eu vou omitir o resto de minhas 
anotações para dizer esta coisa. Por que não nós? Você está pronta, 
Assembleia de Deus? Você está pronta, você, Igreja Unida? Você está 
pronta, Unicista. Trinitariano, ou o que você for? Você está pronta, 
igreja de Deus? Vocês estão prontos, todos os demais de vocês, 
denominacionais, para esquecer essa tolice e coisa que vocês têm 
feito? Olhe aonde vocês tem levado as pessoas, nesta noite, e em que 
tipo de condição elas estão.
125  Ó Deus, derrubemos as paredes. “Uma vez mais, Senhor!” 
Não me importo, estamos no fi m do tempo, gente. Não resta muito 
mais. É melhor estarmos gritando agora mesmo, chorando. “Uma vez 
mais, Senhor, uma vez mais! Apenas esta vez mais, no fi m do mundo, 
permita Sua força encher cada fi bra minha. Vou me livrar de todas 
essas coisas. Cartões de companheirismo, e bispos, e denominações, e 
tudo mais, não signifi cam nada para mim. Eu quero a Ti, Senhor, mais 
do que qualquer coisa.”
126 Vamos pensar nisto, enquanto inclinamos nossas cabeças 
apenas por um momento. Estou impelido a fazer isto. “Uma vez mais, 
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começou a mover seus lábios; lágrimas caindo dos olhos. Eles não o 
estavam notando. Eles estavam ocupados demais zombando dele. Ele 
queria a Palavra de Deus, o Deus real e verdadeiro para vir em cena 
uma vez mais. Ele tinha falhado com Ele. Ele sabia que tinha falhado 
com Ele. Mas ele queria ver o Deus vivo, vivendo ali, para provar 
àquela Jezabel adornada que Ele ainda era Deus.
118 Oh, se isto tira a goma de você, se isto te faz não agir como 
algum tipo de estrela de cinema, se você tem que deixar seu cabelo 
crescer, e colocar um vestido antiquado: “Eu não me importo com o 
que isso custe. Eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do 
Senhor. Senhor, permita vermos isto novamente, permita vermos a 
Presença de Deus movendo-Se diante desta Jezabel!”
119 Ele estava a par do que aconteceria se Deus respondesse sua 
oração, mas ele estava pronto a morrer de fato. Isto é o que temos 
que fazer. Apronte-se, tome uma decisão. Feche os olhos, deixe suas 
afeições... Não altere a Palavra de Deus a seu favor; ajuste-se você 
mesmo à Sua Palavra. “Não minha vontade; Tua vontade seja feita, 
Senhor. Não o que eu penso acerca disto; é o que Tu disseste acerca 
disto.” Isto é correto. O que fez ele chorar? “Senhor!”
120 Disse: “Garoto, coloque uma de minhas mãos sobre esta 
coluna. É possível.” Oh, que coisa! “Guie-me à coluna que segura isto, 
porque eu quero descansar minhas mãos. Estou cansado. Fui zombado 
tempo sufi ciente.” Oh que coisa! “Eu sei, Senhor, o que custará, mas 
talvez Tu o farás. Há uma possibilidade. Tu és cheio de misericórdia. 
Tenho falhado Contigo, Senhor.” Isto deveria ser o clamor da igreja, 
nesta noite. “Garoto, você colocaria minha mão sobre uma coluna?” 
“Sim” “E minha mão sobre a outra coluna?” “Sim.” “Minhas mãos 
estão colocadas corretamente?” “Sim, elas estão.” E ele começou a 
orar. E ele disse: “Senhor, vingue meus olhos.” Em outras palavras: 
“Eu tenho errado. Mas apenas uma vez mais, Senhor, uma vez mais!”
121 Oh, se isto pudesse apenas ser o objetivo do mover Pentecostal 
nesta noite! “Eu estou desejando esquecer acerca de, se estou neste 
caminho, ou unicidade, dualidade, ou trindade. Estou desejando 
esquecer acerca dessas coisas mundanas e tudo mais. Apenas uma 
vez mais, Senhor! Uma vez mais, tire-me desse credo e desta coisa 
a que estou atado! Uma vez mais. Uma vez mais permita-me ver a 
aparição de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma 
vez mais, Senhor, uma vez mais!” A igreja clamaria isto, embora 

UMA VEZ MAIS 9

palavra de oração antes que abramos o Livro. Senhor Jesus, tome a 
Palavra agora e alimente nossas almas famintas. Estamos esperando 
pacientemente, Senhor. Estamos sob grandes expectações. Como no 
último dia da festa, como as pessoas regozijavam! Estamos pensando 
em Simeão no templo, o Espírito Santo lhe havia prometido que ele 
não provaria a morte até que visse o Cristo do Senhor. E lá estava, 
naquele grande dia, quando as mulheres vinham para ter seus fi lhos 
circuncidados, oferecer a oferta para purifi cação, e foi naquele tempo 
que Jesus foi trazido ao templo. E Simeão, talvez fora em alguma sala 
ao lado naquela manhã, no escritório, mas o Espírito Santo lhe fez a 
promessa. E aqui estava o Messias nos braços de Sua mãe, o pequeno 
Companheiro ali, envolto em Seus panos. 
34 E Maria, eles mantendo distância dela, porque ela tinha uma 
– uma má reputação, assim pensava o povo: “O Bebê nasceu fora 
do santo matrimônio.” Ninguém queria ter coisa alguma a ver com 
aquela mulher. Mas em seu coração, ela sabia O que ela tinha nos 
braços. E, Pai, que nosso coração, nesta noite, carregue aquela mesma 
esperança. Não importa o que o mundo diga, nós sabemos O que tem 
entrado em nossa vida.
35 E naquele tempo, Simeão, aquele que disse que ele… O 
Espírito Santo lhe disse que ele veria o Messias. Mesmo velho, bem 
sofrido, um velho sábio, homem honrável, mas ele creu na Palavra do 
Senhor para Ele. O Espírito Santo vindo a ele, e, ele indo, guiado pelo 
Espírito Santo, desceu pelo edifício, ao redor desta grande fi leira de 
mães. Com dois milhões e meio de pessoas, naquele tempo, de um dia 
para o outro pode ter havido tantos como várias centenas de recém-
nascidos. E ali estavam eles, prontos para a circuncisão e purifi cação.
36 E como o Espírito Santo o guiou direto a esta pequena 
pessoa rejeitada! Estendendo os braços, pegou o Messias em seus 
braços, com lágrimas descendo pela barba. Ele disse: “Senhor, agora 
permita Teu servo partir em paz, de acordo com Tua Palavra, pois 
meus olhos têm visto Tua salvação.” Cambaleando pelo edifício vem 
uma velha profetisa, a quem a Palavra do Senhor vem, e também 
profetizou Dele; cega dos olhos, mas não no espírito. Ela sabia que 
Aquele era o Messias. 
37 Senhor Deus, que nossos olhos possam se abrir para o fato 
de que Ele ainda é o Messias. E que O abracemos, nesta noite, pois 
temos confessado que somos peregrinos e estrangeiros neste mundo. 
Este não é nosso lar. Esta não é nossa terra. Somos um povo que age 
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diferente porque somos nascidos de Cima.
38 E nós, que temos esta promessa em nosso coração, que vejamos 
a promessa que Jesus fez à Sua Igreja, que veríamos um pouco antes de 
Sua Vinda, como vimos os dias de Noé voltando: “Comendo, bebendo, 
casando, dando-se em casamento, e imoralidades na terra.” Então Ele 
disse: “Como foi nos dias de Sodoma, aos gentios, antes que o fogo 
caísse, que Deus desceu e foi manifestado em carne, conhecendo os 
segredos do coração das pessoas.” E Ele prometeu a mesma coisa de 
volta. Que tenhamos o privilégio nesta noite, Grande Espírito Santo, 
pois humildemente pedimos isto no Nome de Jesus. Amém.
39 [Uma irmã fala em outra língua. Um irmão dá uma interpretação 
– Ed.] Amém. Oh, eu penso agora estar consciente de que o Espírito 
está perto de nós, Luz. Rompamos a casca da hora em que estamos 
vivendo, e do tempo, e sejamos conscientes de que o Espírito Santo de 
Deus está agora entre nós.
40 Abramos no Livro de Juízes, capítulo 16, começando com o 
versículo 23, conforme lemos a Palavra. E, enquanto vocês procuram, 
posso dizer, meu pensamento em escolher este capítulo para ser lido 
nesta tarde, no encerramento desta reunião, que possa ser trazido 
algo que seja construtivo para a Igreja. E sempre espero para ver o 
que o Espírito Santo dirá, no escritório, assim que Ele me atinge. Eu 
posso anotar diferentes Escrituras e coisas, então desejar saber o que 
será quando eu chego ali. “O que Ele dirá concernente a Isto?”
41 E agora ouçam com atenção, apenas procurem fi car tão atentos 
para Isto quanto possam, enquanto lemos. Pois, aqui, se for a vontade 
do Senhor, estou tentando estabelecer um paralelo, paralelo de um a 
outro. E ouçam com atenção agora, versículo 23, começando. 

Então os príncipes dos fi listeus se ajuntaram para oferecer 
um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem; 
e diziam: Nosso deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso 
inimigo. 
Semelhantemente, vendo-o o povo, louvavam ao seu deus, 
dizendo: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, 
aquele que destruía a nossa terra, e multiplicava os nossos 
mortos. 
E sucedeu que, alegrando-se o coração, disseram: Mandai vir 
Sansão, para que brinque diante de nós. Mandaram, pois, vir 
do cárcere Sansão, que brincava diante deles; e fi zeram-no 
estar em pé entre as colunas. 

UMA VEZ MAIS 27

“Separe-me Paulo!” Deus é um separador, não um misturador. Um 
separador!
113 Ele conhecia sua força desviada, embora tudo estivesse ali, o 
grande regime que ele sempre foi, ele estava ali, mas sua força desviada 
não podia ser páreo para o desafi o da hora. E a igreja sabe disto, também. 
O evangelista sabia disto quando aquele Maometano o desafi ou. Sua 
força intelectual não é páreo para o desafi o da hora, porque o demônio 
está solto entre nós, com poderes que nada pode ousar a desafi ar, exceto 
o Espírito do Deus Todo-Poderoso, quando esta Palavra é feita carne. E 
isto vai fi car cada vez pior, constantemente pior.
114 Ele sabia que ele era insufi ciente. Ele não poderia fazer isto. E 
ele sabia o que aconteceria se Deus respondesse sua oração.
115 Eu desejaria saber se estamos desejosos assim nesta noite? Eu 
desejaria saber se o mundo Pentecostal está desejoso, nesta noite, em 
fazer este mesmo acordo com Deus? “Senhor Deus, se isto faz minha 
denominação em pedaços, se eles me excomungarem do conselho, eu 
não me importo se eles fi carem com meu cartão de companheirismo, 
e eu tenha que me inclinar, e beber água da fonte e comer biscoitos 
salgados, ao invés de andar por aí em um grande carro e ter um 
grande salário! Não me importo qual seja o preço. Este sistema me 
afastou de Ti. Toma-me de volta novamente, Senhor. Eu crerei em 
Tua Palavra. Vingue meus olhos que me foram tirados. Permita-me 
morrer com isto. Amém. Permita-me morrer para mim mesmo. Eu 
não me importo com o que eles disseram acerca de mim. Eu posso ser 
o bispo, eu posso ser isto, aquilo, ou aquilo outro, eu não me importo 
com o que dizem. Traga o poder do Espírito Santo em minha vida. Eu 
tenho estado cegado por tempo sufi ciente.”
116 Oh, igreja, você está desejando isto? “Permita-me morrer 
com os demais. Que o meu nome, como reverendo, doutor, ou o que 
quer que seja, pereça. Ó Deus, apenas dê-me novamente, apenas 
envie sobre mim novamente, aquele glorioso Poder que caiu no Dia 
de Pentecostes; que possa enfrentar o desafi o desta hora, em face do 
comunismo ou qualquer coisa que se levantar. Permita-me morrer, 
Senhor, com eles.” Há uma possibilidade, você sabe.
117 Sabe de uma coisa? Sobre tal confi ssão, os fi listeus, eles estavam 
muito bêbados para notar o que ele estava fazendo. De repente, 
quando ele viu que havia uma possibilidade, ele virou sua cabeça ao 
céu, e as lágrimas correram dos buracos de seus olhos cegados. Ele 
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Sua força tinha-se ido. Seu companheirismo tinha-se ido. Mas havia 
uma possibilidade de que uma reunião de oração poderia faiscar isto 
novamente. Vê? Então ele orou corretamente: “Permita-me morrer 
com o inimigo”.
109 Você deve morrer com seu inimigo. Isto é correto. Você deve 
morrer para o inimigo que te colocou nesta condição. Isto é correto. 
Sansão estava desejando pagar o preço para conseguir o poder de Deus 
sobre ele novamente. Ele viu para o que ele foi levantado para fazer. 
Não para ser um homem-espetáculo; mas para ser um servo, de modo 
que o poder de Deus pudesse fl uir através dele. Estamos milhões de 
vezes mais fortes do que estávamos, mas o poder... [Espaço em branco 
na fi ta – Ed.]... propósito.
110 Jesus mesmo disse: “Como foi nos dias de Noé, onde oito 
almas foram salvas através da água, assim será na vinda do Filho 
do homem.” Tudo isto que você vê caminhando na rua é bucha para 
canhão. Isto é canhão atômico, estando ali apenas para julgamento. 
O Arrebatamento vem, haverá muito poucos. “Estreita é a porta, e 
apertado o caminho, e, mas poucos serão os que a encontrarão; pois 
largo é o caminho que leva à destruição, e muitos são os que entram 
por ele. Nem todos os que Me dizem: ‘Senhor, Senhor’, entrarão ali, 
‘mas aquele que faz a vontade de Meu Pai”. Este é aquele que entra, 
veja; não dizendo ‘Senhor’, e suas bonitas orações, e avivamentos, e 
assim por diante.
111 Oh, eu ouço alguém dizer: “Agora espere um minuto, irmão 
Branham, temos avivamentos.” Sim. Isto é correto. Isto é correto. 
Temos avivamentos, e o que temos? É um avivamento denominacional, 
para ver se conseguimos trazer mais pessoas à igreja. E estamos tendo 
outro grande avivamento, também, levando todas as igrejas em uma: 
o Concílio de Igrejas. Sim, distanciando e distanciando da Palavra de 
Deus, o tempo todo. Unindo-se! “Como podem dois andar juntos a 
menos que estejam de acordo? Como vamos caminhar com pessoas 
que negam diretamente a ressurreição de Cristo?” Como podemos 
andar com pessoas que dizem: “Os dias de milagres já passaram?” 
112 Vós sois um povo separado pelo Espírito Santo. Vê? O mundo 
quer, hoje, o – o... O que o mundo está querendo hoje é misturadores. 
Eles querem alguém que possa caminhar por aí e ter companheirismo 
com o mundo e companheirismo com o povo, e trazer muitos 
membros, e ter uma organização social. Mas o Espírito Santo disse: 
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Disse Sansão ao moço que lhe segurava a mão: Guia-me para 
que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me 
encoste a elas. 
Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres; e também 
ali estavam todos os príncipes dos fi listeus, e sobre o telhado 
havia cerca de três mil homens e mulheres, que estavam vendo 
brincar Sansão. 
Então Sansão clamou ao Senhor, e disse: Ó Senhor Jeová, 
lembra-te de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, 
para que de uma só vez me vingue dos fi listeus, pelos meus 
dois olhos. 
Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em 
que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a mão 
direita numa, e com a sua esquerda na outra. 
E disse Sansão: Morra eu com os fi listeus! E inclinou-se com 
toda a sua força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo 
o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na 
sua morte, do que os que matara na sua vida.

42 Que coisa triste de se ver! Deve ter sido uma tarde quente, o 
sol se pondo na sua grande celebração, e três mil fi listeus olharam 
para baixo, das galerias do estádio, assim que a dupla entrou. Grandes 
senhores de guerra honrados, e suas senhoras com joias fi nas, 
inclinavam-se para dar uma boa olhada, enquanto o garoto guiava 
este homem cego! Os muros tinham ecoado a tarde toda com festança 
alcoólica, celebrando, (aqui está o que me fere) celebrando a vitória 
do deus-peixe, Dagom, sobre o servo de Jeová. Que desgraça! Que 
coisa tinha acontecido! O homem tinha falhado. Não, Deus não tinha 
falhado. E o que Jeová deve ter pensado enquanto Ele olhava para 
baixo e via tudo isto acontecendo! Aglomeração de mulheres bêbadas 
meio despidas, decoradas com fi nas joias, e arrumadas, seus maridos 
bêbados, bebendo e celebrando a um deus, um deus-peixe, um ídolo 
que tinha levado a vitória sobre o servo de Jeová.
43 O jovem guiou o cambaleante homem cego no meio das 
colunas – das colunas onde eles estavam, duas delas, segurando 
estas grandes colunas inclinadas, ou um grande pavilhão que 
se inclinava desta maneira. E duas enormes colunas, como posso 
imaginar o cenário, acolhendo o povo, os três mil senhores de guerra, 
e as celebridades, os mais honrados soldados, os maiores guerreiros. 
Apenas as celebridades foram convidadas para este evento, porque 
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era uma festa solene. E diante deles estava esta grande imagem 
de um peixe, com sangue humano debaixo dela, sobre o altar, um 
sacrifício a este deus-peixe, uma estátua totalmente pagã que nem 
podia falar, ouvir, nem respirar. Mas eles – eles, em sua ignorância, 
eles estavam adorando a este deus, pensando que ele tinha lhes dado 
a vitória, uma celebração.
44 E então, guiado para estas colunas no piso, onde todos podiam 
ver tudo, o evento principal estava prestes a acontecer. Tinha havido 
muitos entretenimentos, talvez como costumavam ter, macacos; e 
eles tinham gladiadores, e quando eles iam duelar, e os gladiadores 
iriam dizer se a vítima, que estava no chão, deveria ser morta ou não. 
E eles tinham que ver derramamento de sangue. E todos os eventos 
que tinham acontecido, e agora a coisa principal ia acontecer. Os 
preliminares tinham acabado. E o principal evento era zombar de 
Jeová, zombar do nosso Deus, tudo porque Seu servo tinha falhado 
com Ele. Vejam, Ele é Deus, isto é verdade, mas somos Seus servos e 
temos nossa comissão de levar adiante exatamente da maneira que 
Ele disse que deveríamos levar.
45 Então descobrimos que, em suas condições de bêbados 
irreverentes em que estavam, e agora todos eles tinham se levantado 
porque houve um grande silêncio, talvez uma trombeta tivesse soado. 
E eles iam ter o evento principal, ao que eles estavam celebrando, 
trazendo adiante a testemunha de Jeová; trazê-lo ali ao centro do 
pavilhão, para que todos eles pudessem zombar dele, e fazer escárnio 
dele. Olhem para ele, humilhado, quebrado, um símbolo de uma 
igreja caída, espiritualmente despida, moralmente fragmentada. Que 
exemplo é este da condição de hoje!
46 “Sansão, este era Sansão, Sansão, o grande; então este era ele, 
o grande e poderoso instrumento de Deus?” Ora, muitos fi listeus, 
posso imaginar, aqueles senhores de guerra de pé ali, olhando ali; ora, 
ao lembrar de seu nome, todo o país tremia. Apenas dizer “Sansão,” 
isto era tudo o que você tinha que fazer, apenas mencionar o nome 
“Sansão” e todos tremiam ao ouvir seu nome, e agora olhem para ele.
47 Sabe, costumava ser que o Nome do “Senhor Jesus” tinha uma 
grande reverência, as pessoas O honravam grandemente. E aqueles 
que O honravam, podiam expulsar espíritos malignos através Dele, 
e podiam fazer a natureza obedecer aos seus comandos, através de 
Seu Nome.
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com todas as velas e nenhuma âncora. Vê? Como você pode aplaudir 
e gritar, e negar a Palavra como sendo a Verdade? Como você pode 
aplaudir e gritar, e o Espírito Santo caminhar entre vocês, e então 
vocês dizerem: “Oh, isto é uma telepatia. Isto é – isto é algo, isto não 
vale a pena?” Vê? Vê?
105 Temos grandes ajuntamentos, brilho, enfeites mundanos, 
grandes reuniões, o que conseguimos? Mais membros. A igreja 
Pentecostal, três anos atrás, colocou mais membros nela do que em 
todas as demais igrejas juntas. Isso estava em Nosso Visitante de 
Domingo, o jornal católico. O Visitante de Domingo disse que eles 
tiveram um milhão de convertidos ao catolicismo naquele ano, e dizia: 
“Os Pentecostais tiveram um milhão e quinhentos mil.” Sim. Sim, 
senhor. Todos os tipos de escolaridade, homens aprenderam a falar 
nas escolas, e falar seus discursos, intelectuais, homens-espetáculo de 
Hollywood, perdoem a expressão, pregando a um grupo de assim 
chamados netos Pentecostais!
106 Deus não tem netos. Eles entram. O velho pai e mãe 
Pentecostais, sob uma experiência, te trazem para dentro; e você 
apenas vem à igreja e se assenta ali, e automaticamente você é um 
pentecostal? Ele não tem netos. Ele apenas tem fi lhos e fi lhas. Não 
há netos. Você tem que pagar o mesmo preço e ter o mesmo Espírito 
Santo que eles tiveram. Você tem que ser um fi lho e fi lha, não um 
neto ou neta. Ele não é um velho avô caduco, mole, que permite a seus 
fi lhos fazerem qualquer coisa, abençoar seus pequenos corações. Ele é 
Deus, o Eterno! Isto é correto, fi lhos e fi lhas!
107 Ainda temos a grande estrutura como Sansão tinha. Ele estava 
ali com todo o seu poder. Ele estava ali tão grande quanto sempre 
esteve. E nós estamos maiores do que éramos, mas estamos despidos 
de poder. Sansão ainda era musculoso, ele ainda tinha toda a parte 
física que ele tinha, mas o Espírito do Senhor não vinha mais sobre ele. 
Estamos milhões de vezes mais fortes do que estávamos, mas onde 
está o Senhor? Assim como o Anjo disse lá trás, nos dias de Gideão: 
“Se ainda há Deus, onde estão Seus milagres? Onde estão as coisas 
que Ele deveria fazer? Onde Ele está Se provando que está vivo, e é o 
mesmo ontem, hoje e eternamente?” Isso é o que temos.
108 Notem, Sansão orou corretamente. Sansão orou: “Senhor, 
permita-me morrer com o inimigo”, quando ele percebeu o que 
estava acontecendo ao seu redor. Seus olhos foram-lhe arrancados. 
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o Evangelho resplandece. Veja, queremos algo brilhante, as maiores 
igrejas que já tivemos. Estaríamos melhor estando apagados, numa 
ruazinha, em um depósito, e ter o Espírito de Deus novamente sobre 
nós. Isto é correto. Notem.
98 E, enquanto ele permanecia ali, percebeu que seu cabelo tinha 
começado a crescer novamente; mas ele não podia ser efi caz porque 
ele não tinha mais os olhos. E ele clamou: “Senhor, vingue meus olhos. 
Eles arrancaram meus olhos.”
99 Aí estão hoje, eu posso dizer, os credos! “Eles me enviaram 
a um seminário. E o chamado que estava em meu coração, do Deus 
vivo, eles golpearam tudo aquilo para fora de mim, dizendo: ‘Aquelas 
coisas foram para outra era.’”
100 “Vingue meus olhos!” O que Sansão estava pensando? “Havia 
uma possibilidade, talvez. Jeová é cheio de amor. Ele, pode ser que 
Ele me ouça.”
101 Oh, eu gostaria poder fazer Sansão acordar para isso nesta noite, 
há uma possibilidade! Ele é cheio de amor, perdoando a iniquidade de 
Seu povo, de geração a geração, mostrando misericórdias a milhares 
que O amam e mantém Seus mandamentos. “Há uma possibilidade”, 
Sansão pensou: “se eu apenas vingasse meus olhos! Eu não consigo 
mais ver aquelas coisas. Elas não acontecem.”
102 Não conseguimos ver o grande Espírito Santo em nossas 
grandes organizações, movendo-Se como o fazia no princípio. Tem-se 
ido. Veja, não está ali. Está cego, e não sabe disso. Jesus disse que seria 
desta forma, a Igreja da Era de Laodiceia. “‘Rico,’ diz: ‘eu sou rico, e 
farto de bens, e não tenho necessidade de coisa alguma’. E não sabes 
que estás nu, cego, miserável, e pobre, e não sabe disto.” Veja, não 
sabem disto! Bem, tínhamos um lema: “Em 1944, um milhão a mais,” 
uma certa organização. E através do ministério de grande homem, 
eles tiveram um milhão a mais do quê? Seguidores. Isto é correto.
103 Ele sabia que havia uma possibilidade, mas a coisa disto é, 
hoje, que as pessoas não parecem vir conscientes de que há uma 
possibilidade. Elas estão satisfeitas em irem adiante com a velha 
tendência a qual estão seguindo. Veja, não faça isto. Creia em Deus! 
Tenha fé Nele.
104 Agora eles dizem, oh, eles: “Vamos aguentar fi rmes.” Isto é 
correto. “Vamos aplaudir, e – e tudo, e gritar.” Mas vocês estavam 
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48 Mas eu penso que Sansão aqui, quero fazer um paralelo com 
a local e moderna... ou, não local, mas as – as modernas condições da 
igreja hoje. É um paralelo perfeito. A igreja, há muito tem perdido seu 
respeito; não porque Deus tem falhado com a igreja, mas a igreja tem 
falhado com Deus. Não é porque Deus tinha falhado com Sansão, mas 
Sansão tinha falhado com Deus. Onde... nós devemos nos colocar em tal 
condição como a igreja estava quando Ananias e Safi ra foram trazidos 
diante da igreja. Mas ao invés disto, há muito temo-nos comprometido 
com as coisas do mundo e as trazido para dentro dela, a ponto de hoje 
sermos chamados de um grupo de santos-roladores, ou – ou apenas 
outra denominação ordinária, apenas alguma igreja. Não há... Não, isto 
não se enquadra com a dignidade que isto deveria ter.
49 Eu acho que eles fi caram ali, de pé, quando o evento principal 
estava para acontecer. E vamos apenas nos levar ali por alguns minutos. 
E eu imagino os fi listeus, muitos daqueles grandes guerreiros de pé 
ali, com suas mulheres com joias fi nas, abraçando-os, fazendo um 
brinde a Dagom. “Salve, Dagom, tu és vitorioso sobre Jeová! Temos 
lhes mostrado o que podemos fazer. Mostramos para este sujeito, que 
dizia ser tanto, que não há nada para Ele.”
50 Esta é quase a condição da igreja hoje. Nós que temos as 
chaves do Reino em nossa mão, com cada dom espiritual que Deus 
dá ao homem, estando na igreja, há muito temos nos comprometido 
com credos, e assim por diante, até que temos tirado todo o fôlego do 
poder de Deus para fora dela, a ponto que ela não se torna outra coisa 
senão um alojamento.
51 Como em um evento recente, quando um maometano se 
colocou ao lado de nosso primeiro evangelista, e ele disse: “Eu trarei 
trinta pessoas que estão enfermas e afl itas, e você curará quinze delas 
e eu curarei quinze delas.” E eu não digo isto contra o evangelista, de 
forma alguma; mas o evangelista saiu e deixou o homem sozinho, sem 
uma resposta. Que desapontamento para nosso Deus, pois a Palavra 
é Deus! E a promessa da Palavra é a promessa de Deus: “Estes sinais 
seguirão aqueles que creem.”
52 E quase chega a um outro desafi o, ou uma outra celebração, 
quando deuses pagãos podem falar à igreja, e a igreja permanece sem 
ajuda, derrotada, espiritualmente despida. Agora, há algo que tem feito 
isto, que são os cuidados do mundo entrando na igreja, e ela não tem 
outra coisa mais do que qualquer outro alojamento. Vemos isto. Eu 
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creio... Eu não sei o que eu teria feito no caso. Eu teria que esperar e ver 
o que Deus diria. Mas eu creio que eu teria me sentido como os jovens 
hebreus: “Nosso Deus é capaz de nos livrar disto! Mas, contudo, jamais 
inclinaremos à sua imagem, livrando-nos Ele ou não.”
53 Mas temos perdido a coragem; isto é o que Sansão tinha 
feito, perdido seu poder. A igreja tem perdido a infl uência de seu 
testemunho, que ela é um Corpo de Cristo vivo, movendo-se. Ela 
tem aceitado dogmas, os misturado com suas crenças, a tal ponto 
que a Palavra não tem preeminência. Como Jesus disse àquela igreja 
desamparada à qual Ele veio: “Vós tendes tomado os Mandamentos 
de Deus, e, com vossas tradições, os tendes invalidado. Feito com que 
os Mandamentos de Deus fi cassem sem efeito pelas vossas tradições, 
afastando-se Dela ao explicá-La.”
54 Há algum tempo, em uma escola, havia um bom homem 
de Nova Iorque aqui, que veio à minha casa, e ele me disse... Ele 
era um irmão Batista, e ele me disse: “Irmão Branham, eu sou um 
Batista.” E eu o convidei para entrar e se assentar, ele e  outro irmão. E 
conversamos bastante. E depois de algum tempo, ele disse: “Quando 
eu era pequeno, eu fui chamado ao ministério.” Ele disse: “Minha 
velha e preciosa mãe lavava roupa em uma tábua para me enviar à 
escola.” E disse: “O dia em que fui receber meu diploma de bacharel 
em artes, minha colação de B.A.”, ele disse: “Eu pensei então que, 
certamente, Cristo estaria naquilo, mas,” disse: “Ele não estava.” Disse: 
“Quando eu recebi meu diploma de doutor, então eu pensei: ‘Cristo 
estará nisto,’ mas Ele não estava.” Ele disse: “E quando eu consegui 
meu LL.D., Doutor em Literatura, e assim por diante.” E disse: “Eu 
tenho diplomas sufi ciente e títulos honorários a ponto que eu poderia 
revestir sua parede com eles, e onde está Cristo nisto tudo?” Ele disse: 
“Eu ainda estou buscando por Ele.” Disse: “Eu vou fazer-lhe uma 
pergunta.” Disse: “Os professores têm estado errados?”
55 Eu disse: “Meu irmão,” judeu para começar, eu disse: “Eu 
não estou em nenhuma posição, com um ensinamento escolar da 
sétima classe, para dizer que os professores estão errados. Eu – eu 
não poderia dizer isto. Eu não me sinto qualifi cado para condenar 
qualquer pessoa. Mas eu direi isto, que eu O tenho encontrado, e Ele 
não estava naquilo.”
56 E ele disse: “Eu ouvi que você era um Batista.” Eu disse: “Isto 
é verdade.” E ele disse: “Agora eu entendo que você se tornou um 
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“Mas eles esperaram na cidade de Jerusalém, até que foram cheios 
do Poder do Alto.” Alguns deles não sabiam escrever seus nomes. 
Alguns dias depois, um passou pela porta chamada Formosa, e ele 
nunca tinha estado diante de um psiquiatra antes. Ele nunca teve seu 
cartão de companheirismo, mas ele disse: “O que tenho!” Eu nunca vi 
um cartão de companheirismo produzir aquilo ainda.
94 O que somos? Estamos despidos, envergonhados na Presença 
do Espírito Santo. Isto certamente cumpre o que o profeta disse em 
II Timóteo, capítulo 3: “Seriam presunçosos, soberbos, amantes dos 
prazeres mais do que amantes de Deus.” Costumava ser errado para 
nossas mulheres Pentecostais usarem roupas de banho, e em banho 
misto. Não é mais, veja. Não, não, simplesmente como o mundo, 
simplesmente o mesmo. Todas essas coisas, veja, mundanas. Tudo 
o que está no mundo, eles simplesmente trouxeram para dentro, e 
ministros têm se levantado e permitido suas esposas fazerem isto. E 
eles têm feito todo este tipo de coisas, e esta geração cresce com isto, e 
então a próxima continua. Simplesmente... Oh, que coisa!
95 Sansão fi cou pensando em suas grandes vitórias. Vamos olhar 
e ver as grandes e primeiras vitórias Pentecostais. Você não tem que 
olhar examinando dois mil anos atrás, apenas olhe para cinquenta 
anos atrás. E, lembre-se, a igreja Católica Romana foi a primeira igreja 
Pentecostal. E eles dizem que: “A igreja nasceu, e que a igreja romana 
nasceu em Niceia, Roma.” Eu quero Escritura para isto. A primeira 
igreja nunca começou em Niceia, Roma. A primeira igreja começou 
em Jerusalém no dia de Pentecostes. Oh, uma vítima de todos os erros! 
Oh! Então foi quando ele percebeu onde estava, quando ele percebeu 
o que aconteceria.
96 Como eu disse, eu posso nunca mais vê-los novamente. Eu não 
sei. Esta pode ser minha última Mensagem para vocês. Eu posso, se 
eu... Se o Senhor permitir, e eu voltar no próximo ano, não estaremos 
todos aqui. Huh-uh. Alguns de nós terão se ido. E cada vez, eu devo 
falar como se esta fosse nossa última vez; porque é, para alguns de 
nós. Esta pode ser minha última vez.
97 Que condição é esta, um erro! E se apenas parássemos como 
Sansão parou, e pensássemos apenas por um momento o que devemos 
fazer pela Bíblia de Deus. Não algo bem grande, não indo, mantendo as 
aparências; mas um pequeno grupo de pessoas humildes, reverentes, 
cheios do Espírito. Não brilhando; resplandecendo. Hollywood brilha; 
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89 Em 1933, o Espírito Santo veio de manhã e disse-me sete coisas 
que aconteceriam antes que esta nação fosse destruída. Uma delas 
é esta. Está num velho papel ali na igreja, muitos têm olhado para 
isto. Como iríamos à guerra com Hitler e eles... Como a Alemanha se 
fortifi caria e edifi caria a Linha de Maginot, ou a Linha de Siegfried, 
eu creio que era, onze anos antes que até mesmo fosse pensado acerca 
daquilo. E como os automóveis constantemente se pareceriam com 
ovos. E como eles permitiriam as mulheres votarem, e, ao fazerem isso, 
eles elegeriam o presidente errado. E nisto uma mulher se levantaria 
e governaria os Estados Unidos; não de fato uma mulher, mas uma 
igreja. Então eu a vejo com nada senão cinzas. Isto vai acontecer.
90 Cinco daquelas coisas têm sido perfeitamente cumpridas, 
exatamente. Como Mussolini se levantaria e iria à Etiópia e cairia 
em seus passos; ele se voltaria para o povo, em vergonha, com uma 
mulher. Muitos, muitos anos antes que isto acontecesse, cumpriu-se 
perfeita e infalivelmente. E isto nunca falhou e não falhará, porque 
isto é o ASSIM DIZ O SENHOR. E isto não está contrário a esta 
Bíblia. Tem que ser. 
91 Agora ela está fazendo amor com suas fi lhas, cortejando-as 
para voltar ao lar novamente. Sem entendimento espiritual, despida, 
é um oásis para ela. Eles dizem: “Oh, que grande coisa é.” Oh, que 
coisa! E homens Pentecostais assentados no concílio em Roma, e 
enviando cartas ao redor, que: “Este era o tempo mais espiritual já 
visto.” Como poderia um homem nascido de novo cortar seu segredo, 
cortar a Palavra, e eles viverem de credos? Isto é exatamente o que 
Dalila está fazendo hoje, cortando a Palavra e você vive de credos.
92 Agora olhem para a derrota, hoje, a partir do que deveria ser. 
Ministros, ao invés de ministros chamados por Deus para nosso grupo 
Pentecostal, você quase tem que ter um diploma de doutor antes que 
você consiga chegar ao púlpito. Vê? Isto é correto. A primeira coisa, 
você tem que ter um cartão de companheirismo. E se você... E agora 
em nossas grandes denominações de Pentecostais, antes de enviarem 
um missionário, eles têm que levá-lo diante de um psiquiatra para ver 
se ele pode suportar o teste mental. Bem, essa não é a Presbiteriana, 
essa que é Pentecostal. Vê? Agora, isto é correto. Agora, eu não diria 
isto a menos que eu pudesse provar. Vê, vê? Correto. Diga-me se essa 
é a qualifi cação de um ministro.
93 A Bíblia diz que eles nunca foram diante de qualquer psiquiatra: 
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Pentecostal.” Eu disse: “Não. Eu tenho recebido a Bênção Pentecostal, 
veja, não a denominação pentecostal. A Bênção Pentecostal!”
57 E ele disse: “Bem,” ele disse: “eu tenho estado nas reuniões 
deles. E eu os tenho visto chutar as cadeiras, e atirar um livro pela 
janela.” E ele disse: “Você não poderia chamar aquilo o comportamento 
do abençoado Espírito Santo.” Eu disse: “Eu ainda não sou capaz de 
julgar Deus.” E ele disse: “Bem,” ele disse: “o que seria... O que os faz 
fazer aquilo?”
58 Eu disse: “Em minha viagem, eu encontro duas classes 
de pessoas.” E eu disse: “Uma delas são os fundamentalistas, 
posicionalmente, eles sabem pela mecânica que eles devem ser os 
fi lhos e fi lhas de Deus.” E eu disse: “O próximo que encontro são os 
Pentecostais, eles, com o batismo do Espírito Santo.” Mas eu disse: 
“Os fundamentalistas, posicionalmente, sabem onde estão, mas eles 
não têm fé alguma na Palavra. E os Pentecostais têm muita fé, mas 
não sabem onde estão.” E eu disse: “É como um homem que tinha 
dinheiro no banco, mas não podia assinar um cheque; e outro podia 
assinar um cheque, mas não tinha dinheiro no banco. Se você pudesse 
simplesmente colocá-los juntos!” Ele disse: “Bem, o que os faz agirem 
assim?  Eu disse: “Estão deixando escapar a pressão.” Eu disse: 
“Agora, eu não penso que teria que ser necessário,” eu disse: “mas 
eles têm que dar vazão em algum lugar.” E eu disse: “Agora, se eles 
apenas pegassem todo aquele vapor e soubessem como canalizá-lo 
fundamentalmente na Palavra, o grande regime de Deus começaria a 
se mover adiante.”
59 Aí é onde Satanás entrou, para fazer tudo de forma mecânica e 
nenhuma dinâmica. Ou o reverso: tudo dinâmica e nenhuma mecânica. 
Veja, temos que colocá-las juntas. Temos que ter o poder do Espírito 
Santo, mas temos que voltar com a Palavra para alimentar esta máquina. 
Não podemos alimentá-la com credos. Não queima; interrompe o gás 
de combustão, e ela não queima. Isto foi feito pela Palavra de Deus. “O 
homem não viverá só de pão, mas de toda Palavra,” não apenas parte 
Dela: “mas de toda Palavra que sai da boca de Deus.”
60 Então aqui estamos, uma Igreja comissionada na última 
comissão, a última coisa que Jesus disse à Sua Igreja, a última comissão 
dada: “Ide a todo o mundo, e fazei discípulos de todas as nações. 
Aquele que crer e for batizado será salvo; aquele que não crer será 
condenado. E...” E é uma conjunção que une sua sentença. “E estes 
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sinais seguirão aos que crerem: em Meu Nome expulsarão demônios; 
falarão novas línguas; se pegarem em serpentes ou beberem coisas 
mortíferas, nenhum mal lhes fará; se imporem as mãos sobre os 
enfermos, eles sararão.”
61 Então por que deveríamos nos colocar na presença de algum 
deus pagão e aceitar uma derrota? Nos colocamos novamente como 
Sansão, espiritualmente despidos, moralmente quebrados, nossas 
igrejas. O que tem acontecido, eles costumavam ser homens e mulheres 
honráveis, e hoje você – você... é terrível. Agora vamos apenas olhar 
por alguns minutos para algumas considerações que passaram 
acerca disto. Então, ali estava Sansão, e, perdoem-me, aqui ele está 
novamente hoje, novamente despido moralmente, espiritualmente. E 
isto é também um símbolo de uma nação caída. Mas estamos falando 
da Igreja, porque Sansão era servo de Deus, deveria ser, e a Igreja 
deve ser a serva de Deus na terra.
62 Muitos grandes guerreiros de pé ali, sóbrios por um momento, 
enquanto o licor corria por suas... provavelmente suas armaduras e 
couraças, e seus braços ao redor de suas lindas rainhas, cheias de joias, 
enquanto eles olhavam ali, e muitos deles olhando para esta cena. Um 
pequeno garoto segurando este grande homem, e sem olhos, pois eles 
tinham sido queimados.
63 É isto o que o inimigo faz. A primeira coisa quando ele se 
apossa de você, ele faz como ele fez com Sansão. Ele fecha seus olhos 
para Luz do Evangelho. Agora ele não podia ver. Seus olhos tinham-
se ido. Há muito tempo a igreja tem perdido sua visão espiritual que 
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e cada promessa 
é real. E como eles estão lá agora, sem olhos, uma cena ridícula, uma 
desgraça sob o deus-peixe, um cativo da própria nação que Deus o 
levantou para destruir.
64 Agora, vou voltar para casa apenas um minuto. E aqui está 
nosso povo pentecostal que, há cinquenta anos, deixou aquela sujeira 
de denominação; Deus nos chamou para ser um povo separado. 
E somos, hoje, apenas dezenas de organizações, diferentes, e 
Pentecostais, todos brigando uns com os outros. A mesma coisa que 
Deus nos chamou para derrotar, isto nos tem derrotado. Se um vai 
para esta denominação, tem uma reunião, os demais não querem 
cooperar. Bem agora e então você pode encontrar uma. Isto é correto. 
E denominação sempre tem sido uma maldição à vista de Deus. Ela 
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tentando superar os Unitários, e os Unitários superar as Assembleias, 
a Igreja de Deus superar esta, e, oh, que coisa, e assim por diante, trinta 
ou quarenta diferentes organizações. Veja, como o cão retornando ao 
seu vômito, a mesma coisa.
85 Notem, a mesma coisa que tem sido feita como foi então, 
deixada por Jezabel: “a mãe das meretrizes,” Apocalipse 17. Lembrem-
se, ela foi chamada de prostituta, que é uma mulher imoral. E mulher 
sempre é uma que representa... A igreja é representada por uma 
mulher. Porque, Cristo, Ele está vindo atrás de alguém, e é a Noiva. E 
ela era “a mãe das meretrizes”. O que é uma mulher imoral? Agora, 
não poderia ter sido um homem, porque elas eram “meretrizes”, vê. 
É uma mulher que viveria infi el ao seu marido. E ela afi rma ser a mãe 
de todas as igrejas, e ela é.
86 E o que fez dela uma meretriz? É porque ela cometeu 
fornicações espirituais. Ela adotou credos ao invés da Palavra de 
seu Marido. Ao invés de se tornar autêntica, companheira de seu 
Marido, ela tomou outro livro, de credos. E o que ela era? A mãe das 
meretrizes que fez a mesma coisa. Agora você não precisa mais de 
qualquer explicação disto, veja. Você vê onde isto está. O que foi isto? 
Organização, afastando-se da Palavra.
87 Notem agora o que Dalila fez a Sansão quando ela o namorava. 
“Oh, você é um grande homem. Você é poderoso. Mas não me engane, 
diga-me onde repousa sua força.” E ela o amava, e ela fez amor com 
ele até que fi nalmente ele cedeu. E o que eles fi zeram? A primeira 
coisa que ela fez, ela tomou os segredos dele.
88 Bem, esta é a mesma coisa que aconteceu (e vocês leitores 
e estudantes da Bíblia) no Concílio de Niceia. A antiga trilha do 
Pentecostes queria fi car com a Palavra. E eles adotaram algumas ideias 
pagãs através de Constantino e os demais, e trouxeram... E Acabe se 
casou com Jezabel e trouxe idolatria para dentro de Israel; assim fez a 
igreja casando-se com o romanismo e trazendo diretamente a idolatria 
de volta, dentro da igreja novamente. Agora você tem um grupo de 
meretrizes com os mesmos princípios, e olhe o que está acontecendo 
agora. A mãe está namorando, e novamente ela vai raspar e tirar-
lhe todos os seus direitos. Deus ajude que nunca desistamos Disto; é 
esta Palavra ou morte! O Concílio das Igrejas, colocando-se juntas e 
unindo-se em companheirismo ao redor de Roma, exatamente o que 
a Bíblia disse que fariam.
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próprio Deus. Agora ele é um prisioneiro da própria coisa que Deus o 
levantou e deu-lhe poder para destruir.
80 E com amor e com... Eu sou um membro, e eu estou Nisto 
contigo; não um membro de uma organização, Deus me livre. Mas eu 
sou um membro, pela graça, do Corpo de Cristo. Eu sou seu irmão. Eu 
não tenho motivos egoístas, meu motivo para alcançar qualquer coisa 
pessoalmente. Eu sou apenas zeloso pelo Senhor Deus, e eu digo isto 
de todo meu coração. A própria coisa para a qual você foi chamado, 
você voltou a isto novamente. E como a Bíblia diz: “Assim como a 
porca vai à sua lama, e o cão ao seu próprio vômito!” E se o vômito 
fez o cachorro fi car doente, para começar, isso não o fará fi car mais 
doente da segunda vez? E se a organização e credos que têm deixado 
as pessoas tão amarradas, e Deus te chamou para fora para ser um 
povo livre, e você dá meia volta e faz a mesma coisa, isso será, é um 
pecado maior.
81 Agora, eles faziam brincadeiras com ele para se entreter. E isto 
é praticamente a maneira que eles têm, ao invés do Espírito Santo.
82 Que quando alguém se levanta e fi ca arrogante, o Espírito Santo 
está obrigado com Deus a calar aquela coisa. Tenho visto se ajuntarem 
nas reuniões, paralíticos, cegos, mudos, e até mesmo morriam nas 
reuniões, e caíam mortos enquanto eles tentavam repreendê-Lo. Deus 
no céu sabe que isto é verdade. Muitos de vocês aqui têm estado em 
outras reuniões e testemunhado a mesma coisa. Tem que haver um 
santo Poder nos arredores e na igreja, e isso fará demônios fugirem. 
Ao invés disto, isto tem se tornado um alvo de chacota. O que é isto? 
A mecânica ao invés da dinâmica. Agora ele está fazendo truques.
83 O que causou isto, qual foi a causa da queda de Sansão? Ele 
permitiu uma mulher seduzi-lo e distanciá-lo da promessa de Deus. 
É exatamente isto. Sabemos disto tudo. Ele tinha sete tranças. E ele 
nasceu, sua linhagem era para ser um nazireu, um companheiro 
diferente para o Senhor. Mas, veja, ele permitiu esta mulher seduzi-lo 
até que ela raspou sua singularidade.
84 E esta é a mesma coisa que tem acontecido com a igreja. Vocês 
são nascidos um povo peculiar, uma nação santa, um sacerdócio 
real. Mas o que aconteceu? Você tem permitido o mundo raspar sua 
peculiaridade a ponto que você se tornou um deles. Você teve que ter 
uma denominação, assim como eles tinham. Você tinha que superar 
os Batistas e Metodistas, ou demais. E agora as Assembleias estão 
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nunca existiu; Deus nunca a fez. Isso nunca foi Seu plano.
65 Deus não pode mudar Seu programa. Deus lida com indivíduos. 
Houve milhões nos dias de Noé, mas Noé foi o ungido. Houve milhões 
nos dias de Elias, e nunca Eliseu e Elias ao mesmo tempo. Descendo, 
cada geração! Havia dois milhões e meio no Egito; Moisés desceu. Vê? 
Houve milhões nos dias de Jesus. Até mesmo quando João, o grande 
profeta, se levantou quando ele viu este Poderoso vir, ele disse: “Eu 
devo diminuir agora, minha obra está acabada, e Ele crescerá: Deus.” 
Ele apontou-lhes o Cordeiro. 
66 Mas, vejam, aquilo foi adiante por trezentos anos, até o 
Concílio de Niceia, e então tínhamos que ter uma organização. Então 
a partir daí, isso caiu. E cada vez que uma Mensagem é trazida, e eles 
a organizam, ela morre espiritualmente e nunca mais volta. Então é 
uma coisa amaldiçoada, para a igreja de Deus, o homem colocar sua 
mão sobre o mover do Espírito. Sempre.
67 Então eles os levam ali e conseguem alguns ministros 
seminaristas, e eles se envolvem socialmente com o mundo, e assim 
por diante. E a primeira coisa você sabe, eles têm as mulheres agindo 
como o mundo, e os homens. A primeira coisa você sabe, políticos 
e bispos, e eles querem uma pena em seu chapéu, e eles cortam e 
empurram, e se alvoroçam e brigam, até que o Espírito de Deus fi ca 
completamente entristecido à distância.
68 Alguns deles se lembram de ver Sansão quando a unção estava 
sobre ele. Estando no campo, com mil fi listeus ao seu redor, com nada 
nas mãos senão uma velha queixada de jumento que ele usou para 
atravessar capacetes de bronze com uma polegada de espessura, 
derrubando os fi listeus de um lado ou de outro, quando o Espírito do 
Senhor estava sobre ele. E muitos deles tiveram que se refugiar nas 
pedras. E ali estava ele, dizendo: “Se querem mais, venham!” Alguns 
deles se lembram de ter visto aquilo.
69 Alguns deles podem ter sussurrado ao redor, e dito: “Você se 
lembra em Gaza, naquela noite, quando foi espalhada a notícia que 
nosso inimigo estava na cidade? E convocamos o exército, trancamos 
os portões. E os portões, pesando talvez seis ou sete toneladas, aqueles 
grandes portões de bronze, onde quatro ou cinco carruagens poderiam 
mover-se lado a lado, um exército se movendo na cidade. E nós 
levamos nosso exército, com nossas lanças e espadas, e nos colocamos 
de pé e dissemos: ‘Agora o pegamos.’ E quando acordamos!” Ele 
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simplesmente passou por eles, empurrando-os à direita e à esquerda; 
pegou o portão e arrancou-o, e tirou o outro, e colocou-o em seus 
ombros, e subiu a montanha e assentou-se. Isto é, quando o Espírito 
do Senhor estava sobre ele. Um dia...
70 Alguns deles podem ter se lembrado de quando eles viram um 
leão rugir contra ele, que o teria matado em um segundo. Se alguém 
sabe qual... quão rápido um leão pode te matar! E com um grande 
sopro e um rugido, em uma fração de segundo eles matam um Gnu 
[Antílope encontrado no Leste e Sul da África, também conhecido por 
boi-cavalo. Trad.] de duas toneladas ou um búfalo; com apenas uma 
de suas patas, quebra seu pescoço assim, ou morde-o assim, e é o fi m. 
Nem sequer dá uma patada; mata-os instantaneamente. E aqui este 
homem caminhando por ali, e um leão rugiu, e ele estava indefeso; 
nem mesmo tinha a queixada de jumento em sua mão. Mas a Bíblia 
diz: “O Espírito do Senhor veio sobre ele,” e ele agarrou o leão e o 
despedaçou.
71 Mas agora ele está ali, indefeso, despido de poder. É a mesma 
coisa agora, a igreja está da mesma forma, sendo que uma vez a 
igreja costumava expulsar demônios. A igreja costumava levantar o 
morto. A igreja costumava fazer coisas que Jesus fazia. O pecado não 
podia habitar entre eles, o Espírito Santo vinha e os condenava. Se 
um homem tinha feito algo secretamente, e pertencia a este grupo 
cristão, assim que ele vinha, o Espírito Santo revelava seu pecado. Ele 
se arrependia ou perecia. Mas, veja, não temos mais isto. E eles não 
O recebem mais. E quando isto vem, eles tentam chamar isto de um 
“espírito do demônio,” de modo que eles recebam aquele tanto mais 
de condenação. Algo tem que condená-los.
72 Notem, despido de poder. O que deve ter passado pela mente 
daquele homem? Uma vez aquele tipo de guerreiro, e agora um garoto 
o guiava por ali. Por quê? Ele está cego. Ele não pode ver. Ele não tem 
nada com o que ver.
73 Deus, tenha misericórdia de nós! A igreja está tão denominada 
e tão distante, a ponto que o demônio tem tirado a visão, a visão 
espiritual de que Esta é a Palavra de Deus. Não um credo; Isto é a 
Palavra! E Deus está no dever de produzir tudo o que Ele prometeu 
nesta Bíblia. Eles dizem: “Nós, nós cremos...” Você não deve ter 
nenhuma crença que vier, se ela for contrária a Isto. A mente de Cristo 
em você, você crê nas coisas que Cristo escreveu: porque Isto é Cristo, 
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a Palavra. Mas olhe para a condição, olhe para o paralelo quando 
vemos isto. O que deve ter passado em sua mente? Vamos ver o que 
passou em sua mente.
74 Vemos o que passou pela mente dos senhores de guerra, do 
medo que uma vez eles tiveram apenas de seu nome. Eles fi cavam 
com medo de fazer qualquer coisa. Eles apenas mencionavam Sansão, 
isto era tudo, todos se iam. Mas agora aí está ele, de pé, uma vítima sob 
Dagom, o deus-peixe. Um judeu que desprezou ídolos, estava como 
vítima sob um, por quê?, porque ele tinha falhado com Deus. Sansão 
de pé ali, sem dúvida... Vamos vasculhar sua mente por cerca de três 
ou quatro minutos. Ele deve ter pensado em todas as vitórias que ele 
teve. Ali está ele, o que ele tinha feito. Como o Senhor o abençoou, e 
como que uma vez ele era um grande homem enquanto ele estava no 
Reino de Deus, mantendo a promessa de Deus!
75 Veja, ele tinha falhado e se livrado da promessa. Esta é a mesma 
coisa que a igreja tem feito: livrou-se das promessas. “Oh, bem, isto é, 
escreveremos nosso pequeno catecismo, isto, veja.” É Isto, a Palavra!
76 Agora, notem, ele tinha pensado em todas as suas vitórias. E 
então isto deve ter passado em sua mente, e quanto ele tinha falhado 
com o povo de Deus. Isto deve ser uma vergonha para um ministro 
que se assenta e lê esta Bíblia e então sai diante de seu povo; o 
mundo está cheio de Lós. A Bíblia diz que “os pecados de Sodoma 
atormentavam sua alma pia,” mas ele não tinha coragem de se colocar 
de pé e repreender aquele pecado. E há muitos homens hoje...
77 E eu digo isto com reverência, apenas com amor, apenas para 
dizer a Verdade. Podemos nunca mais nos encontrar novamente.
78 Há muitos homens que leem esta mesma Bíblia que lemos; se 
assentam em seu escritório preparando sua mensagem, e recorrem a 
estas Verdades de Deus, e têm que ignorá-las. Ele fi ca com medo de 
pregar contra a mulher que corta o cabelo. Sua organização o expulsaria. 
Acerca de elas usarem roupas imorais e cometerem adultério espiritual. 
E acerca dos homens que tomam um drinque social no Natal, e saem 
e têm uma leve diversão americana, contando piadas sujas, e ainda 
são mantidos no ofício como diáconos. Eles sabem que aquelas coisas 
são erradas, mas eles estão como era nos dias de Ló. Estamos de volta 
àquele lugar pecaminoso novamente. Vê?
79 Oh, como Sansão deve ter sido lembrado pelo Espírito Santo 
de como ele tinha falhado com o povo de Deus, e tinha falhado com o 


