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DEIXANDO ESCAPAR A PRESSÃO
Lettingh off the pressure

William Marrion Branham
Sexta-feira, 18 de maio de 1962
Green Lake, WI – EUA

Obrigado. Vamos permanecer de pé apenas um momento,
enquanto oramos. Quantos gostariam de ser lembrados nesta noite em
oração? Deixe isso ser conhecido com o levantar de suas mãos. Vamos
inclinar as cabeças agora enquanto nos encontramos diante Dele.
2
Nosso Pai Celestial, estamos pedindo permissão, enquanto
vimos no Nome do Senhor Jesus, para nos aproximarmos de Teu
trono de misericórdia. Não gostaríamos de maneira nenhuma de
estar de pé diante do trono do juízo, mas do trono de misericórdia;
pois é nesta misericórdia, por Tua graça, que viemos, agradecendo a
Ti primeiro por estarmos vivos aqui nesta noite. Oh, como Satanás
desejaria nos tirar de cena rapidamente, bem no meio da batalha. Mas
os Anjos estão acampados ao redor dos que O temem, e estamos tão
agradecidos por isso. E eu estou tão feliz por uma nova experiência
de conhecer a realidade de Tua promessa.
3
Eu Te agradeço, nesta noite, por esta reunião de concidadãos
cristãos do Reino de Deus, nesta grande comunidade aqui na terra,
que temos nos ajuntado nessa forma de companheirismo em torno
da Palavra, assentados juntos em lugares celestiais em Cristo Jesus.
Nós Te agradecemos pelo grande, amplo alcance dos Homens de
Negócios do Evangelho Completo e a influência do Evangelho
entre os homens de negócios e em todas as classes sociais. E para
estes preciosos servos ungidos que estão aqui na plataforma, nesta
noite, e sobre os fundamentos; que por trás deles está à marca do
Cristianismo através de anos de luta, e prosseguindo na batalha aqui
na linha de frente. Deus, nós oramos, nesta noite, que os Anjos de
Deus tomem posição agora no nosso meio.
4
Salve aqueles que não são salvos. Encha esses com o Espírito
Santo, e coloque toda a armadura de Deus, para aqueles que não
estão calçados, afivelados e cobertos. E rogamos que Tu cures os
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enfermos e aflitos. Que surja uma mensagem tão gloriosa por este
acampamento, Senhor, para que Aquele que andou sobre o mar da
Galileia possa andar no lago nesta noite, e sentar-se conosco, e tratar
conosco, Senhor, com cada um, conforme sua necessidade. Fala-nos
através de Tua Palavra, Senhor, porque verdadeiramente esta é a
nossa esperança e descanso em Tua Palavra. Pedimos isto em Nome
de Jesus. Amém. Obrigado.
5
Billy, meu filho, veio um pouco mais cedo, nesta noite, e
me disse: “Eu gostaria muito de levá-lo até o campo”. Ele disse:
“O senhor já viu muitas convenções, e temos estado na maior parte
do mundo juntos, mas,” disse: “Este é um dos locais mais calmos e
repousantes que o senhor já viu papai”.
E eu disse: “Tudo bem”.
Ele disse: “Mas eu vou esperar até um pouco mais tarde”.
E eu disse: “Qual é o problema?” Ele disse: “Eu e alguns irmãos
estávamos lá fora, no terreno da universidade”, e disse: “Dois
grandes esquilos gordos, cinzentos estavam ali na floresta”. E disse:
“O senhor estaria perseguindo-os até meia-noite para pegá-los,
então...”Eu disse: “Oh, Paul”.
6
É um privilégio estar aqui nesta noite. Tenho tantas coisas
para agradecer: Estou tão feliz de estar vivo e de estar no serviço
do Senhor. Sou, com certeza, grato por este maravilhoso comentário
que o irmão Brown, nosso precioso irmão, fez há alguns momentos.
Eu senti, de fato, um pouco de vontade de me levantar atrás de um...
Eu não vou mencionar para ele o que eu fiz aqui na plataforma há
alguns instantes, mas certamente foi um grande título. Mas pode que
ele não goste disso. Então, ele disse que você não pode chamar os
pentecostais de presbiterianos. Não, não quando os presbiterianos
se tornam pentecostais. Isto é certo. Isso torna todos eles iguais.
7
E isto é certamente... Eu fiquei maravilhado com a grande
mensagem que ouvi do irmão Brown, nessa noite, que veio através
do canal do Senhor, Seu servo. E como ele abençoou a minha alma.
E saber que Deus está levantando esse tipo de homens. E eu entendo
que o meu precioso amigo, irmão duPlessis, da África do Sul, está
aqui e já tenho falado com você. E eu tenho certeza que ele estava
cheio das ricas vitaminas do grande Reino de Deus. Ele traz uma
mensagem avivada também.
8
Agora, sabe, antes de vir eu fiz uma pequena caminhada
por cerca de cem metros ali fora. E sabem, isso me faz pensar em
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196
Agora, eu vou pedir a vocês. Sobre a base do Sangue
derramado, sobre a base de saber que você é um cristão, e a
promessa é verdadeira, se Jesus prometeu vida após a morte, Ele
foi até a morte e voltou com vida para provar isso, e lhe dar a vida
do Espírito Santo em você, e Sua Presença está aqui agora, como
isto pode falhar? Isto não pode falhar. “Os céus e a terra passarão,
mas a Minha Palavra não passará.”
197
Se dissermos que somos semente de Abraão, a semente real, a
semente real de Abraão, e vacilamos em Sua Palavra, e então, somos
sementes de Abraão? Abraão, um homem de setenta e cinco anos
de idade, sua esposa de sessenta e cinco, e eles eram estéreis. Deus
lhes disse que teriam um bebê. Eles esperaram vinte e cinco anos,
até que ela tinha noventa e ele tinha cem anos, e ele ainda estava
dando louvor a Deus, pois ele teria o bebê. Não poderíamos crer, por
alguns minutos.
198
Eu creio que cada um de vocês está curado. Vocês creem da
mesma maneira? Levantem as mãos, “eu O aceito sobre a base do
Sangue derramado”. Deus te abençoe. Então você está curado no
Nome de Jesus Cristo. Amém.
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191
Tenho cinquenta e três anos. Tenho sido um ministro por
trinta e dois anos. Nunca orei, sinceramente, uma única vez por
qualquer coisa que Ele não me desse ou me mostrasse, porque Ele
não poderia me dar aquilo. É exatamente isso. Eu sempre achei que
se eu peço por algo e Ele me mostra, eu fico feliz que ele não me deu
aquilo. Digo isso como um irmão que vai ter que encontrá-lo no dia
do juízo com a própria mensagem que eu preguei nesta noite.
192
Coloquem as mãos uns sobre os outros sinceramente, e orem
uns pelos outros. Não duvide nem um pouquinho, mas creia que o que
você pediu você vai receber, e Deus te dará isto. Eu não me importo
quão enfermo você esteja ou o que esteja de errado com você, Deus
te concederá. Você crê nisso? Coloquem as mãos uns sobre os outros.
Vou citar a Palavra para você: “E estes sinais seguirão aos que crerem: se
impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados”. Quem? Vocês,
vocês crentes. Não ore por si mesmo agora; ore por aquele sobre quem
você pôs suas mãos, porque eles estarão orando por você.
193
Nosso Pai Celestial, eu sei que a Palavra saiu. Ela encontrou
Seu lugar. E agora, eu lhes disse que há uma zona de segurança.
E nesta zona de segurança há poder de cura. E, Senhor, eles têm
suas mãos uns sobre os outros. Eles são crentes. E nós cremos em Ti.
Agora, Satanás tem prendido algumas dessas pessoas com doenças.
Eles estão orando uns pelos outros com as mãos uns sobre os outros.
Satanás você perdeu a batalha!
194
Eu tentei me posicionar honestamente na Palavra de Deus. E
Ele disse: “Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em
vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito”. Portanto, Satanás, eu venho
no Nome de Jesus Cristo sobre a base de Seu Sangue derramado,
Sua ressurreição, e o aparecimento Dele aqui, nesta noite, no poder
da Vida Eterna. Liberte estas pessoas, no Nome de Jesus Cristo. Eu
te desafio a não segurá-las mais. Saia delas, Satanás, para que elas
possam ir e ser livres. No nome de Jesus Cristo.
195
“A oração da fé salvará o doente, e Deus o levantará.” Vocês são
os filhos de Abraão? Você tem sido um filho de Abraão? Abraão
não importou quanto tempo levou, “Ele não duvidou da promessa de
Deus por incredulidade, mas foi fortificado, dando louvor a Deus.” Não
importa quanto o demônio lhe diga: “Não, não, não”, você diz:
“Sim, sim, sim”. Creia na Palavra de Deus, nesta noite, e Deus vai
fazê-la acontecer. Tudo que você pediu, você receberá, se você crer
com todo seu coração.
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realizar uma convenção no próximo ano aqui, e ver se poderíamos
alugar essas áreas, e todos ficarmos por aqui, e termos cerca de uma
semana orando pelos enfermos, trazendo os doentes e aflitos. Isso
seria muito bom. Vamos orar acerca disso e ver o que o Senhor tem a
dizer sobre isso. Eu gosto de fazer como Ele me diz, sabem, e então
eu me sinto bem com isso.
9
Tenho certeza de que estaria tudo bem se eu, no meio dos
irmãos daqui, anunciasse algumas das minhas próximas reuniões.
Eu acho que ficaria bem. Eu sei... Suponho que não iria causar
nenhum problema. E amanhã nós estaremos aqui, amanhã à noite
durante o banquete, o Senhor permitindo. E então domingo à tarde
estaremos no... Eu não consigo pronunciar o nome desse... Mather,
ou Mayther, ou Auditório da Escola de Ensino Médio Mather em
Chicago; onde eu estive na última convenção. Tivemos um momento
muito glorioso. E, em seguida, na segunda-feira à noite; eu creio que
é no Mather também, para uma espécie de uma reunião missionária,
ou uma pequena festa de despedida para o meu precioso irmão
Joseph Boze, com quem temos sido associados há tanto tempo. É
tão bom ver o irmão Boze, e o irmão Carlson, e, oh, irmão Sonmore.
Então, muitos aqui nesta noite; eu olho em volta e vejo seus rostos e
estou muito feliz por isso.
10
Depois vou para casa para ir à convenção em Southern
Pines, Carolina do Sul, 7, 8, 9 e 10 de junho, com o periódico “O
Clamor da Meia-Noite”. E, em seguida, ali em baixo com outro
Presbiteriano, o irmão Bigsby. Ele foi quem escreveu o artigo: “Um
Doutor Presbiteriano encontra um Profeta Pentecostal”, ou algum
comentário assim. E eu tenho que estar com ele lá em Colúmbia,
Carolina do Sul. E, então, ao South Gate, o Cow Palace, onde tivemos
várias convenções ali com os Homens de Negócios. Então, dali eu
acho que vou subir, eu creio que é para Santa Mônica ou algum
lugar na Califórnia, em Grass Valley, ali em cima então, eu creio
que é Spokane. De lá de volta para... para Oregon, Salem, Oregon, e
depois até a Colúmbia Britânica e acima até Anchorage, Alaska; para
organizar um evento para os Homens de Negócios lá, assim que o
reavivamento acabar. E, em seguida, tentar voltar para casa a tempo
de pegar o inverno no exterior.
11
Eu tenho como que ouvido e observado meus irmãos
pentecostais, como eles têm predito a vinda de um reavivamento de
grandes proporções. E todos nós sabemos que o reavivamento que
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acabamos de passar já cessou. Mas deve estar vindo outra coisa que
é gloriosa e grande. E assim eu tenho estudado muito para encontrar
estes lugares na Escritura. Eu penso que a nossa revelação deve ser
Escriturística, e então, saberemos que é certa. Se isso é uma Escritura,
é do Senhor. E eu estou começando a crer que isso é certo, e que tem
vindo um tempo de amadurecimento dos frutos da tarde.
12
Eu preguei outro dia sobre “A Árvore Noiva”, na manhã
de Páscoa, como Cristo era aquela Árvore e era perfeito. Davi viu
isto e disse: “Ela está junto a ribeiros de água”. E então, Roma cortou
aquela árvore, a árvore perfeita produzindo frutos perfeitos de
Deus, e pendurou-a em uma árvore feita pelo homem. Mas Deus
ressuscitou-O no terceiro dia. E então ali veio surgindo uma Árvore
Noiva, trazendo os seus frutos. E nisto veio o inimigo novamente e
a cortou durante as eras negras. Mas “Eu restaurarei”, diz o Senhor.
Como os luteranos se levantaram e se denominaram, e a videira foi
podada. Levantaram-se os metodistas, se denominaram; a videira
foi podada. Levantou-se a denominação pentecostal; a videira foi
podada. Mas o fruto amadurece no topo da árvore, quando as
luzes do entardecer vêm. Estamos perto da estrada. Então estamos
esperando grandes coisas no futuro.
13
Tive um acidente como vocês sabem, e aquilo quase explodiu
meus dois olhos. E eu sou muito agradecido por estar aqui nesta noite
e por poder ver. Agora, você que anota a Escritura, ou textos; eu não
sei se chamo algo sobre o que eu estava falando de texto ou não. Eu
tenho algumas observações e Escrituras anotadas aqui sobre as quais
eu senti, que talvez o Senhor me permita falar um pouco, por alguns
momentos. E, geralmente, eu nunca... Bem, outro dia eu fui... Eu acho
que... irmão Sothmann, cerca de seis horas ou algo assim. Isso demora
muito. Vocês sabem, eu não sei muito, então eu simplemente tenho
que esperar. E assim, eu tenho como que tomar meu tempo.
14
Eu não sou como alguns desses irmãos que são reamente
teólogos, e apenas deixam isto se desenrolar. Eu simplesmente tenho
que esperar até isto sair... e um tanto quanto lento, vocês sabem. Isso
me toma um longo tempo. Então, um longo tempo para começar,
e depois um longo tempo para parar. Mas isto é... eu sinto... eu
vou correndo, vocês sabem. É como funcionar um carro de uma
vez e todas as suas engrenagens até alcançar alta velocidade, aí ele
funciona muito bem. Você simplesmente gosta de deixá-lo correr
assim por algum tempo.
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Como Moisés, eu estou entre eles, Senhor, e este julgamento que se
aproxima. Rogo, Senhor. Que eles levantem as mãos. Se eu tenho te
agradado Pai... Eu sei que não, mas se fiz alguma coisa que tem sido
de algum benefício para Ti, ouça-me agora, nesta noite, Senhor.
187
Estas são pessoas que se sacrificaram. Eles fizeram tudo.
Eles me amam, Senhor, e eles amam a Palavra. Eles amam... E eles
querem estar certos. Senhor, abre esse refúgio nesta noite. Deus,
que eles possam correr para ele. Se isto está correto agora, hoje à
noite, no quarto de oração, em seus quartos, acorde-os em sonhos e
coisas, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre eles. Que eles possam
encontrar aquela Rocha, Senhor. Oh! Deus, que suas almas sejam
uma chama de fogo. Conceda isto, Senhor.
188
Nós Te amamos e cremos em Ti. E Tu disseste isto em Tua
Palavra: “Peça o que quiseres e vos será feito. Se vós estiverdes em mim
e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes”. Deus,
eu tentei guardar todos os preceitos da Palavra, embora os homens
tenham me expulsado das organizações e tudo mais. Mas eu ainda
creio nisto. Eu tenho me posicionado por isto, Senhor. Agora, ouve
a minha oração. Eu oro por cada um deles. Peço por cada um deles.
Deus, que cada um deles esteja no rapto. Que eles possam ser cheios
do Espírito, com todos os sinais do Deus vivo vivendo entre eles,
Senhor. Conceda isto. Em Nome de Jesus eu peço por eles. Amém.
189
O irmão Carlson disse que talvez eu devesse perguntar se
há pessoas doentes querendo receber oração. Há aqui nesta noite
enfermos que querem receber oração? Levantem as mãos se houver.
Oh, que coisa! Há uma quantidade deles. Haverá outra reunião à
noite, então podemos seguir em frente e deixá-los sair? Este é um
banquete daqueles. Bem, eu vou lhes dizer, coloquem as mãos uns
sobre os outros, enquanto você está aí. “A oração da fé salvará o doente,
e Deus o levantará.”
190
Olhe aqui, eu quero que você olhe para mim. Eu seguro
minha Bíblia. Que bem faria isso para mim me colocar de pé aqui
como um impostor? Eu tenho uma esposa e três filhos em casa. Eu
tenho crianças que choram quando eu saio. Eu tenho uma igreja
em casa que me implora para ficar (“não vá”), dispostos a construir
tabernáculos, ou qualquer outra coisa. Mas muitos deles não
poderiam ir ali. Eu tenho que ir até eles. Veem? Que bem faria me
colocar aqui e ficar, que bem faria para mim me colocar aqui e lhes
dizer algo errado?
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182
Quantos querem fazer parte desse rapto, levantem as mãos.
Tudo bem. Veja, Ele ainda está tratando com você. Veja, há um
refúgio para você, se Ele ainda está tratando. Vamos em frente. Eu
tenho as minhas mãos levantadas. Eu quero fazer isso também. Oh,
leva-me para mais perto, mais perto, mais perto; bendito Senhor,
perto de Teu lado sangrento. É onde eu quero ficar. Você não quer?
Agora, enquanto cantamos, “Eu O amo,” vamos levantar nossas
mãos para Ele e cantar com todo nosso coração.
Eu O amo, eu O amo
Porque Ele primeiro me amou
E comprou-me a salvação
No madeiro do Calvário.
183
Agora, enquanto vocês inclinam a cabeça, fecham os olhos,
pensem sincera e verdadeiramente agora. Todos que não têm o
batismo do Espírito Santo com os sinais de amor, alegria, paz,
longanimidade, docilidade, paciência, mansidão, fé, todos estes
sinais te seguindo... Não importa o que aconteceu, esses são os frutos
do Espírito. E se isso não está em sua vida, docilidade, mansidão,
paciência, amor, perdoando cada pessoa... Se esses sinais não estão
na sua vida (agora, não há ninguém olhando, mantenham as cabeças
inclinadas.) levante as mãos e diga: “Ore por mim, irmão Branham.”
Eu diria que cerca de noventa por cento da congregação.
184
Oh, Jesus, por favor, Deus... Deus, eu odeio cortar essas
pessoas assim. Mas, oh, o que eu farei ali de pé no dia do julgamento?
E então vê-los com as mãos levantadas gritando e aquelas mulheres
com aqueles rostos brilhando, seus olhos arregalados e dizendo:
“Por que você não me disse?” Quando aqueles homens disserem:
“Oh, se você tivesse me falado lá...” Deus, me ajude.
185
Por favor, mantenha-me Senhor. Deixe-me ser verdadeiro.
Deixe-me ser honesto. Deixe-me ser correto, Senhor. Ajuda-me a
conhecer a Tua Palavra, e que eu possa falá-la e ajudar essas pessoas,
querido Pai. Pense em uma conferência Pentecostal aqui, e noventa
por cento com as mãos levantadas depois de uma escaldante e dura
mensagem vinda diretamente da Palavra, o Espírito Santo varrendo...
Mas, Deus, eu estou tão feliz que eles ainda podem perceber isto.
186
E um homem ou uma mulher que percebem isto e podem
conhecer isto, Deus, isso tem que ser o Teu Espírito falando com eles.
Eu oro e reclamo a alma de cada um deles. Como Teu servo, Senhor...
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15
Então, vamos para a leitura da Escritura, vamos ler na Palavra de
Deus, nesta noite, Provérbios capítulo 18 e versículo 10, e Isaías 32: 2, para
começar. Agora, em Provérbios capítulo 18 e versículo 10 diz assim:
Torre forte é o nome do Senhor: a ela correrá o justo, e estará
em alto refúgio.
E no livro de Isaías 32: 1 e 2:
Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes
segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo
contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como
ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma
grande rocha em terra sedenta.
16
Agora, que Deus possa acrescentar Suas bênçãos à leitura
desta Palavra preciosa. Orem por mim. Eu estava ouvindo um
pequeno irmão de cor alguns dias atrás, em Louisville; um pequeno
pregador pentecostal, e ele estava pregando, cantando. E ele perdia
o Espírito por alguns minutos, e ele parava e dizia: “Vocês estão
orando por mim?” Em seguida ele falava mais algumas palavras
e dizia: “Alguém ore por mim”. Ele dizia... E você não sabe o que
isso significa, a menos que você chegue até aqui uma vez. Vir à
plataforma nunca deve ser apenas vir para ser visto, ou vir para ser
ouvido. Você tem que vir, e vir do frescor de seu quarto em oração,
entrando na congregação sob a Unção, para fazer exatamente como
o Espírito Santo dirá para fazer, para dizer apenas o que Ele diz.
Ele... Eu não sei o que Ele vai fazer.
17
Eu tenho começado a pregar assim e ver o mover do Espírito
Santo pelo altar, e chamar homens e mulheres que vivem em
adultério e tudo mais, e trazê-los para o altar e fazer confissões; e
vê-Lo libertar e curar as pessoas. E você não sabe o que Ele vai fazer.
Eu O tenho visto trazer mensagens que cortam os cristãos; e, por
vezes os abençoam. E você não sabe; você simplesmente vai ali; isso
é tudo. E se você vai para cortar de todo jeito e seco, sob sua própria
ideia, você pode se enganar muito.
18
Uma vez havia um pequeno ministro chamado Jack
Moore (muitos de vocês o conhecem, ele é um membro deste
companheirismo), e ele tinha um garotinho chamado David. Eu
sempre pensei nisso. Ele estava prestes... naqueles dias David tinha
cerca de seis anos de idade. E ele ouviu seu papai pregando, e todos
os pregadores; então ele pensou que o Senhor o chamara para pregar.
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Então ele disse, continuou dizendo: “Papai, eu quero pregar”.
19
E o seu pai disse: “Tudo bem, David, qualquer hora dessas”.
E ele continuou dizendo: “Agora, papai, o senhor me prometeu que
eu poderia pregar”. Assim, sua mamãe o vestiu bem bonito, e colocou
nele uma pequena gravata, e calças compridas, uma pequena camisa
branca. Ele parecia um clérigo, subiu e sentou na cadeira, naquela
noite, preparando-se para pregar. Então o irmão Jack disse: “Sabe,
pessoal”, ele disse: “David tem desejado pregar por um longo tempo”.
Disse: “Vamos permitir agora”. Disse: “Vamos, David, salte pra baixo
aqui e pregue”. Disse: “Ele saiu da cadeira como quem ia colocar o
mundo em chamas. Pulou lá no final da plataforma. Olhou um pouco
para a direita e para a esquerda”. Disse: “Ele parecia tão vazio”. Disse:
“Isso não vai funcionar”. Ele voltou e se assentou. Tenho visto diversas
vezes que eu achei que não funcionou. Então, nós, pregadores, temos
ficado de pé e cambaleado pela plataforma de qualquer maneira.
Então, como o irmãozinho disse: “Orem por mim”.
20
Pensando sobre o assunto, depois de ler este glorioso texto
agora, e chegar a mais esta parte do culto, eu quero tomar um texto,
nesta noite, que me veio à mente, sobre o qual eu tentei falar antes,
sobre o tema “Deixando Escapar a Pressão”. Eu pensei que seria
muito apropriado. Há tanta pressão em todos os lugares. Todo
mundo parece estar sob pressão. O que faz isto? Qual é o problema?
Tudo... É um dia de pressão. As pessoas estão dirigindo pelas ruas
a cento e quarenta quilômetros por hora e sendo multadas pela
polícia. E correm na rodovia, quase têm a chance de perder suas
vidas por rodopiar por aí, e chegar um metro e meio à frente de
outra pessoa, para ir a um bar beber por uma hora antes de irem
para casa. Pressão. Isto é certo.
21
Até mesmo os cristãos, isso os está incomodando. Veja alguns
deles todos pressionados, e te partem em pedaços com tanta irritação
como se fossem explodir. Qual é o problema? Há algo errado. Isso
não deveria ser assim. Temperamento ruim vem de Satanás. Todo
mundo está sob pressão. Claro que eu não creio que é este grupo
aqui. Mas isso... Vocês sabem, estas reuniões estão sendo gravadas,
então, essas fitas vão a outros lugares (vê você?). Então eu vou falar a
esse grupo que está sob pressão. Mas eu pensei, sabe, isso como que
incomoda a todos os grupos, pressão. Se Satanás puder colocar você
uma vez sob pressão, ele está prestes a vê-lo chicoteado. Isto é certo.
Tanta pressão. As pessoas estão fazendo coisas erradas e tentando se
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próxima coisa será uma varredura,...?... Este pequeno grupo junto.
Em um mês ou algo assim ela terá ido embora, assim que ela estiver
reunida. Bem, estamos no fim. Não resta nenhuma esperança em
lugar algum. Corra para Cristo, povo.
178
Por meio de Seus dons eu alimentei meus filhos. Por Sua
bondade eu tive um ministério. Pelo povo, os pentecostais, eu deixei a
igreja batista para vir, vocês têm sido os únicos. Quando me disseram
que eu era um fanático, que não havia tal coisa como profecia, que não
havia tal coisa como estes Anjos aparecendo, e coisas assim... Eu tomo
vocês para testemunhar nesta noite. Eu já lhes disse alguma coisa, das
dezenas de milhares, que não tenha acontecido?
179
Vocês lembram-se de quando vieram diante de Samuel e
disseram: “Nós queremos Saul como rei”. E Deus falou a Samuel, e disse:
“Eles não te rejeitaram como profeta, eles rejeitaram a Mim. Disse: “Vá e se
ponha diante deles”. Disse: “Eu já lhes disse alguma coisa no Nome do Senhor
que não tenha acontecido? Eu já implorei por seu sustento?” Eles disseram:
“Não. Essas coisas estão tudo bem, mas ainda assim queremos o rei”.
180
Aí está. De volta ao mesmo lugar outra vez. Esta é a igreja. É
a igreja. Não é a nação, é o povo. Se eles olhassem... Vejam a nossa
televisão. Vejam os nossos jornais. Vejam suas placas indicadoras.
Vejam as nossas mulheres. Vejam os nossos homens. Vejam as
nossas igrejas. Ora, é podre até o miolo. É exatamente isso. E ainda
chamamos isso de cristianismo. Não confiem nessas coisas, pessoal.
Eu os amo. Eu não estou tentando uma saída, ou dizer algo errado.
Estou lhes falando em Nome do Senhor. Se você creu nestas outras
coisas e as viu acontecer, você crê nisso. É mais tarde do que você
pensa. Deus te abençoe. É melhor eu devolver ao presidente da
convenção aqui, irmão Sonnmore, ou alguns deles aqui.
181
Você O ama? Vamos cantar esse mais uma vez. E eu quero
que todos vocês metodistas, apertem as mãos dos batistas, e vocês
pentecostais da mesma maneira. E digam: “Eu te amo muito, irmão.
E com a ajuda de Deus eu vou servi-Lo com todo o meu coração”.
Você crê? Você vai fazer isso? Diga: “Amém”.
Eu O amo,
eu O amo
Porque (Muito bem. Amém.) me amou
E comprou-me a salvação
No madeiro do Calvário.
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Não, senhor. Era catolicismo e protestantismo. Corretíssimo. Aquele
aço, ferro, Roma vai até o fim. Isto é romanismo. E olhe onde ele está
assentado hoje.
173
Desde que o nosso presidente, o Sr. Kennedy, foi eleito... Nos
últimos seis meses, desde que ele foi eleito, no estado de Kentucky
cerca de trezentos e dez mil pessoas se voltaram da protestante para
a católica, só no estado de Kentucky. Estava no jornal outro dia.
174
Olhe o que aconteceu agora. O que é isso? O Concílio Mundial
de Igrejas, eles falam sobre isso. E eles dizem que tudo isso... Como
nosso irmão presbiteriano, e assim por diante vindo, entrando. Isso é
maravilhoso. Eu creio nisso também. Mas você já acordou para pensar
que Jesus disse que essa virgem néscia, quando começou a clamar pelo
azeite, foi exatamente quando o Noivo chegou? Quando acordaram e
começaram a perceber que não tinham o azeite, elas foram comprá-lo.
E foi nesse momento, quando foram comprar o azeite, que o Noivo
veio e a Noiva entrou. Você não consegue ver isso?
175
Pensamos em todos esses episcopais, presbiterianos e
luteranos. Apreciamos isso. Nós os vemos entrando. Mas é um sinal
para nós. Este é o momento quando eles estão vindo para comprar
esse azeite. As virgens dormentes têm dormido o tempo todo. Qual
é o problema com esses pastores hoje? Vocês não sabem a hora em
que estão vivendo? Jesus disse: “Se vocês tivessem Me conhecido vocês
teriam conhecido o Meu dia.” Disse: “Vocês podem discernir a face dos
céus, mas os sinais dos tempos vocês não discernem”.
176
Acorda povo! Vocês não sabem que a Bíblia diz isso... essa
igreja pentecostal, do jeito que ela está indo agora, “No momento
que você pensar que não...” Vocês sabem que a igreja pentecostal é a
Igreja da Era de Laodicéia, a última delas? Ela seria morna, e Deus
iria vomitá-la da Sua boca? Cada era da igreja e cada estrela, cada
ministro através da era da igreja, cada anjo para a igreja tem feito
sua manifestação. E você sabia que esta era da igreja foi à única era
da igreja que Jesus foi posto para fora de Sua igreja, e se encontrou
batendo na porta tentando voltar na era da Igreja de Laodiceia? Você
não vê a hora em que estamos vivendo?
177 Eu gostaria de poder vir aqui por cerca de duas ou três semanas
para o ensino Bíblico de profecia e coisas. Vejam onde estamos
vivendo, amigos. Qual é o problema com as pessoas? Vocês não
podem ver que estamos no fim do tempo? Está tudo acabado. A
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esconder. Bem, a única coisa que isso faz é acumular mais pressão.
Isso só acumula mais pressão.
22
Eu sei o que significa pressão. Eu quis dar fim à minha vida
outro dia por causa de pressão. Ainda bem que o Senhor me dá
uma recreação como sair para pescar e caçar. Todo mundo sabe que
minha mãe faleceu há alguns meses, abençoada santa de Deus, eu
acho. No Dia das Mães, outro dia, eu não usava uma rosa. Alguns
deles disseram: “Qual é o problema, Billy?” Disseram: “Sua mãe não
morreu há pouco?” Indagaram: “Por que você não está usando uma
rosa branca?” Eu disse: “Não posso usar uma rosa branca. Minha
mãe não está morta, ela está viva”. Sim, eu disse: “Se eu usasse duas,
então eu colocaria uma pedra de tropeço em seu caminho. Se eu
usasse uma branca, eu seria um hipócrita comigo mesmo, porque eu
creio que ela está viva. Ela não está morta”. Jesus disse: “Quem crê em
mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim,
nunca morrerá”. Eu creio nisso. Esta é Sua Palavra.
23
E assim, eu ia... Meu lazer é pescar e caçar. E eu estou
contente com isso. Quando eu chego em casa... E as chamadas,
pessoas ligando ali de todos os lugares, à espera por meses, e eles
estão sob pressão também, e tentando descobrir o que o Senhor
quer que eles façam, e o que há em suas vidas... E nós ficamos ali
até que Deus fale do céu e lhes revele. E isso gera pressão também,
nas pessoas. Então, quando fico tenso, eu desço... Eu sou associado
a alguns clubes para praticar tiro ao alvo.
24
E eu sempre quis ter um rifle Weatherby Magnum. Porém
eu... Oh, alguns dos meus amigos já teriam comprado para mim
(eles são muito caros), mas eu não poderia deixá-los fazer isso. Eu
não conseguiria ver-me deixando um amigo pagar caro por um rifle,
quando eu sei de missionários que estão pregando sem sapatos em
seus pés. Então eu não poderia fazer isso.
25
O irmão Art Wilson deu ao meu filho um pequeno rifle há
algum tempo. E ele não sabia que ele era canhoto, e há um parafuso
do lado direito dele. Outro amigo meu que trabalha em uma loja
Weatherby, disse: “Deixe-me pegá-lo e enviá-lo para a Weatherby
para que eles invertam o lado dele para você, e eu vou fazer para
você um Weatherby Magnum dele”. Disse: “Se você fizer isso, vai
lhe custar trinta dólares”. Disse: “Eu posso fazê-lo por cerca de doze
dólares, e deixe-me fazer isso”.
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26
Bem, finalmente eu concordei. Ele era um irmão metodista
que tinha acabado de receber o Espírito Santo. E eu lhe disse: “Pode
fazer”. Ele queria muito fazer aquilo. Levei a certa distância e inseri
um cartucho, e levantei para atirar. E eu vi o fogo acerca de um
metro e meio acima da minha cabeça, e isso foi tudo que eu soube
por um ou dois segundos. Pensei que estivesse morto. E uma coisa
gloriosa, eu tive um sentimento de tanta paz que eu creio que se eu
tivesse que morrer, penso que eu não teria medo.
27
E então, eu não podia ver, ouvir, nem nada. E a arma explodiu
em tantos pedaços que o cano percorreu um caminho de 45 metros
assim, e o cabo e coisas percorreram cerca de 45 metros atrás de mim,
e as peças da arma rasgaram a casca da árvore, e derreteu em minha
mão o que sobrou. E eu podia ouvir algo esguichando assim, parecia
como... Recompus-me, e eu estava tentando manter os olhos abertos
para ver o que tinha acontecido. E uma peça me atingiu bem na testa.
Uma foi ao redor do meu olho assim e para baixo assim, e uma outra
no maxilar, e outra ficou presa no crânio. Essa aqui acertou deste
lado do olho, e aquela foi até no osso, e essa outra passou e arrancou
um dente. E assim eu fiquei bastante tempo até conseguir enxergar.
28
O homem que estava comigo estava saindo para ver onde o
alvo foi atingido. Eu não podia ouvi-lo, e nem podia falar com ele. E eu
estava segurando esse olho aberto com a minha mão, tentando acenar
para ele. Finalmente ele chegou ali. E o irmão Wood ficou tão nervoso
que ele não conseguia nem mesmo dar partida no carro. Então nós...
Finalmente eu saí e me lavaram o rosto, e alguns estilhaços eles tiraram
do meu crânio. E eu olhei para aquelas grandes peças, direcionadas a
uma polegada e meia ou duas polegadas numa árvore.
29
Agora, a Companhia Winchester prova que suas armas
suportam seiscentas e noventa libras de pressão. E isso foi cerca de
quatro toneladas. Então você vê, devem ter sido seis ou oito toneladas
que explodiram a uma polegada do meu olho. Isso explodiu a arma,
poderia simplesmente ter sido de tal maneira que me deixasse lá
embaixo. Então, qual foi o problema? A maneira como aqueles que
converteram a arma, deixaram muito espaço na parte superior dela.
Ao invés de a arma explodir para frente, ela explodiu para trás.
Assim, veio em direção ao meu rosto e explodiu esse pino que pesa
cerca de uma libra e meia [Aproximadamente 680 g – Trad.] (oh, que
coisa), foi arremessado para uma jaula de veados, atrás de mim, no
Clube de Conservação.
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168
Olhe para trás para os lugares de onde você veio. Olhe o que
está acontecendo; examine a si mesmo; faça um inventário. Veem?
“Tenho eu ignorado Sua Palavra? Eu não... eu sei que a Bíblia diz
isso, mas eu não creio nisso dessa forma.” Tenha cuidado, você não
está morto ainda. Se o Espírito Santo estivese ali, Ele diria: “Amém.
Esta é a Minha Palavra,” veem?
169
“Bem, eu creio que os dias dos milagres já passaram.” Você
crê assim, e a Bíblia diz: “Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente?”
“Creio que os sinais de Marcos 16 foram para outra geração.” Você
crê, quando Ele disse: “Estes sinais seguirão os que creem?” Até que
ponto? Até o fim do mundo. “Eis que estarei convosco sempre. E as
obras que Eu faço vós também as fareis.” Quanto tempo? Até o fim
do mundo. Todas as promessas dos profetas, que neste tempo da
tarde... O profeta disse que haveria um dia que não seria chamado
dia ou noite. Seria sombrio.
170
Onde é que o sol nasce? No leste. Onde ele se põe? No oeste.
Como a civilização viaja? Do leste para o oeste. Agora, houve um
dia desde que o Filho, F-i-l-h-o, ressucitou com cura em suas asas,
no leste, sobre o povo oriental. E agora, tem havido um dia de
organização, denominação, luz suficiente apenas para ver ao redor,
colocar seu nome em um livro, aceitar Cristo como Salvador. Mas
Ele prometeu: “Haverá luz no tempo do entardecer”.
171
Agora, as luzes do entardecer têm surgido, mostrando o
mesmo sol, s-o-l, que nasce no leste, que é o mesmo sol que se põe
no oeste. Religião, civilização, salvação; têm viajado do leste para o
oeste como o sol. E agora o Filho, o mesmo Espírito Santo que caiu
no dia de Pentecostes está caindo no oeste. Não podemos ir mais
longe. Estamos na costa oeste. Se formos mais longe, estaremos na
China, de volta para o leste novamente, onde começou. Veem? Mas
haverá Luz no entardecer. Esta é a hora, amigos, esta é a hora. Por
favor, recebam isto.
172
E ouça, deixe-me dar-lhes... Está tudo bem apenas mais um
minuto? Ouçam. Vocês estão com medo do comunismo? Por que
vocês têm medo do comunismo? Acordem, povo. O comunismo
está nas mãos de Deus. Observe a ferramenta que Ele está usando.
Nunca... Não há uma Escritura na Bíblia que diga que o comunismo
vai dominar o mundo. Mas a Bíblia diz que o romanismo governará o
mundo. Que era o ferro e o barro lá em baixo no pé? Era o comunismo?
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163
Que a igreja seja salva, Deus. Tu disseste: “Todo aquele que
o Pai me deu virá. Ninguém pode vir a não ser que Meu Pai o chame. E
todo o que meu Pai me deu virá”. Oh! Deus, seria tarde demais? Será
que os cães nos pegarão antes de chegarmos à rocha? Oh! Deus, não
permita. E que cada homem e cada mulher se belisque, e acorde
para o fato de que estamos no fim do tempo. Não pode haver muito
tempo mais até a vinda de nosso Senhor.
164
Falando de uma convenção no próximo ano, como sabemos
se ainda nesta noite, ou se de manhã Ele vem? Como sabemos que
um de nós, ou muitos de nós aqui podemos ser chamados antes do
amanhecer? Então vamos ter que nos pôr de pé no juízo. Que bem
faz todas essas coisas do mundo para nós? Nós vamos perecer com
elas. Deus, nunca subiremos na ressurreição, unicamente seremos
condenados. Que Deus conceda nos livrarmos de cada algema hoje
à noite, que cheguemos à Rocha, e ali vivamos em Cristo Jesus para
sempre. Conceda isto, Senhor. Venha para a Rocha e deixe escapar a
pressão. Conceda isto, Pai.
165
Eu os encomendo a Ti agora. No nome de Jesus Cristo, que
cada um deles vá com segurança até a Rocha, onde está a sua certeza
de salvação; e que eles possam ver suas vidas com a crosta e tudo
retirado. Muitos, Senhor, muitos e muitos, Senhor, estão enganados.
Quando pensam que estão na Rocha e olham para suas vidas e veem
que não estão, veem as algemas do mundo, o desejo, as coisas do
mundo ainda pairando sobre eles. Eles sabem que não lançaram fora
ainda, a crosta em oração.
166
Deus, permita que esses quartos de hotel, nesta noite, tenham
uma vigorosa reunião de oração durante toda a noite, batendo e
orando. Oh! Deus, até que os cristãos sejam nascidos e cheios com o
Espírito Santo, novas vidas sejam iniciadas. Em Nome de Jesus nós
pedimos isto, para a glória de Deus. Amém.
167
Você O ama?
Eu O amo, (agora, adorem-No em espírito, com o coração
fortalecido.)
Porque Ele primeiro me amou
E comprou-me a salvação
No madeiro do Calvário.
Você entende o que eu quero dizer? Que estamos mortos, e
que vocês já estão ressuscitados com Ele. Esse é o penhor da nossa
salvação. Estamos assentados juntos em lugares celestiais.
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30
E quando eu penso nisso, eu pensei: “Deus, estou tão feliz de
estar aqui”. Eu me dou conta que Satanás estava tentando me matar
ali. Mas ele não pode fazê-lo até que chegue o momento de Deus
me chamar para casa. Então, estarei pronto para ir, nesse tempo. Há
mais alguns doentes para receber oração, ou algo para ser feito.
31
Então, pensando nessa pressão, eu pensei... Vocês sabem,
isso faz lembrar-me de algo. Pode ser bom falar um pouco disto,
por alguns momentos. Isso vai mostrar, se aquela arma fosse desde
o início uma Weatherby Magnum, para começo de conversa, ela
teria sido feita para suportar aquela pressão. Mas ela não era uma
Weatherby Magnum; era uma Winchester convertida em uma
Weatherby Magnum. Por isso, ela não podia suportar a pressão. Eu
pensei: “Isso é uma coisa muito impressionante. Eu vou extrair um
texto disso algum dia”.
32
Se começarmos fingindo que somos cristãos, sem voltarmos
para a própria base que é o novo nascimento, você vai explodir em
algum lugar ao longo da estrada. A pressão é muito forte. Você não
pode suportá-la, a menos que você seja construído para isto. E você
não pode ser construído para isto, até que Deus tome o controle de
você, e não apenas poli-lo, mas começar com você desde o início
e trazê-lo a um “real magnum”, um verdadeiro filho de Deus que
é construído para suportar a Palavra, construído para suportar a
pressão, a pressão do dia. Assim muitos explodem. Homens tentando
imitar outros, e assim eles explodem mais cedo ou mais tarde. Deus
nos trouxe a esta terra e nos estabeleceu na igreja, e coisas assim, e
temos que ser o que somos. Deus, através de sua presciência, colocou
na igreja. E eu estou tão contente com isso. A pressão aumenta, e
mais cedo ou mais tarde ela virá sobre você.
33
Há algumas noites nosso pastor esteve... ele não estava doente;
ele apenas ficou esgotado, ele está ruim. Além de todas as minhas
chamadas, eles passaram as dele para mim, e eu fui ao hospital.
Eles me disseram que havia certa senhora que ia passar por uma
colostomia [procedimento cirúrgico realizado na parede adbominal
- Trad.] na manhã seguinte, e ela talvez morresse na mesa. E ela era
uma pecadora. O pastor não pôde ir até ela, então... Eu atendi sua
chamada. E eu fui até... Disseram que ela estava no quarto 321. Eu
subi lá. E eu queria ser gentil, isso foi um pouco antes do horário
de visitas. Eu queria falar com ela a sós. E eu disse: “Senhora (a
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enfermeira), você poderia me falar de uma senhora de nome tal?”
34
Ela disse: “Eu não sei”. Todos sob pressão. Então eu disse:
“Disseram que ela estava no 321”. Respondeu: “Então por que você
não vai ao 321 e olha?” Respondi: “Obrigado, minha senhora”. Eu fui
até o 321, e eu disse: “Está aqui uma senhora chamada Sra. Knuckles?”
“Não, ninguém com esse nome.”
35
Oh, eu detestaria ter que voltar àquela senhora novamente.
Então eu cruzei o corredor, e eu disse: “A Sra. Knuckles está aqui?”
“Não, ninguém chamado Sra. Knuckles”. Então eu voltei. Havia
outra enfermeira lá em cima, no corredor, e eu lhe perguntei: “Foime dito para ir ao 321, a senhora Knuckles...”
Ela disse: “Pode ter sido 221. Vá lá embaixo”. Eu disse: “Sim,
senhora. Obrigado”.
36
Desci, e havia um médico sentado ali (e sem comentário, eu
não quero dizer isso por mal), porém ele era tão forte quanto era alto.
E... Sentado ali, com um desses cortes de cabelo curto e plano no topo,
mais ou menos da minha idade, e girando o estetoscópio no seu dedo.
Eu disse: “Como vai?” E ele apenas olhou para os lados. Eu pensei:
“Oh, oh, eu não quero falar com ele. Há muita pressão aqui”.
37
Então eu fui até a enfermeira, e eu disse: “Senhora, eu estou
um pouco confuso”. Eu disse: “Subi para encontrar uma senhora, a
senhora Knuckles, que deveria estar no 321, que vai se submeter a
uma cirurgia nesta manhã, por conta de um câncer, vai fazer uma
colostomia”. Eu disse: “Você poderia me dizer se ela está naquele
andar? A enfermeira lá em cima disse que ela poderia estar no 322,
ou 331 aqui embaixo”.
Ela disse: “Bem, então, vá olhar”.
Eu disse: “Obrigado”.
Eu voltei lá. Não, eles não sabiam nada sobre o assunto.
Então eu voltei a sair. E quando eu passava por ali, uma senhora na
sala disse: “Vá e pergunte à enfermeira bem ali.” Então eu fui até ela,
e eu disse: “Como vai?” Ela disse: “Tudo bem?” Muito dócil, calma.
38
E eu disse: “Você poderia me dizer se há uma senhora neste
andar?” Eu disse: “Eu estou tão confuso.” Eu disse: “Eu estive pra cima e
pra baixo”. E eu disse: “Uma senhora chamada Sra. Knuckles”. Ela disse:
“Só um momento, senhor.” Ela tirou sua pequena máscara que ela tinha
sobre a face (ela tinha estado em uma cirurgia), correu até lá e pegou o
livro. Ela olhou nele. Ela disse: “Oh, sim”, disse: “ela está no 221”.
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conta que suas vidas não são controladas por esta Palavra. Há algo
errado em algum lugar. Eles têm pressão, temperamentos ruins e
indiferenças. Oh! Deus, ou coisas feias que os fazem portar-se mal e
não agir como cristãos. Eles estão insatisfeitos. Eles estão vagueando
de uma organização a outra, de um lugar a outro.
159
Embora eles possam ter gritado, embora possam ter dançado
metade de uma noite, embora possam ter falado em línguas; como
derramar ervilhas em um couro seco de vaca, eles podem ter feito
todas essas coisas, Senhor. E, no entanto... Oh! Deus, Paulo disse:
“Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu seria como o
bronze que soa e como o címbalo que retine. Ainda que eu tivesse fé para
mover montanhas, mesmo que eu desse a minha fortuna para sustento dos
pobres,” e todas essas coisas; ainda assim, ele não seria nada.
160
Oh! Deus, que os homens não dependam de sensações e assim
por diante. Que eles possam vir a Cristo, que é a Palavra, elevar-se
acima de toda incredulidade e seguir o Espírito Santo para à terra
prometida. Conceda isto, Senhor. Tu cruzaste o Jordão da morte. Tu
voltaste. Tu provaste para nós que havia uma boa terra ali onde o
homem vive eternamente. Tu nos deste os frutos da ressurreição. Tu
nos deixaste o gosto dos dons celestes.
161
E está escrito em Hebreus capítulo 6: “Porque os que uma vez
foram iluminados (pentecostais), e se tornaram participantes do Espírito
Santo, e provaram dos dons celestiais (o alimento Celestial de Deus,
e agora eu vejo que eles estão se apostatando), que não resta mais
sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo, e ardor
de fogo, que há de devorar os adversários”. Oh! Deus, que os crentes
fronteiriços possam correr e entrar em Canaã, nesta noite, tão rápido
quanto possam. Conceda isto, Senhor. Que cada um destes pequenos
coelhos, nesta noite, Senhor, que isso seja um salto para a vida que
eles receberam, que eles possam encontrar aquela Rocha, Senhor.
162
Oh! Deus, que esta convenção nunca pare até haver
reuniões de oração aqui fora nos arbustos e em todo lugar, até
que essas pessoas encontrem aquela Rocha; onde as mulheres
possam ser como as santas de Deus, onde elas possam se vestir
como santas, e agir como santas, e falar como santas; e os homens
possam ir para os seus púlpitos, e os diáconos para as suas funções
e os administradores e coisas, com integridade; sob o poder da
ressurreição de Cristo, para orar, para um reavivamento descer
sobre as pessoas. Conceda isto, Senhor.
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(pareciam ser), mas negavam a Palavra viva. Eles tinham aparência
de piedade. O profeta lhes disse: “O mesmo Deus que vocês servem
vos consumirá” O próprio que vocês... E Ele fez isso.
155
E deixe-me dizer isto nesta noite, o próprio Deus que a
América alega crêr será o mesmo Deus que vai afundá-la sob o mar.
Ela vai se queimar como um fogo eterno. O mundo inteiro, o mundo
chamado cristão, vivendo da maneira que eles vivem, abraçando
credos e coisas assim, e negando a Deus. Não é de admirar sua
organização... Não é de se admirar que o avivamento tenha morrido
imediatamente. Eles chegaram a um determinado ponto, e então
foram trazendo isso, e trazendo aquilo, e colocando milhões de
dólares em novos edifícios educacionais e coisas assim, quando isso
nunca foi ordenado por Deus para fazê-lo; mas pregar o Evangelho.
156
Pense nisso. E se você morrer nesta noite? E se você for morto
no caminho de casa? Se a próxima explosão me pegar, eu quero que
o mundo saiba disso, que eu creio na Palavra de Deus, cada palavra
dela. Eu A aceito em meu coração como Jesus Cristo. Eu creio que
o Espírito que está em mim diz, ou pontua cada Palavra com um
“amém”. Eu tenho vivido para ver o dia em que cada promessa que
Ele fez esteja cumprida. Eu sei que Ele está vindo. Eu sei que Ele está
vindo para uma igreja, e com certeza vai ser a minoria. “Haverá dois
no campo, levarei um e deixarei o outro; dois na cama, levarei um e deixarei
o outro; uma ressurreição universal, um rapto. Vamos estar prontos
para isso, amigos. Esta é a hora.
157
Que belo tempo bem aqui neste grande lago, aqui onde
estamos, como nós fizemos... como Jesus fez na Galileia, com o
Espírito Santo bem aqui no nosso edifício nesta noite, movendose sobre as pessoas; quando nesta pequena multidão de cento e
cinquenta ou duzentas pessoas, quase dois terços delas levantaram
suas mãos. Vamos nos arrepender.
158
Nosso Pai Celestial, podemos ver, Senhor, que a igreja perdeu
o seu primeiro amor. Podemos ver que a igreja, na totalidade, em
todo o país caiu, não só no país, mas no mundo. Estamos cientes
que Tu falaste outro dia e disseste que o tempo da semeadura está
bem aqui, que o único lugar para semear sementes é nos campos
estrangeiros. Este é um respigar sobre o restolho. E, oh, Deus,
verdadeiramente aquelas palavras estavam certas. E agora, nesta
noite, enquanto vemos essas pessoas queridas que têm começado,
uma honesta demostração carnal, tentando se elevar. Eles se dão
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E eu disse: “Muito obrigado, senhora”.
Ela respondeu: “De nada.” Eu pensei: “Bem, louvado seja
Deus. Ela conseguiu... Mesmo ela estando com pressa, ainda assim
pelo menos foi prestativa”. Então, eu saí pela porta e retornei, e aqui
estavam três alas todas abertas, e eu não sabia para onde ir. E eu
olhava e não conseguia ver nenhuma placa. Ali vem este pequeno
médico arrumando sua bolsa de couro e segurando o estetoscópio.
Eu disse: “Senhor, você poderia me dizer onde fica o 221?”
39
Ele disse: “Nesta direção, e naquela direção”. Eu disse:
“Obrigado por sua informação. Isso...” Oh, todo mundo está sob
pressão. Correto. Sem tempo, não... Todo mundo parece estar indo
a algum lugar. Apressa-se e espera. O mundo inteiro parece estar
atormentado com isso. E os médicos não têm o remédio. Isto é certo.
Mas eu estou tão feliz, nesta noite, que em meio a tudo isso, eu
conheço alguém que tem o remédio. Este é Deus. Ele tem o remédio,
de como sair debaixo dessa pressão.
40
Eu estava conversando com um médico sobre isso. Oh,
isso foi há um ano ou mais. Ele disse: “Irmão Branham,” ele disse:
“Sabe, os hospitais psiquiátricos estão sobrecarregados”. Ele disse:
“Os psiquiatras estão ficando esgotados, e eles têm psiquiatras
medicando psiquiatras”.
41
Eu suspirei: “Oh, que coisa”. Ele indagou: “Eu me pergunto
qual é o remédio?” Respondi: “Eu sei a resposta.” Ele perguntou:
“Qual?” Eu disse: “Jesus é a resposta. Ele é a resposta para tudo isso”.
E ele declarou: “Eu creio que você está certo”. Nesta era neurótica,
ninguém tem um minuto. Bem, como era costume, podíamos ir ali
e visitar o vizinho. Algumas de vocês, irmãs, bem, vocês não têm
tempo para orar.
42
Eu estava pensando sobre João Wesley. A irmã Susana
Wesley tinha dezessete filhos, e ela não tinha uma máquina de lavar
automática e uma secadora de roupa. E ela não abria a torneira e
obtinha água quente. Ela carregava a água desde uma nascente em
um velho balde de cedro. Mas, ainda assim, ela conseguia encontrar
de duas a três horas todo dia para colocar os pequenos companheiros
ao redor e ensinar-lhes a Bíblia. E dali veio um Charles e um João que
mudaram o curso do mundo. Agora, vejam, estamos tão loucos indo
para algum lugar, e indo a lugar nenhum, indo apressadamente.
43
Agora, no Antigo Testamento, quando um homem fazia
algo errado, e talvez ele matasse um homem, ou fizesse algo errado,
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então... Aquele homem que ele matou, seus amigos vinham atrás
desse homem até encontrá-lo e matá-lo também, porque no Velho
Testamento era dente por dente e olho por olho. Mas Josué construiu
alguns lugares chamados casa de refúgio. E esses lugares... Há um
deles em Ramote de Gileade. Eu acho que há quatro lugares de Dan
a Berseba. E eles eram lugares de refúgio, onde se um homem fizesse
algo errado, que não queria fazê-lo, ele podia vir para os portões de
uma dessas cidades de refúgio e defender seu caso, e dizer-lhes que
ele não queria fazer esse mal. E então ele poderia entrar nessa cidade
e estar a salvo de seu inimigo.
44
Bem, se ele dissesse uma mentira e os perseguidores o
encontrassem, eles poderiam puxá-lo para fora do altar, se ele tivesse
mentido. Mas se ele era verdadeiro e não queria praticar o mal,
bem, ele poderia... Ele poderia estar seguro enquanto ele estivesse
na cidade. Agora, aquele é um lugar de segurança, um lugar de
refúgio, livre do assassino ou o perseguidor que vinha para matá-lo,
ele estava a salvo. Ele estava protegido. Mas o homem, em primeiro
lugar, deveria ter feito aquilo acidentalmente. Se ele deliberada e
premeditadamente o fez, então não havia esperança para aquele
homem. Ele não teria sequer uma chance. Mas se ele não teve a
intenção de fazê-lo...
45
Agora, eu gostaria de parar aqui só por um minuto. Há
pessoas hoje em dia, e alguns deles podem estar aqui, que fazem
algo errado, mas não querem fazê-lo. Eu já vi homens que estavam
usando o Nome do Senhor em vão. E eu já vi mulheres com cigarros
nas mãos, fumando por aí, e homens xingando, e você chega à
presença deles assim, e eles reconhecem que você é um cristão, eles
dizem: “Desculpe-me, senhor, eu não quis dizer isso”. Tenho visto
mulheres quase queimarem suas mãos, com vergonha, segurando
o cigarro atrás. Um homem bebendo dá uma fugida e vai para
um lugar por ali. Veja, eles... Esse é o tipo para o qual há alguma
esperança. Mas há alguns deles que chegam e xingam na presença
de um cristão para parecerem inteligentes. Para esse homem não
há esperança.
46
Quando você prega contra a atitude errada; e prega sobre
santidade, que as mulheres não devem usar roupas imorais (essas
roupinhas e shortes que elas vestem), elas as usam apenas para
serem vistas. E quando elas fazem isso, não há nenhum lugar de
refúgio para elas. Se fosse lá, elas não iriam nem mesmo procurá-lo.
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Palavra, então há algo errado. Isso é para os ministros e para todos.
Você sabe que isso é certo.
150
Agora pense nisso. Alguma explosão, algo em algum lugar vai
apanhá-lo num destes dias. Você terá que ir, e você terá que encarar
a Deus. Você... E enquanto há uma chance de correr mais que os
cães de caça, vamos para a Rocha nesta noite. Você vai comigo? Vou
mostrar o caminho. Enquanto vocês têm as cabeças inclinadas, todos
os olhos fechados, quem gostaria de ser lembrado em oração, levante
a mão, diga: “Irmão Branham, ore por mim” .Deus te abençoe, você,
sim, olhe para todo este edifício.
151
“Oh, leva-me para a Rocha, Senhor. Leva-me para aquela
Rocha que é mais alta do que eu, o abrigo em tempo de tempestade.
Leva-me, Senhor, leva-me, eu não quero ficar neste mundo. Eu não
quero ser deixado aqui para ser consumido com ele”. “Os que vivem
pela espada, pela espada perecerão.” Os que vivem no mundo morrerão
com o mundo. Os que vivem para o mundo, neste mundo irão
perecer na explosão atômica. Serão apenas forragem atômica.
152
Olhe para essas pessoas hoje nas ruas. Olhe para elas nos
quintais. Olhe por onde passam. Você indaga qual é o problema.
Eles estão em busca de prazer, fumar um cigarro, bebida, mergulho;
mulheres imoralmente vestidas, sabendo que estão cometendo
adultério. Você diz: “Eu sou tão limpa quanto qualquer uma”. Mas
senhora, sua maneira de se vestir e sair aqui na rua, os homens
olham para você. Jesus disse: “Qualquer que atentar numa mulher para
a cobiçar, já cometeu adultério com ela”. Quando o pecador responder
por adultério, você será aquela que se apresentou. Pense nisso agora.
153
Vocês, homens que têm comprometido a Palavra do Deus
vivo por um bocado de uma denominação, vocês deveriam se
envergonhar. Vamos nos arrepender. Vamos pedir a Deus perdão.
Não vamos sair desta convenção, aqui neste lago, em erro. Vamos
levar Deus conosco. Vamos embora daqui cheios do Espírito, com
um fogo ardendo em nossos corações. Vamos correr para aquela
Rocha, a única coisa que pode nos ajudar.
154
Algum dia, sua organização e seus amigos que o estão
persuadindo no caminho errado, até mesmo o seu pastor; perecerão
com o mundo, se ele está deixando você viver assim e não lhe diz
nada sobre isso. Olhe para aqueles sacerdotes que se diziam santos
e aprovados. Jesus disse: “Vós tendes por pai ao diabo, e quereis fazer
suas obras.” E ainda assim eles eram limpos, homens íntegros
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pressão. Sente-se ali. Você estará seguro para todo o sempre. Apenas
deixe escapar a pressão e você ficará bem. Corra para Cristo, porque
Ele é o nosso refúgio. “Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente
na hora da angústia.” Vamos inclinar as cabeças por um momento.
146
Tenho cerca de trinta coisas aqui sobre as quais eu queria
falar ainda, mas não quero cansá-los. Está ficando tarde. Vou
perguntar-lhes algo, todavia. Muitos de vocês, praticamente todos
aqui, assistiram minhas reuniões antes. E vocês sabem que vocês
não podem apontar nada errado sobre qualquer coisa, senão o que
o Espírito Santo disse que não estava certo. Vocês sabem disso. Mas
deixe-me dizer-lhe, amigo, não vá se refugiar em sua organização.
Não vá se refugiar em alguma pequena experiência.
147
O mundo está cheio, nesta noite, de pessoas indo por aí com
sensações, fogo, fumaça, sangue, colunas e tudo mais. Não creia
nisso. Há apenas uma sensação, que é Cristo. Quando você está aí,
irmão, irmã, sua vida mudou. Você se torna uma nova criatura. Você
passou da morte para a vida. Eu não posso julgá-lo. Não fui enviado
como juiz. Eu fui enviado unicamente para esta Palavra.
148
Faça um inventário e olhe para si mesmo nesta noite. Cada
um aqui. Eu não sei quem você é, mas pense em si mesmo. Olhe para
si mesmo, pense sobre a maneira que você está agindo, o que você
está fazendo. Vocês, mulheres, olhem para si mesmas. Vocês, homens,
olhem para si mesmos. Pregador olhe para si mesmo. E quanto a sua
organização? Será que ela significa tanto para você hoje à noite, se
a verdade de Deus viesse e você não pudesse tomá-la? Você ficaria
com a sua organização? Então você ainda é um pecador. Você é um
descrente. Se você colocar qualquer coisa entre você e a Palavra de
Deus... Agora, lembre-se, este é Jesus, Ele é a Palavra. “No princípio era
o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre
nós.” Ele é a Palavra. Há alguma coisa entre você e Deus?
149
Agora, com suas cabeças inclinadas, eu vou pedir a vocês.
Eu os segurei demasiadamente. Mas como eu sei que a próxima
explosão não vai me pegar? Em algum lugar lá embaixo na linha
eu tenho que ir. Se Deus não tiver apoiado cada palavra que eu
disse... Não porque sou eu, é porque é Sua Palavra. Eu tive que...?...
suas organizações de lugar em lugar, não contra você. Contra esse
sistema que te separa dos outros, esse sistema que permite que
você fique lá e viva como o mundo, e ainda alegando ser um cristão,
quando você sabe que não é. Se você não pode se comparar com a

DEIXANDO ESCAPAR A PRESSÃO

13

Então, mais cedo ou mais tarde, elas vão ser apanhadas. Mas, para
aqueles que querem um lugar de escape, você não pode se sentir
confortável quando você está praticando o erro. Não há como se
sentir confortável. Quando um homem quebra as leis de Deus, ele
sabe que é culpado. E você sabe que os cães de caça do inferno estão
bem atrás de você, e mais cedo ou mais tarde os seus pecados te
encontrarão.
47
Alguns de vocês, homens de negócio; se você sai aqui e
deliberadamente engana alguém, você sabe que você fez errado. E,
mais cedo ou mais tarde, isso vai apanhá-lo. Isto é certo. Eles creem
que “Oh, bem, isso não vai doer”. Mas quando você for deitar, à
noite, há algo ali dentro de você que te dirá, quando você estiver
orando. Isso está bem diante de você. Você sabe que está errado.
48
Agora, todos nós temos coisas que não podemos realizar.
Às vezes temos dívidas que não podemos pagar. Às vezes temos
promessas que não podemos cumprir, e eu tenho muitas delas. Mas
há uma coisa com que eu me sinto bem. À noite, depois de ter feito
tudo o que pude fazer, depois de ter visitado cada pessoa enferma
que pude, e ainda assim muitos deles poderiam pensar: “Ele é um
hipócrita. Ele nunca veio até mim. Meu bebê está do mesmo jeito
daquele”. E eu sei que eles se sentem dessa forma. Eles estão sujeitos
a se sentir assim.
49
Mas, se eu usei a minha última polegada de energia, se eu fiz
o melhor que eu pude fazer, e eu me ajoelhar diante do Pai à noite e
disser: “Deus, há centenas de pessoas aqui nesta cidade hoje à noite
que estão me ligando para ir visitá-las. Mas eu simplesmente não
consigo ir mais longe. Tu conheces a minha força”. Então eu sinto
que se Ele tiver que me chamar, e eu colocar a cabeça no travesseiro
para morrer, naquele travesseiro, naquela noite; eu estaria em um
refúgio. Dei o melhor de mim para o meu Senhor. E se pudermos
fazer isso, então Deus faz um caminho para nós.
50
Agora, esse homem vem a esse lugar de refúgio. Agora,
quando ele chega ali, primeiro ele deve querer entrar. Ele deve
desejar escapar da ira que o está pressionando. Ele tem que querer
fazê-lo. Agora, eu não quero dizer isso de modo crítico, e Deus
sabe disso. Está a um milhão de milhas disto. Mas eu fui a reuniões
onde pregadores estavam pregando, e eles diziam: “Alguns de
vocês voltem ali pelos corredores, encontrem seus amigos, tragamnos até aqui em cima”. Agora, eu sempre fui um pouco relutante
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acerca disso. Eu creio que se a Palavra não os convencer... E se isso
acontecer, o Espírito Santo guiará.
51
É muito emocional. Um homem que vem a Cristo deve
vir conscientemente, reverentemente; sobre a base do Espírito Santo
convencendo-o e mostrando-lhe que Alguém morreu para salválo, vindo consciente sobre a base da Palavra, crendo, aceitando a
Cristo, o substituto pela sua vida. Agora, eu creio que um homem
que vem a Cristo, e Cristo é o nosso refúgio. Este é o Refúgio do Novo
Testamento: é Cristo. Um homem que vem a este refúgio, deve querer
vir. E ele deve lembrar de outra coisa: ele tem que ficar ali. Oh, que
coisa. Ele não pode correr simplesmente até que os perseguidores
passem e então sair novamente. Ele tem que ficar satisfeito.
52
E eu creio que se um homem com a mente normal pudesse ver
que a morte estava galopando atrás dele, e ele indo para o inferno do
diabo, e pudesse encontrar um lugar de refúgio; e depois querer sair
outra vez, haveria algo de errado com esse homem. E, enquanto ele
estiver no refúgio, ele está seguro. E se ele sair novamente, ele está
sujeito a seus assassinos. E em Cristo temos um refúgio e estamos
seguros de que temos proteção da ira de Deus e da ira do inferno
que está vindo contra nós.
53
Agora, neste lugar de refúgio, esse homem deve desejar
permanecer. E a mesma coisa é hoje. Temos que desejar permanecer.
E deixe-me dizer isto. Eu tenho estado atrás do púlpito agora por
uns 32 anos. Eu comecei a pregar quando era apenas um rapazinho.
E eu digo isto do fundo do meu coração. Nunca houve uma vez que
eu quisesse deixar este lugar glorioso. “Estou seguro no pavilhão
de Deus, feliz em Seu amor e graça.” Como o escritor diz, que
“estou vivendo no lado da aleluia”. Estou tão feliz por estar aqui.
“Nem por milhões de ouro de toda a terra eu deixaria este lugar
abençoado. Não, embora o tentador a persuadir-me tantas vezes
tem-me tentado; mas eu estou seguro no pavilhão de Deus, feliz em
Seu amor e graça.” Oh, é um lugar confortável para se estar. Eu sei
que estou a salvo do meu inimigo, desde que...
54
Agora, quando esse homem, correndo, e um inimigo atrás
dele... Logo ele o apanhará e o cortará em pedaços pelo pecado
que ele cometeu. Mas quando ele está ali dentro, ele pode deixar
sair a pressão. Ele está seguro. O guarda no portão vai pegar seus
assassinos, antes de eles entrarem, porque ele está em segurança
na torre de refúgio. Agora. Então, enquanto ele estiver ali, ele pode
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141
No dia seguinte, e na noite seguinte, ele veio ali e se assentou
ali com seus filhinhos. Seu garotinho chegou, um companheirinho
com cerca de cinco anos de idade, disse: “Irmão Branham”, disse:
“Temos um bom pai agora”. Disse: “Toda noite ele chegava bêbado
e nos chicoteava e tudo mais”. Mas disse: “Hoje à noite, todos nós
pedimos a bênção na mesa”. Ele passou da morte para a Vida.
142
Pouco antes, eu estava pronto para pregar, ele disse: “Irmão
Branham, você me daria um momento para que eu pudesse dizer
algo?” Ele disse.
Eu disse: “Sim, senhor. Venha aqui, irmão”.
Ele chegou ali. Ele disse: “Eu estava morto, mas estou vivo
agora”.
Ele disse: “Tudo mudou para mim”. Ele disse: “Eu tive um
sonho ontem à noite, irmão Branham”.
Eu disse: “O que foi? Você não se importaria de nos dizer?”
Ele disse: “Sabe, irmão Branham, eu sonhei que era um
coelho”. E ele continuou: “Os cães tinham saltado sobre mim”. E
disse: “Eu estava correndo, mas aqueles cães de pernas longas
vinham atrás de mim, prontos para me pegar”. Disse: “Eles estavam
uivando”, e disse: “Eles chegaram tão perto de mim a ponto que eu
podia sentir seu hálito no meu calcanhar”. E disse: “Cada... Eu podia
senti-los me mordendo cada vez que ia dar um salto”.
143
E disse: “Eu olhei e ali estava uma enorme rocha, e havia uma
brecha naquela rocha. E eu sabia que se eu pudesse entrar naquela
pequena fenda, que era grande o suficiente para eu entrar, aqueles
cães não poderiam entrar ali. Eu sabia que eles não poderiam cavar a
rocha. Eu sabia que estaria seguro se pudesse entrar naquela rocha”.
Disse: “Eu cheguei a tempo”. Ele disse: “Quando eu cheguei lá
dentro”, disse: “Vou sentar aqui e começar a relaxar”.
144
É isso, deixe escapar a pressão. É isso aí. Venha até a Rocha.
Os cães do inferno estão galopando bem atrás de você, o pecado
marcando suas vidas enquanto vocês seguem. Você alega... E se
você alega ser um cristão e ainda ama o mundo, se você afirma ser
um cristão e não crê na Palavra, isso são os cães do inferno uivando
bem atrás de você. Ele te apanhou escondido sob algum credo ou
alguma outra coisa no espinheiro, ele pode te pegar ali.
145
Existe apenas um lugar seguro, esse é a Rocha, irmão. Há
uma fenda nessa Rocha hoje à noite. E está aberta para os pecadores.
Está aberta para o descrente. Corra para ela, e então deixe escapar a
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quando esteve aqui. Aqui isto está operando novamente em Seu
povo neste último dia. Assim, podemos deixar escapar a pressão.
137
Ele está acima, acima do túmulo. Ele está acima da morte. Ele foi
levantado há dois mil anos, e estamos vivendo com Ele, ressuscitados
Nele, assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus (amém), já
levantados dentre os mortos. Qual é a utilidade de ter pressão sobre
você? Vivo? Bem, você tem que viver. Você não pode morrer. “Quem
ouve a minha Palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.” Isto
é certo. “Eu sou a Ressurreição e a Vida”, disse Jesus: “Aquele que crê em
mim ainda que esteja morto, viverá; todo aquele que vive, e crê em mim, nunca
morrerá.” Veem, nós já estamos ressuscitados com Ele. Temos o penhor
disto, o Espírito Santo declara assim. Já passamos da morte para a vida.
Como você sabe? Todo o mundo está lançado fora.
138
A velha águia pode gritar como ela quiser porque cada algema
foi tirada dela, toda a velha crosta desapareceu. E quando as crostas
mundanas, hábitos mundanos, toda confusão e temperamento
ruim, nervosismo, e todo comportamento exagerado correndo de
denominação a denominação, está tudo resolvido e você está em
Cristo Jesus, você sabe que a Vida Eterna habita, porque você olha
para trás e vê de onde você veio, de lá debaixo daquela imundície
e confusão lá embaixo. Agora, eu estou aqui em cima, seguro para
todo o sempre em Cristo Jesus, uma nova criatura.
139
Há alguns anos atrás eu estava lá em cima nas regiões
montanhosas pregando. E eu estava pregando uma noite tão duro
quanto podia sobre “Santidade ao Senhor”, e como seria sobre cada
coração e sobre os cavalos. E aquela grande sombra estava durante
o dia e uma Coluna de Fogo à noite pairando sobre o Monte Sião, e
assim por diante. E quando eu cheguei ao final da pregação, eu fiz
uma chamada de altar. Havia um velho lenhador lá atrás, e Deus
como que disse: “Espere um pouquinho mais”.
140
E eu disse: “Qualquer um que quiser vir e receber o Senhor,
venha agora”. E ele não vinha. Pedi-lhes para tocar o hino novamente.
Eles tocaram o hino. Diretamente, aqui veio ele correndo assim. Ele
tinha vindo até ali para me jogar para fora da reunião. Seu macacão
estava todo rasgado assim, e ele tinha um grande prego pendurado
em seu lado, estava cortando trato para os animais. E ele veio ali,
dificilmente podia chegar ao altar. Ele caiu e se arrastou com a mão
sobre a cabeça, gritando: “Deus, tenha misericórdia de mim”, assim,
veio ao altar e se salvou.
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se sentir seguro e deixar escapar a pressão. “Puxa, que coisa. Eles
estavam prontos para me pegar, mas eu estou seguro agora.” Que
lugar de refúgio eu encontrei, um lugar de segurança. Fora, ele
morreria; ali dentro, ele está bem.
55
Então Deus nos fez uma torre de refúgio. Agora, a Bíblia diz
que: “O Nome do Senhor é uma torre forte, os justos correrão para ela
e estarão seguros”. Não serão perseguidos por ninguém mais, mas
estarão seguros. Oh, eu amo isso. Um lugar de segurança provido
por Deus. Amém. O inimigo não pode te pegar, porque você está
seguro em Cristo.
56
Como já contei muitas vezes, uma vez lá no oriente eu estava
andando em um jipe com um ministro amigo, e nós estávamos
subindo uma colina. E havia algumas ovelhas lá, e alguns burros,
e tudo mais pastando. E havia um homem observando-os, e eu
perguntei: “Como você chama aquele companheiro?”
Ele respondeu: “Irmão Branham, ele é um pastor”. E eu disse:
“Bem, eu pensei que um pastor pastoreava apenas ovelhas”.
“Oh,” ele disse: “Não. Um pastor pastoreia ovelhas, cabras,
bois, jumentos, camelos, seja o que for”. E eu disse: “Bem, eu não
sabia disso”.
57
Ele disse: “Mas aqui há algo que eu quero que você saiba,
irmão Branham”. Ele disse: “Quando o sol começa a se pôr, o pastor
sai entre todos os animais, e ele procura até encontrar a última
ovelha. E ele a traz para o curral, e ele as coloca no curral à noite.
Porém, o restante fica de fora, embora ele apascente todos eles”.
58
Então me veio um pensamento: “Oh, Deus, não me deixe ser
como um burro. Deixe-me ser uma ovelha, que quando minha chama
estiver escurecendo e o sol da minha vida estiver se pondo, leve-me
em segurança ao curral, quando meus olhos estiverem fechando”.
Eu não quero ser deixado de fora lá como um pseudo-cristão. Eu
quero ser uma ovelha verdadeira. Eu quero…
59
Todos comem no mesmo pasto. Exatamente como a Bíblia diz:
“A chuva cai sobre justos e injustos”. Pessoas sentadas juntas, multidões
de pessoas. Alguns deles são, e outros não. E cai sobre todos eles o
mesmo Espírito. O Espírito vai abençoar a mesma multidão. Ela vai
cair... a chuva vai cair sobre o joio e ele simplesmente vai se aprumar
e regozijar. A mesma chuva que cai sobre o trigo faz isso. Mas pelos
seus frutos eles são conhecidos. Cristãos produzem vida cristã.
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60
Observe, agora, a zona de segurança de Deus, o lugar de
segurança de Deus. E quando estamos aqui dentro, neste refúgio,
temos o direito ao poder de cura de Deus. Se Deus perdoa Seu
inimigo e o leva para o refúgio, quanto mais Ele vai cuidar dele
depois de colocá-lo lá? Veem? Há poder de cura. Desse modo,
quando os cristãos ficam doentes, não há necessidade de ficarem
todos nervosos com isso. Apenas lembre-se: “Pelas suas pisaduras
fomos sarados”. Essa é a promessa. Ele prometeu, então Ele não pode
voltar atrás.
61
Este é o lugar de refúgio para nossas doenças, para as nossas
preocupações. “Lançando todas as preocupações sobre Ele, pois Ele
tem cuidado de vós.” Este é o refúgio. Confie em Sua Palavra, Suas
promessas. Cada promessa que Ele fez te pertence, contanto que você
esteja em Seu Reino. Contanto que você vá a Ele em busca de refúgio,
então você tem direito a todas as promessas que Ele fez. Todo cristão
aqui, ou em qualquer outro lugar, tem direito a qualquer coisa pela
qual Cristo morreu. E quando você está em Cristo você possui todas
as coisas. É tudo seu. Isto é exatamente assim.
62
Olhe a mulher Sunamita, quando ela tinha o bebezinho
morto. Oh, eu imagino aquele pequeno companheiro dado a ela
pelo Senhor, bem, quando o profeta falou... E o garoto, com cerca
de 12 anos, estava com seu pai um dia, em um campo de colheita.
Ele talvez tenha tido uma insolação. Ele gritou: “Minha cabeça”. E
assim que o pai chegou em casa, havia pranto, e assim por diante;
o pequeno bebê estava morto, o garotinho. Ela o colocou na cama
de Elias. E ela disse: “Sele uma mula. Eu estou indo até a caverna
onde está o profeta”. E o marido questionou: “Não é lua nova, nem
sábado. Ele não vai estar lá”. Ela disse: “Tudo vai ficar bem”.
63
Então quando Geazi a viu chegando, e Elias estava na porta
de sua caverna e olhou para fora, ele disse: “Ali vem aquela Sunamita,
e ela está andando rápido. Deve haver algo errado.” E ele disse: “Vá
perguntar-lhe.” Ele indagou: “Está tudo bem contigo? Está tudo bem
com o teu marido? Está tudo bem com o bebê?” Ela respondeu: “Está tudo
bem”. Tudo está bem.
64
Por quê? Ela podia deixar escapar a pressão. Ela veio ao
representante de Deus. Ela veio à Palavra viva. A Palavra do Senhor
vem aos profetas. E quando ela estava na presença deste homem,
que teve favor suficiente com Deus para lhe dizer que ela teria um
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“Bem”, disse: “Claro, ninguém quer pensar sobre o fim do
mundo”.
Afirmei: “Essa é a melhor coisa que eu posso pensar. Então
eles não estão prontos”
133
Ele disse que... “ A todos que amarem a Sua vinda, Ele aparecerá
pela segunda vez,” àqueles que amarem a Sua vinda. Mas se você está tão
ligado a terra e ainda vive aqui, e aquilo não o segura um milhão
de vezes mais do que isso faz por você; então você ainda está aqui
embaixo. E se você está aqui em cima, você passou dali para cá. Amém.
Deixem escapar a pressão, amigos. Muito bem. Ah sim. Certo. Deixe
escapar a pressão. Se você vem a Cristo, esta Grande Rocha, lance
fora toda incredulidade, e você poderá então começar a regozijar-se,
porque a pressão logo vai estar desvanecida. Isto é certo.
134
Como os velhos escravos, lá atrás, quando houve a Proclamação
da Emancipação, quando isso foi assinado naquela manhã. Eu estava
lendo aqui sobre quando assinaram a Proclamação, há alguns anos.
Os escravos estavam tão felizes acerca do dia determinado em que
iam ser livres. E o momento em que eles iam ser livres era quando o
sol nascesse. Você sabe o que eles fizeram? As mulheres e as crianças,
e os menores e os aleijados estavam todos lá desta maneira, estavam
todos enfileirados lá em cima e embaixo na encosta, porque assim
que o sol começasse a surgir eles estariam livres, naquela manhã, ao
nascer do sol. Eu me esqueci da data agora. Gostaria que pudesse
lembrar, mas eu não me lembro neste momento. Eu pensei que me
lembraria, por isso eu não anotei, então eu não me lembro da data.
135
Mas, de qualquer forma, naquela manhã, tão logo que
pudessem, eles iam ser livres, assim que o sol nascesse. Bem, o mais
forte deles, como os cristãos mais fortes hoje, eles sobem até o topo
da colina e assistem assim que o dia começa a romper. E quando,
de repente, o sol começou a aparecer, aquele lá de cima do morro
gritou: “O sol nasceu. Estamos livres”. E ele gritou para o próximo
embaixo. O próximo gritou para o outro, o outro para aquele outro,
até que percorreu todo o caminho até lá embaixo. Eles podiam deixar
escapar a pressão. “Somos livres.” Por quê? O Sol nasceu. Amém.
136
Isso foi o s-o-l. Mas hoje, deixe-me gritar: “O Filho vem, o
F-i-l-h-o. As luzes do entardercer estão brilhando. O Espírito Santo
está aqui. O Filho de Deus reina nos corações das pessoas.” Deixe
aliviar a pressão. Ele está aqui. O Filho está vindo. Agora, eu estou
tão contente por isso, vendo acontecer as mesmas coisas que Ele fez
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Ele disse: “Vocês não têm que fazê-lo. Eu já estou fora”. Isto
é certo. Com certeza!
128
Qual é o problema com as pessoas? É um vale-refeição. Eu
prefiro... Você diz: “Bem, você não pode, você... Eles têm medo que
as pessoas... se você não tiver um cartão de...” Você poderia imaginar
Amós tendo um cartão naquele dia, quando ele desceu lá para
pregar ao povo? Diria: “Aqui está o meu cartão de companheirismo.
Eu tenho a cooperação de todos os fariseus e saduceus”.
129
Eles o odiavam. Isto é certo. Eles o odiariam hoje. Se ele se
levantasse hoje, ele se posicionaria por esta Palavra, do mesmo jeito,
e condenaria tudo, da católica até os pentecostais. Ele faria a mesma
coisa. Com certeza ele faria. Ele não teria nenhuma cooperação. Ele
não tinha que ter um cartão de companheirismo. Mas ele tinha o
ASSIM DIZ O SENHOR. Isso é o que as pessoas não queriam. Você
acha que ele andaria pelas ruas hoje e veria as pessoas, você acha
que sua alma justa poderia ficar quieta? Certamente que não, não.
Esse é o que é o problema. Nossa pressão está acumulada. Esse é que
é o problema com nossa nação hoje. Esse é o que é o problema com
nosso mundo hoje.
130
Algum tempo atrás eu estava observando, quando eu estava
na África, ao lado de um curral onde um pequeno cordeiro tinha
saído do curral. E o pequeno companheiro ficou todo nervoso. De
repente eu pensei: “Qual é o problema com ele? Qual é o problema
com ele?” Aconteceu de eu perceber que havia um leão chegando.
Ele não conseguia ver o leão. Nem podia sentir o cheiro do leão. Mas
havia algo lhe avisando do perigo. Ele ficou nervoso. Estava balindo.
Continuou seguindo, porém não sabia que caminho tomar.
131
Esse é o problema, o que está acumulando pressão. Você está
com medo de bombas atômicas. O mundo inteiro, eles estão com
medo de algo que vai acontecer. Eles sabem que alguma coisa vai
acontecer. Bem, com certeza, vai acontecer. Mas que diferença faz?
Amém. É uma viagem rápida para a Glória. Bem, nós já estamos
mortos. Estamos mortos. Estamos ressuscitados com Ele em lugares
celestiais. É nosso desejo ir encontrá-Lo.
132
Um ministro me ligou há pouco e disse: “Irmão Branham,
você assusta as pessoas, falando-lhes sobre Jesus vindo talvez a
qualquer momento desse jeito”. Disse: “Você deixa as pessoas muito
nervosas”.
Eu perguntei: “Muito nervosas?”
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bebê, ela estava na presença do mesmo homem que tinha a Palavra
de Deus que era verdadeira. Aleluia. Eu estou tão feliz, nesta noite,
por estar na presença do mesmo Deus que me salvou de uma vida
de pecado e prometeu que me ressuscitaria no último dia, que
curaria minha doença e cuidaria de mim enquanto eu estivesse aqui.
A pressão foi embora. Esqueça a pressão.
65
Ela veio e se prostrou diante de Elias e disse: “Está tudo
bem”. Claro, ela chegou à Palavra. Ela chegou a Presença de Deus. A
pressão se foi. Tudo está bem agora. A pressão foi embora, pois ela
tinha chegado diante do representante de Deus. E o representante
de Deus na Terra, hoje, é o Espírito Santo.
66
E quando você está em Sua Presença, vê-Lo te abençoar,
como você pode construir tal pressão para odiar o teu próximo?
Como você pode construir uma diferença denominacional em seu
coração? Dizer: “Se eles não forem pentecostais, se eles forem da
unicidade, se forem trinitarianos, se pertencessem às Assembleias, se
ele pertencesse à Igreja de Deus, eu poderia ter comunhão com ele”.
Como você pode fazer isso na presença do Deus Todo-Poderoso?
Como pode o Espírito Santo estar caindo sobre uma congregação,
e depois fazer diferenças denominacionais? Como pode fazer isso?
Deixe escapar a pressão.
67
O problema é que nós construímos a nossa pressão, porque
estamos com nossa mentalidade tão denominacional. Oh, a América
está podre com isso, denominação, construindo cercas, credos. Por
que você se importa com os credos e cercas deles? Entre na Presença
de Deus. Entre na Presença do Espírito Santo. Deixe escapar a
pressão então. Esta é uma coisa boa que eu gosto nessas reuniões do
companheirismo dos Homens de Negócios. Você pode desabotoar o
colarinho. Deixar aliviar a pressão. Não me envergonho disso.
68
Eu estive com eles num dos melhores hotéis, e num dos
maiores lugares; e deixe o Espírito Santo vir a um presbiteriano,
batista, metodista todos apertam as mãos e gritam e clamam em alta
voz e louvam a Deus. Por quê? Eles deixam escapar a pressão. Esse é
que é o problema. Eles não importam com o que alguém tem a dizer.
Eles estão na presença de Deus deixando escapar a pressão. Este
é um lugar maravilhoso para fazer isso. Há bastante espaço para
correr; sair aqui, decolar, isso é tudo. Libere a pressão. É bom fazer
isso. Se você não fizer isso, você poderá explodir ou estourar uma
válvula em algum lugar. Muito bem.
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69
Agora. Agora, lembremo-nos, confiança em Sua Palavra.
Agora, mesmo... Você diz: “Eu posso confiar Nele quando estou
doente?” Com certeza. Veja Maria, ou foi Marta, quando seu irmão
estava morto e ela enviou uma mensagem para Jesus. E ao invés
de vir, Ele se distanciou. E ela enviou outra mensagem, e Ele foi
para mais longe. Aquilo foi pressão acumulada. Agora, ao invés de
me... “Eu pedi a Ele hoje, e Ele se distanciou mais. E eu Lhe pedi
novamente e Ele foi para mais longe ainda.” Mas depois de algum
tempo, depois que ela o tinha enterrado, e ela ouviu dizer que Jesus
vinha, ela entrou em Sua Presença, prostrando-se a Seus pés, não
para censurá-Lo. Se você se aproxima de um dom de Deus assim,
você não obtém nada. Você tem que vir com reverência e respeito.
70
Quando você vem para dizer: “Eu vou fazer uma tentativa,”
não faça isso. Você não vai conseguir nada. Venha com reverência,
totalmente rendido, como o homem vindo ao portão de refúgio.
Você sabe que... Este é o único lugar que ele tem para ir. Você deve
vir crendo. “Oh, eu vou até o altar ver se eu consigo falar em línguas.
Eu vou descer e ver se eu posso gritar.” Oh, irmão, você pode muito
bem ficar em seu lugar. Você não vai conseguir nada. Não.
71
Mas quando você vem sabendo que é o seu único lugar de
refúgio. Quando você entra em uma reunião e está pressionando,
“não recebi um cartão de oração?” Eu vi pessoas fazerem isso.
Pressão acumulada; eles perdem isto completamente. Eu os vi na
reunião, na fila de oração; vindo até ali e dizendo: “Bem, se eu...”
Veja, você está lutando contra si mesmo. Não faça isso. Venha com
ousadia, com reverência. Entre na Presença de Deus, sabendo que
Deus fez uma promessa e isso encerra o assunto.
72
Marta se aproximou e disse: “Senhor, se Tu estivesses aqui...”;
não “por que não vieste?” Mas “se Tu estivesses aqui, meu irmão não
teria morrido. Mas mesmo agora, Senhor, tudo o que pedires a Deus, Deus
Te dará”. Ela deixou escapar a pressão. Embora seus olhos estivessem
cheios de lágrimas, embora seu corpo frágil estivesse cansado, mas
ela podia dizer isso: “Se Tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Mas mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus Te dará”. Eu gosto
disso. Sim, senhor. E ela conseguiu o que veio buscar.
73
Por quê? Ela veio em Sua Presença. Não toda zangada,
“por que Tu não vieste quando Te chamamos?” Saímos da igreja.
Abandonamos a nossa denominação. Saímos para caminhar Contigo.
E achamos que Tu serias um Libertador. Vimos curar os doentes, e
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124
O metodista está certo? Uma menina veio a mim há não
muito tempo. Ela disse: “Irmão Branham, você crê que é errado para
uma menina com o Espírito Santo usar saias escandalosas?”
Perguntei: “O que é uma saia escandalosa?”
E ela respondeu: “Bem, é assim e assim, e as saias, a parte
debaixo, e mostrou”.
Eu disse: “Para que uma menina com o Espírito Santo vai
querer mostrar a sua anágua?” Vergonha, vergonha. Bem, qual é
o problema com os nossos irmãos hoje? Qual é o problema com a
pregação hoje? Eles têm medo de dizer isso, porque têm um valerefeição, com medo de serem expulsos. Bem, eles... Bem, eles não
tiveram que me expulsar. Eu saí de todos os modos.
125
E eu não ia me reunir entre os incrédulos. Jesus disse para
não fazer isso. “Não se unam com os incrédulos, mas saiam do meio deles;
apartem-se, diz o Senhor, e eu os receberei.” Não é de se admirar que
as coisas não possam acontecer. Não é de se admirar que estejamos
tentando levantar um avivamento pentecostal. Não é à toa que
temos falhado. Fazendo as coisas que estamos fazendo... Bem,
irmãos, estamos semeando a semente errada. Estamos semeando o
que nossas organizações creem, o que nossos credos nos ensinam.
126
Billy Graham poderia cruzar o país milhares de vezes, e Oral
Roberts, e Jack Schullers, e todo o restante deles. Isso nunca fará
nenhum bem até nos voltarmos para Deus, de volta à... E como pode
um governo edificar a si mesmo? Você diz: “É o governo”. Você sabe
qual é o problema com o governo? É porque elegemos a nós mesmos.
São as pessoas a causa do problema. Elegemos o tipo de governo que
temos. Porque isso é o que está em nosso coração. Isso é o que estamos
tentando fazer. As pessoas querem algo assim. Eles votam nisso.
127
Vá a uma igreja... Eu estava numa igreja a não muito tempo
atrás, onde um pequeno irmão estava pregando por cerca de seis
meses. E os administradores e a equipe de diáconos ligaram para ele
e disseram: “Você vai ter que parar com isso. Não vamos tolerar tais
coisas”.
Ele indagou: “Parar o quê?”
Disseram: “Essa mensagem que você está pregando”.
Ele declarou: “Mensagem? Eu estou pregando a Bíblia”.
Eles disseram: “Nós não cremos em tal coisa”.
“Bem, isto é a Bíblia.”
Sabem o que eles fizeram? Disseram que iriam espulsá-lo.
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cristãos, como você vai lhes ensinar ou lhes dar uma instrução de
segundo grau, quando eles ainda nem saíram do jardim de infância,
e não desejam sair. Eu não quero ficar com raiva ou ser desagradável.
Mas esta é a verdade. Amém. Ufa. Eu me sinto religioso.
121
Fique ali. Quando o Espírito Santo vier, Ele fará de você uma
criatura diferente. Quando você tiver lançado fora tudo do mundo, e
as algemas e toda a incredulidade, então você crerá que Jesus Cristo
é o mesmo ontem, hoje e eternamente; e você crerá no poder de
Deus, crerá na ressurreição, no batismo do Espírito Santo e em todos
esses dons espirituais e os verá operando. Por quê? Você está morto
com Ele, e sepultado com Ele, e ressuscitado com Ele. Aí está. Então
a pressão sai. Oh, irmão, o pregador não pode pregar uma palavra
que te condena (não, senhor). Porque, você pode dizer “amém” para
qualquer coisa que ele disser? (veem?), porque você tem todas as
velhas algemas lançadas fora. Isso é tudo. Você não está confiando
em um credo, você está confiando em Cristo. Sim senhor.
122
Sim, quando a velha crosta for arrancada, então você estará
bem. Você está se preparando para ter uma juventude renovada, uma
vida renovada. Você tem Vida Eterna, Zoe, a própria Vida de Deus
habitando em você. Então você está vivo, não morto. Então, seus
desejos e afeições estão nas coisas do alto, não nas modas e paixões
deste mundo, correndo aqui para danças, e indo ao cinema. E muitos
de vocês, povo pentecostal, ficam em casa à noite e assistem televisão
e coisas assim, e perdem suas reuniões de oração; é porque esses
seus seminários aqui, geram alguns pregadores Elvis efeminados,
em vez de homens de Deus que vão se posicionar e dizer a verdade.
É exatamente isso. O que eles estão tentando fazer...
123
Você sabe qual tipo de sementes estamos colhendo? Estamos
colhendo uma safra denominacional porque semeamos semente
denominacional. Esse é o único tipo de semente que pode gerar, é
semente denominacional; é porque isso é o que estamos semeando,
tentando levar as pessoas a isso, levar as pessoas àquilo. Você deve
levar as pessoas a Cristo e esquecer sua diferença denominacional.
Trazê-las de volta à vida santa, por meio de um Deus Santo, pelo
Espírito Santo, e ver o poder de Deus mover-se como Ele se moveu
uma vez. Amém. Nos intitulamos cristãos e negamos a Palavra,
“tendo aparência de piedade, mas negam a sua eficácia...” E então dizem:
“Bem, o que nós precisamos hoje...” Não é de se admirar que temos
pressão acumulada.
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Teu próprio amigo, deixaste morrer. E eu comuniquei Contigo. Isso
teria sido uma moderna versão pentecostal. Não, não, não Marta.
Não, senhor. Ela disse: “Senhor (isso é o que Ele era, seu Senhor),
se Tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora, tudo
quanto pedires a Deus, Deus Te concederá”.
74
“Oh,” Ele disse: “Teu irmão ressuscitará”. Ela disse: “Eu sei,
Senhor, que nos últimos dias ele ressuscitará”. Ele afirmou: “Eu sou a
ressurreição e a vida; quem crê em Mim, ainda que esteja morto, viverá.”
Ele queria ver quanta pressão Ele poderia colocar de volta nela, mas
ela não a recebeu. “Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus,
que havia de vir ao mundo”. A pressão estava desligada. Por quê? Ela
havia encontrado o Refúgio. Ela havia encontrado o Esconderijo.
Mesmo em meio à morte, ela encontrou o Refúgio.
75
Agora, há um refúgio na hora da morte. Você crê nisso?
Vamos dar uma olhada no Egito na noite da Páscoa. Lá estava isso,
no Egito, para aqueles escravos. E veio um tempo quando Deus ficou
enjoado e cansado com a maneira como as pessoas estavam tratando
o Seu povo. E então o que Ele fez? Ele requereu uma expiação para
proteger o Seu povo. Ele sempre provê uma maneira para proteger
Seu povo, se as pessoas simplesmente a recebessem.
76
E agora vamos tomar um caso lá no Egito. É noite, e eu notei.
E aqui vem... A noite vem. Nunca houve uma noite como aquela,
desde que eles estiveram ali. Oh, foi uma noite horrível. Tudo estava
negro e escuro. A lua não brilhou. As estrelas não saíram. Oh, que
noite horrível. Tudo estava penoso. E um menino vai até a janela e
olha para fora. Ele diz: “Papai, o senhor sabe, o menino egípcio com
quem eu brinquei ali embaixo na rua? Olhe, há duas grandes asas
negras pairando sobre a casa dele. Lá está sua mãe na rua, ela está
gritando: ‘Meu bebê morreu, meu primogênito’”.
77
Então, ele agarra seu pai e diz: “Papai, o senhor não se
importa comigo? O senhor não sabe que eu sou seu primogênito?”
Eu posso ver aquele pai tão calmamente tomar o seu garoto pela
mão e caminhar até a porta, e dizer: “Filho, você vê este sangue no
umbral da porta? Você o vê no umbral da porta. Vê?”
“Bem, papai, o que aquilo tem a ver com isso?”
“Filho esta é a promessa de Deus. Deixe a pressão sair agora”.
Ele disse: “Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Vendo eu o
sangue... ‘Esta é a promessa de Deus’. Então, aquelas asas não virão”.

20

CRENTES DA BÍBLIA

78
O menino vai até a janela para olhar novamente. Disse: “Papai,
lá vem ele”. Seu pai estava ocupado com outra coisa. O anjo segue em
direção à porta, mas quando Ele viu o sangue, Ele passou. Veem? Por
que é isso? Deixe escapar a pressão. Deus prometeu, e é pela promessa
de Deus. Ele sempre cumpre Sua promessa. Isto é certo.
79
Quero tomar uma pequena coisa para nós. Você notou que,
enquanto estamos em Israel... Quando eles estavam lá no Egito,
eles eram escravos. Eles nunca, nunca, nunca tinham visto à terra
prometida. Nenhum deles tinha estado lá. Eles não sabiam nada
sobre ela, somente o que tinham ouvido. Deus prometeu que iria
levá-los para à terra prometida, onde manava leite e mel. Era uma
grande coisa para um bando de escravos que eram espancados e
tinham seu pão bolorento lançado para eles, e eram chicoteados
todos os dias. Era uma coisa terrível.
80
Agora ouçam cristãos, observem esta parábola aqui. Agora,
então, quando ouviram que havia uma terra prometida, que manava
leite e mel, onde eles poderiam viver em suas próprias casas... Eles
não teriam que ter medo, um lugar de refúgio, onde eles poderiam
construir seus jardins, e os seus filhos, e estarem seguros. De repente,
do deserto vem um profeta com uma Coluna de Fogo o seguindo,
ou seguindo a Coluna de Fogo. E eles começaram sua jornada para
à terra prometida. Quando eles chegaram tão longe lá em CadesBarneia, o que aconteceu lá? Josué... Ali estava um com eles, um
grande guerreiro chamado Josué, que significa Jeová-Salvador. Ele
foi à terra prometida e trouxe de lá a evidência.
81
Agora lembre-se eles não sabiam se aquela terra existia ou
não. Eles apenas viajaram pela fé para aquela terra prometida. Eles
não sabiam onde ela estava. A Coluna de Fogo os levou a ela. Esse
profeta caminhando, observando essa Coluna de Fogo, e eles A
seguindo até que chegaram à terra prometida. E Josué atravessou
o Jordão e foi até à terra prometida, e trouxe de lá a evidência de
que a terra era exatamente o que Deus lhes havia prometido. E as
pessoas provaram das uvas, um cacho de uvas que requereu dois
homens para carregar. Era exatamente de acordo com a promessa de
Deus. Eles a tinham. A terra era do outro lado do Jordão. Bem, com
certeza, eles nunca a tinham visto. Eles sabiam que nunca ninguém
estivera lá. Mas Deus fez a promessa, e Deus sempre cumpre sua
promessa, que estaria trazendo os homens da escravidão até onde
eles poderiam ter suas próprias casas.
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que a crosta saia de sua cabeça. Oh, isso dói nela. Você pode vê-la lá
em cima se debatendo. Ela saltará de volta (observando-a através de
binóculos), ela baterá a cabeça novamente. O que ela está tentando
fazer? Acabar com aquela crosta. E ela vai sangrar, e o sangue vai
escorrer sobre ela até que ela acabe com aquela crosta.
117
E se ela não puder acabar com aquilo, ela morre. Mas se
ela conseguir lançar aquilo fora, ela começará a se alegrar e gritar.
Você pode ouvi-la por quilômetros, gritando. Por quê? Ela sabe
que a crosta foi toda arrancada. Ela sabe que sua juventude vai ser
renovada porque ela conseguiu tirar a crosta. Isso é maravilhoso. Eu
aprecio isso na águia.
118
Mas irmão, eu conheço uma Rocha. Amém. Eu sei de uma
Rocha onde o pecador cansado pode bater, não a sua cabeça ali, mas
bater-se em oração até que toda a crosta do mundo seja tirada dele,
toda a incredulidade, e as algemas sejam soltas. E esse homem pode
bater-se em oração até que toda algema do pecado seja quebrada. Eu
sei onde prostitutas podem bater até se tornarem senhoras. Eu sei
onde bêbados e apostadores podem bater até se tornarem santos de
Deus, homens de Deus. Eu conheço uma Rocha. Essa Rocha é Cristo
Jesus, nosso refúgio. E logo que você tira tudo do mundo de você;
então se renova sua juventude.
119
O que você renova? Você sabe que você pode começar a
louvar a Deus, porque a Vida Eterna é certa, porque Ele prometeu.
Apenas fique ali até que todo o mundo se vá. Mas enquanto algumas
crostas do mundo ainda estão grudadas ali, é melhor você continuar
batendo, porque a vida eterna não está ali ainda. Quando você diz:
“Bem, eu creio que parte da Palavra de Deus está certa”, agora, você
ainda tem crosta ali. Sim, senhor. Quando as mulheres ainda usam
essa espécie de corte de cabelo aparado nos ombros e vestem shortes,
há muita crosta ali.
120
Alguém me disse sobre isso outro dia. Disseram: “Irmão
Branham, as pessoas o respeitam como um profeta”. E eu disse: “Eu
não sou profeta”. Ele disse: “Mas eles dizem que você é. Por que você
não ensina as pessoas como obter o dom de profecia e como obter
essas coisas ali? Pare de dizer às mulheres e aos homens sobre seus
credos e sobre a maneira como as mulheres se vestem”. Eu disse: “Se
não podem aprender o ABC, como vão lhes ensinar álgebra?” Eles não
têm decência comum para se limpar e agir como cristãos e ser como
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sintomas de um câncer, e ele está muito avançado, ele diz: “É morte”.
Não há esperanças, tanto quanto ele sabe. Não há esperanças para
aquele paciente porque a doença está muito avançada.
113
Mas quando um real e verdadeiro profeta de Deus olha e
vê o pecado de uma nação, vendo nossas mulheres com corte de
cabelo ‘bob’ [Estilo de corte de cabelo curto, aparado de forma igual
acima dos ombros – Trad.], e usando esses vestidos vis; e vê homens
com aparência de piedade, mas amarrados a credos e coisas assim,
levando os homens a se desviarem, condutores cegos. Diagnosticando
o caso pela Palavra de Deus, outra coisa não pode acontecer senão
destruição. É tudo que restou. O câncer tem carcomido, podridão até
o miolo... Entre todas as denominações isso tem acontecido. Não há
nada a fazer senão clamar contra a coisa que está errada. Amém, que
significa “assim seja”, e isso é correto. Sim! “Uma grande rocha em
uma terra sedenta, um abrigo em tempo de tempestade.” Oh, eu fico
tão feliz que ele viu nisto uma grande rocha em terra sedenta.
114
Oh, eu lembro aqui, há não muito tempo eu estava lendo um
livro sobre uma águia, uma certa espécie de águia. Acho que é lá do
oriente. E eu preguei aqui há algum tempo sobre isso, “Como a Águia
Agita seu Ninho”. E eu estava lendo sobre as águias, e descobri que há
quarenta espécies de águias. Mas esta certa águia... A Bíblia diz que a
águia renova a sua juventude, renova a sua força, e que nós subiremos
como águias, e assim por diante. E essa determinada águia, quando
começa a ficar velha, e ela sabe que vai morrer em breve. Há uma
crosta que aparece em sua cabeça. Ela é careca, vocês sabem.
115
E esta é a razão pela qual Deus Se comparou a uma águia. Ele
gosta de Seus filhos como águias. E porque ela é o maior pássaro que
voa em grandes alturas, elas podem ir mais alto do que qualquer
outro pássaro que existe. Sua visão é muito aguçada. Não lhe
faria nenhum bem chegar até lá a menos que ela visse o que está
acontecendo aqui em baixo, ver de longe. Ele comparou Seu profeta
às águias, que podem voar assim, e olhar longe e ver às coisas vindo;
descer lá e dizer ao povo o que está para acontecer. A águia.
116
E essa velha águia, quando ela começa a ficar velha, ela
encontra... E ela vai lá em cima á fenda das rochas, e ela encontra uma
determinada rocha. Ela fica lá em cima. Ela está ficando tão velha
que mal pode andar por ali. Essa crosta a está matando. E ela pega a
cabeça e começa batê-la contra a rocha, batendo-a contra a rocha até
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82
Mais adiante veio outro grande Guerreiro, um dia, seu
nome era Jesus. Ele ensinou que havia uma... “Na casa de meu Pai
há muitas moradas”. Ele ensinou que havia vida depois que um
homem morresse aqui, que ele podia viver novamente. Ele ensinou
que havia uma ressurreição dos mortos, e que um dia Ele viria e
julgaria todo o mundo. E um dia Ele desceu até o Jordão da morte,
atravessou o Jordão, regressou no terceiro dia, trazendo a evidência
de que há uma ressurreição dos mortos. Aleluia. Ele se levantou e
comeu peixe e pão. Ele ficou com eles por quarenta dias, mostrandoSe vivo. Disse: “Toque em Mim. Eu não sou um espírito. Sou um Homem,
carne e ossos”.
83
O que era Ele? O Josué do nosso tempo que cruzou o rio da
morte e retornou com a evidência. Não só isso, mas Ele disse: “Todo
aquele que crê em Mim, nunca morrerá”. E eles foram comissionados
para subir e esperar, que Ele iria lhes enviar o penhor da sua
salvação. Você quer saber o que é o penhor? Eu vou comprar sua
fazenda por dez mil dólares. Vou te dar mil para segurar o negócio.
É uma promessa que você vai segurá-la para mim. Esse é o depósito
de garantia. Bem, Ele disse: “Eu vou provar isso para vocês, que
vocês vão ter o penhor da sua salvação. Mas esperem lá em cima, na
cidade de Jerusalém, até que sejam revestidos do poder do alto”.
84
Um dia eu, eu mesmo, lá embaixo no pecado, sem lugar para
ir, o que aconteceu? Tal como no dia de Pentecostes, Deus enviou
o Espírito Santo sobre os discípulos que esperavam. E quando
receberam, eles foram cheios do Espírito Santo e levantaram-se da
morte. O que é a morte? Pecado. Pecados. “O salário do pecado é a
morte”. O que é a morte? Incredulidade. “Aquele que não crê já está
condenado”. Então, muitas pessoas hoje se chamam cristãos. Eles
querem crer em um credo de alguma igreja. Você fala a Palavra
de Deus, eles riem na sua cara. Isso é pecado. Porque não está de
acordo com seus credos, eles não têm nada a ver com isso. Você não
poderia também fazer nada mais. A Palavra de Deus permanece fiel.
Correto. E quando vieram de lá, eles sabiam que tinham a evidência
da ressurreição.
85
Agora hoje esse é o refúgio que temos. Olha o que acontece.
Quando somos reconhecidos... Ele foi a nossa morte substitutiva.
Quando nos damos conta que não é a nossa justiça, mas a Dele, e
quando O aceitamos como Salvador pessoal, então vamos para
a sepultura com Ele no batismo e morremos com Ele. Se você não

22

CRENTES DA BÍBLIA

morrer, você não deve ser sepultado. Então, quando você está
morto e confessa seus pecados, e se intitula um pecador, e pede
por misericórdia, e se estamos sepultados com Cristo no batismo,
também estamos levantados com Ele na ressurreição.
86
E agora, sendo ressuscitados do pecado (aleluia! Agora
me sinto religioso, irmão), sendo ressuscitados dos mortos, à
semelhança de Sua ressurreição, somos levantados da vida de
pecado e assentados com Ele em lugares celestiais em Cristo Jesus,
cheios do Espírito Santo, com a evidência da Vida Eterna de que já
estamos ressuscitados dentre os mortos. Nossas almas estão vivas,
nesta noite, com Cristo, porque o pecado está abaixo de nós e fomos
levantados de lá, o que é o penhor da nossa ressurreição. Amém.
87
Como você sabe que passou da morte para a vida? Onde você
está firmado? Porque fomos levantados do pecado. Sendo sepultados
com ele no batismo, nós nos levantamos com Ele na ressurreição.
E agora nossas almas estão com Ele e Ele está conosco. Sentimos
Sua Presença, vemos Suas obras. Nós O vemos fazendo as mesmas
coisas que Ele fez quando Ele esteve aqui na terra, trabalhando na
igreja, curando os enfermos, conhecendo os pensamentos que estão
em seus corações, discernimento, poder, ressuscitando os mortos,
fazendo exatamente as coisas que Ele fez.
88
Então deixe sair a pressão, irmão. Não há nada com que
se preocupar. Já estamos ressuscitados com Ele em Cristo Jesus.
Estamos assentados em lugares celestiais agora, não que estaremos,
estamos, agora mesmo, ressuscitados com Ele, assentados em lugares
celestiais com o penhor da nossa salvação eterna (Ufa!). Isto é certo.
Amém. Deixe aliviar a pressão. Envie bombas atômicas, o que você
quiser, nós ressuscitamos com Ele. Amém.
89
O que é toda essa pressão? O que te deixa agitado, correndo
de denominação para denominação? Deixe escapar a pressão, venha
a Cristo. Receba o Espírito de Deus dentro de você, olhe para trás e
veja de onde você veio, olhe lá embaixo no mundo. Você não gostaria
de andar naquilo novamente. Não. Por quê? Você está ressuscitado
com Ele. Você é uma nova criatura, assentado em lugares celestiais
em Cristo Jesus. Deixe sair á pressão.
90
Josué foi até lá e trouxe a evidência para eles. O que eles
fizeram? Murmuraram, não creram nele. Assim está o mundo
religioso hoje. Eles não creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Eles estão com medo disto. Eles têm medo do
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ninguém aqui, não há um pentecostal na América que possa viver
de maneira tão santa como aqueles pagãos africanos. Não, senhor. E
o que dizer dos muçulmanos? Que tal a santidade deles? Tente viver
com eles. Tente comparar sua justiça. Numa tribo lá, se uma jovem
não se casar num determinado tempo, será testada sua virgindade
para descobrir porque ela não se casou. Se ela for encontrada
deflorada, ela terá que contar qual foi o homem que fez isso, e ambos
morrem juntos. Eles matariam um monte nas nações se fosse assim,
não matariam, e por aqui? Tente comparar com isso.
109
Oh, mas hoje podemos dizer às pessoas para viver. E eles
incham e explodem, e passam por cima de qualquer coisa, e dizem:
“Não quero ouvir isso. Ora, você está sempre gritando comigo”. Isso
faz lembrar-me de Micaías quando se apresentou diante de Elias, ou
diante de Acabe. Ele ficou lá, porque ele tomou a palavra de Elias.
Ele comparou sua visão com o que o profeta havia dito antes dele,
com a Palavra de Deus. E quando temos uma visão e ela não está
de acordo com a Palavra de Deus, então vamos esquecer isso. Fique
com a Palavra. Sim, senhor.
110
Agora. Isaías O descreveu. Quando ele O viu, ele disse... Agora,
quando O viram nessa comunhão, O viram nessa torre poderosa,
habitando nela e crendo nela... Ele é um refúgio. Mas quando Isaías O
viu aqui no capítulo 32, ele disse: “Ele é uma rocha em terra sedenta”.
Deve ser esta terra, uma terra cansada e sombria.
111
“Oh”, você diz: “Que coisa, esta é uma terra de alegria e
felicidade.” Sim, eu sei que é. Assim como preguei, creio que foi no
domingo passado, “A Maneira de um Verdadeiro Profeta”. Quando
Amós subiu e olhou para aquela cidade, aquele velho pregador do
campo, careca, com bigodes pendendo, seus olhos se amiudaram;
ele não se parecia com um desses turistas modernos entrando
em Hollywood, olhando para a fascinação e coisas. Seus olhos se
amiudaram, ele olhou lá em baixo e disse: “O mesmo Deus em quem
vocês alegam confiar os destruirá”. Se ele viesse a América hoje à
noite, ele diria a mesma coisa. “O mesmo Deus que vocês alegam
servir será a sua destruição.” E Ele fez isso. Ele pregou apenas por
uns 13 anos, mas ele viveu para ver a sua palavra cumprida. Ele era
um homem destemido com a Palavra de Deus.
112
Você diz: Como Amós sabia disso? Porque ele pôde
diagnosticar aquele caso exatamente como um médico diagnostica
um caso. Quando um médico se depara com um caso, e olha, e vê os
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Santo, que foi quem escreveu a Bíblia, vir e dizer: “Os dias de
milagres passaram?” Você poderia imaginar um homem, não
importa quão profundo ele seja em teologia, ou seja o que for, negar
a própria Palavra da Bíblia, que o Espírito Santo escreveu, e dizer
que o Espírito Santo está nele?
104
Você pode imaginar uma mulher que se estica com esses
shortes, andando para cima e para baixo nas ruas, quando a Bíblia
condena isso? Você pode imaginar as pessoas fazendo isso, as pessoas
hoje vivendo da maneira que elas vivem, e ainda dizendo que têm o
Espírito Santo? Bem, os frutos que vocês produzem, gente, provam
que vocês não O têm. Você está soprando um apito sobre o qual você
não sabe nada. Quando você está morto, você está morto. Quando
você está vivo, você está vivo. E as coisas velhas já passaram e cada
Palavra de Deus é pontuada com um “amém”.
105
Não importa o que os seus credos ou denominação digam,
a Bíblia diz isto. “Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas
do inferno não prevalecerão contra ela”, disse Jesus. Ufa. Amém. Eu
acho que vocês pensam que eu fico com raiva. Eu não. Estou apenas
borbulhando. Veem? Amor, o amor é correção. O amor é correção
Divina. Oh, eu prometo...
106
Por quê? Por que eles correm de um lugar a outro? Por que
eles se juntam a isto, e correm para este aqui, essa organização, ou
aquela? Eles apenas acumulam pressão. Qual é o problema? Eles
ainda não vieram para o refúgio certo; onde há paz, amor, alegria,
longanimidade, benignidade, paciência, fé no Espírito Santo, no
Reino de Deus. Essas outras coisas são passadas.
107
O Nome do Senhor é uma torre forte. Nós o alcançamos, e
cremos nele, e estamos seguros no pavilhão de Deus. E quando você
o faz, você sabe, então que você passou da morte para a Vida. Você
olha para trás e vê quando outrora você não cria em Deus, e agora
você crê Nele. Você vê quando então você se inquietava com um
credo e agora você está na Bíblia. Uma vez alguém lhe disse que
não havia tal coisa como falar em línguas, não havia tal coisa, e que
a Bíblia não ensina isso. E você lia isso, e lá estava isso na Bíblia. E
você diz: “Mas o pastor diz, ou a minha denominação diz que foi
para outro dia”. Bem, você ainda está morto no pecado. Eleve-se
acima. Isso é incredulidade.
108
“Oh”, você diz: “Mas eu tenho um viver santo”. Não há

DEIXANDO ESCAPAR A PRESSÃO

23

Espírito Santo, e essa é a própria evidência de nossa ressurreição, de
que temos Vida Eterna.
91
Olhe aqui, outra coisa que eu poderia pregar, Elias e Eliseu
sempre foram um tipo de Cristo e da igreja com uma porção dobrada.
“As obras que Eu faço, vocês também farão; maiores do que estas farão... Eu
vou para meu Pai... Quando eu for para meu Pai, maiores, ou mais do que
isto, vocês farão.”
92
Quando Elias chamou Eliseu, quando Deus falou com ele na
caverna com uma voz mansa e delicada, ele tomou o seu manto e
desceu e viu aquele jovem profeta indo pelo campo com um boi. Ele
sabia como arar em linha reta. Então, ele tomou o seu manto e jogou
sobre ele. Ele deve ter pegado de volta. Ele foi batizado (você vê?),
com o espírito que estava sobre Elias. Ele tinha uma porção. Ele foi
chamado para ser um profeta. Então, quando Eliseu foi ao Jordão
com Elias, ele atravessou o Jordão com uma porção. Quando voltou
ele tinha duas porções. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo
vem sobre nós, hoje, você tem uma porção. Quando atravessamos o
Jordão da morte e voltamos na ressurreição, temos tanto um corpo
espiritual como um corpo físico ressuscitados com Ele. (Espero que
não esteja te confundindo).
93
Oh, mas irmão, você vê o que eu quero dizer? Nós já estamos
ressuscitados. Estamos sob... [Uma profecia é dada - Ed.] Aleluia.
Levantados com Ele, e assentados agora. Onde você estava? Quantos
são cristãos aqui? Levantem as mãos. Como cristãos, vocês olham
para trás e veem de onde vocês vieram? Isso mostra que você já
esteve morto. Você não teria vindo a uma reunião como esta. Você
não estaria sentado num edifício quente como este. Você não teria
gasto seu dinheiro e atravessado o país. Você teria ido a algum salão
de dança de má reputação ou algo assim. Por quê? Você estava
morto. Essa era sua natureza. Você era um pecador por nascimento.
94
Mas Cristo voltou e disse: “Não vos deixarei sem consolo. Vou
lhes dar o penhor disto. Vou enviar o Espírito Santo sobre vocês. Oh, que
coisa, aí está, que é o penhor”. E hoje nós estamos com o mundo sob
os nossos pés. As pessoas pensam que somos loucos. Você não sabe
que todas as coisas nos pertencem? Como você pode comprar paz
com dinheiro, comprar amor com dinheiro? Isso é o que as nações
estão tentando fazer. Alegria com dinheiro... Vá até a farmácia e me
compre quinze minutos de alegria. Sim, senhor. “Eu posso usá-la.”
Você não pode fazer isso.
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95
Por quê? Isto é um dom de Deus. Vem de Deus e é gratuito
para os Seus filhos que estão no refúgio de Cristo, para aqueles que
têm sido levantados com Ele aos lugares celestiais. Agora mesmo
estamos assentados com Ele, Nele. “Torre forte é o nome do Senhor;
para ela correrá o justo, e estará em alto refúgio.” Que comunhão estar
nisto... Glória.
96
Eu sou um batista-pentecostal. Sim, um batista com uma
experiência pentecostal. Por quê? Eu posso... eu aceitei essa
evidência. Eu recebi o meu Senhor. Eu vejo onde uma vez... Eu olhei
na Bíblia aqui, e ela diz diversas coisas. Eu disse: “Oh, bem, a igreja
diz: ‘Bem, isso foi para outro dia’”. “Ide por todo o mundo, e pregai
o Evangelho. Estes sinais seguirão os que crerem”. “Isso é um erro de
tradução”, e todas essas outras coisas. Há algo errado com isto, e isto
me levou a ser um incrédulo acerca disto. Mas um dia, aleluia! Eu
morri para essa coisa e me tornei vivo Nele pelo batismo do Espírito
Santo. E nesta noite eu estou ressuscitado Nele, levantado acima da
incredulidade. Eu creio em cada palavra Dela. Eu creio que é assim.
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Eu O tenho visto trabalhando, provando exatamente da
maneira como Ele esteve aqui na terra pela primeira vez, assim
Ele é hoje, como Ele prometeu que seria no tempo do entardecer.
Agora estamos assentados com Ele em lugares celestiais. Deixe sair
a pressão. Não há necessidade de estar todo arrebentado a respeito
de tudo. De que adianta? Eu estou arrebentado. Depois que eles
seguiram suas instruções... Sim.
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Assim são muitos chamados cristãos hoje, correndo de
denominação em denominação, eles correm e pegam o seu cartão
de membro e dizem: “Estou cansado de ser um metodista. Vou
me tornar um batista. Vou levar meu cartão de membro para os
batistas”. Os batistas correm para os presbiterianos. O presbiteriano
corre para isto, aquilo e aquilo outro. Os grupos pentecostais estão
correndo de um para o outro. O que você está fazendo? Qual é o
problema? Isso é para mostrar que se acumula pressão. Você não
sabe onde está firmado.
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“Quem está certo, irmão Branham? Estão estes certos, ou
estes outros, ou aqueles estão certos?” Cristo está certo. “Como faço
para recebê-Lo?” “Quem ouve as Minhas Palavras, e crê Naquele que
me enviou, tem Vida Eterna. E Eu o ressuscitarei no último dia.” Amém.
Por quê? Ele creu na Palavra de Deus. É isso. Alguns gostariam de
nos fazer crer que você tem que gritar para obtê-Lo. Os metodistas
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criam assim. Eles descobriram que muito grito tinha muita pressão
detrás. Isto é certo. Criaram coragem e lutaram contra os luteranos.
Os pentecostais dizem: “Você tem que falar em línguas para crermos
nisto”. Eles falavam em línguas e lutavam entre si. “Seu velho
unicista, não terei nada a ver com você.”
100
“Velho trinitário, não terei nada a ver com você.” “Velho
fulano de tal, eu...” Veem, isso ainda está sob pressão. Você nem
chegou ao lugar correto ainda. Mas, irmão, quando você chega a
esse lugar onde você está morto e levantado com Ele na ressurreição,
você ama seu irmão, sua irmã. Não há nenhuma denominação que
possa romper essa barreira. Vocês são cristãos, e vocês são um em
Cristo Jesus, se você é presbiteriano, metodista, batista, ou o que
você possa ser; e vê-Lo se movendo entre nós. Isto é certo. Amém.
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Vejam onde nossas denominações nos levam. Um monte de
besteiras. Separam o nosso companheirismo, rompem as barreiras,
colocam as pessoas sob pressão, e tudo mais, tentando lutar por uma
organização. Ela vai morrer e perecer. Não tem que morrer, já está
morta. Já estava morta, para começar. Mas Cristo... você está em
Cristo, você está vivo. Se você está em Cristo, você crê em Sua Palavra.
Se você está em Cristo, Ele se manifesta a você. Se você está em Cristo,
você passou da morte para a Vida. “Torre forte é o nome do Senhor; a ela
correrá o justo, e estará em alto refúgio.” Não é a denominação que é uma
torre forte; não é o credo uma torre forte, mas: “Torre forte é o nome do
Senhor; a ela correrá o justo, e estará em alto refúgio”.
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Deixe escapar a pressão; venha a Cristo. Não venha, “bem,
eu vou tomar o credo desta igreja. Eu vou tomar o credo daquela
igreja”. Tome o poder de Deus. Tome o Nome de Jesus Cristo. Ore
Nele. Batize-se Nele. Ore pelos enfermos Nele. Expulse demônios
Nele. “Em meu nome expulsarão os demônios.” Viva Nele, grite Nele,
ande Nele, morra Nele. Amém. “E, quanto fizer por palavras ou por
obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus
Pai.” Amém. É isso.
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“O Nome do Senhor é uma torre poderosa, os justos correm
para ela e estarão seguros.” Agora, você não pode vir através de
algum credo ou algo assim. Você tem que morrer e chegar a isto.
Você tem que andar nisto, e morrer para si mesmo, e se levantar de
novo. E então, toda a palavra de Deus torna-se uma verdadeira...
Você poderia imaginar um homem que tem o batismo do Espírito

