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O GAFANHOTO, A LOCUSTA,
O PULGÃO E A LAGARTA
Palmerworm, Locust, Cankerworm, Caterpillar

William Marrion Branham
Domingo, 23 de agosto de 1959
Jeffersonville, IN – EUA

1
Obrigado, irmão Neville. Eu notei que eles continuaram
movendo o pequeno microfone ou o volume. Vocês conseguem me
ouvir bem? Ótimo, obrigado. A pequena movimentação que houve
aqui há poucos momentos foi um irmão que estacionou seu carro em
um local errado ali fora, e eu acho que as pessoas queriam que ele
tirasse o carro do lugar. Era isso. E ele...
2
Este aqui? E se eu tirá-lo pra cá, vocês conseguem me ouvir
bem. É o ditado de Kentucky: “Estávamos latindo na moita errada.”
Eu estava olhando para este microfone e deveria estar olhando para
esse. Tudo bem. Obrigado, irmão Gene.
3
Estamos felizes em relatar, agora, a reunião em Middletown,
Ohio, na semana passada, ou na semana retrasada. Foi um tempo
glorioso para nós. Oh, as congregações não eram tão grandes. Mas
foi na região, num lugar que eles chamam de Chautauqua, afastado,
a oito ou nove milhas da cidade [Cerca de treze ou quinze
quilômetros – Trad]. Os assentos estavam lotados e havia milhares
de pessoas. Eu não sou muito bom em estimar multidões.
4
E então a coisa principal foi que Jesus se encontrou conosco, e
essa é a parte boa. E isso trouxe grandes resultados, e damos louvor
ao Senhor Deus, por fazer isso por nós. E havia, naquela região,
algumas das melhores pessoas que eu já conheci em minha vida. E
sendo que estamos tão perto da fronteira aqui, eu posso dizer isso.
Eles eram noventa e nove por cento Kentuckianos. Tudo ali era
Kentucky. O irmão Sullivan disse: “Irmão Branham”, ele observou:
“você sabe, quase todo esse pequeno vale por aqui é de Kentucky?”
E eu respondi: "Eu não sabia disso". Ele concluiu: "Sim, é". E uma
noite na reunião eu ﬁz menção: "Quantos aqui são de Kentucky,
levantem as mãos". E olhei por ali, pensei: "Há alguém de qualquer
outro lugar?" Todos de Kentucky. E os resultados foram
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maravilhosos, muitos relatórios. Houve um senhor, ontem, que
estava vindo, passou e me contou sobre algumas coisas que
aconteceram, e cartas chegando, e diversos testemunhos.
5
Há um senhor aqui atrás fazendo as gravações agora mesmo,
e ele disse em uma certa noite, creio que foi ontem à noite, quando eu
estava pregando sobre a aguiazinha... E ele disse que na ﬁla dos
discernimentos, ou pode ter sido na congregação, eu não saberia
dizer qual, mas houve um homem que veio da audiência. E o
Espírito Santo começou a falar com ele, e lhe contou que ele não era
daquela região, mas que era de Indiana, de algum lugar em Indiana.
E disse: "Você não está aqui por si mesmo. Você está aqui por um
bebezinho seu, de apenas alguns meses, talvez três meses", ou algo
assim. E ele iria ser operado, e o coração tinha que ser retirado. E era
uma condição tão lamentável; seus pequenos pulmões haviam
inchado, seu peito; seu pequeno estômago tinha baixado. E eu lhe
disse para ir para casa, sem duvidar; se ele não duvidasse,
encontraria seu bebê bem.
6
Agora, a testemunha está bem aqui na sala ao lado, e talvez o
bebê esteja na audiência, pelo que sei. Os pulmões do bebezinho
voltaram ao normal e o pequeno estômago também. E o homem que
está fazendo as gravações aqui, de uma das ﬁtas desta manhã,
trouxe a mãe, o pai e um vizinho seu, os trouxe para cá, e trouxe o
bebê e colocou-o do outro lado da sala e tocou a ﬁta, o que era o
ASSIM DIZ O SENHOR. E ele contou que quando chegaram ao
ponto em que os cavalheiros vieram se apresentar na plataforma,
disse: "O Espírito Santo entrou na sala, pois colocou o bebezinho ali,
sussurrando, brincando e seguindo adiante". Não precisou de
nenhuma operação. Os médicos não precisaram operar. O Senhor
operou o bebê com Seu grande, grande poder. E o bebezinho
sentado ali, brincando na caminha, e a mãe e o pai assentados ali, e o
vizinho que poderia ter sido um pouco cético sobre a coisa toda, ali
estava a Presença. Se isso não é fé apostólica, eu não sei o que é.
7
Vocês sabem, a Bíblia diz que quando Jesus, através dos
apóstolos Pedro e João, curou o coxo no portão, “eles não puderam
dizer nada contra isto, porque o homem estava ali como uma testemunha”.
Então, Cristo ainda vive. Louvado seja o Seu Nome. Que conforto
que isto é nestes dias. Agora, este é apenas um dos muitos
testemunhos.

Cristo. Vá, creia. Esta pequena senhora assentada bem aqui tem uma
espécie de erupção cutânea. Levante-se, querida. Você crê? Isso te
chocou um pouco, não foi? Tudo bem, você vai superar isso. Você
vai ﬁcar bem. Eu te verei depois. Vá para casa e ﬁque bem.
199
Quem foi essa pessoa que se levantou há alguns minutos?
Algum homem ali atrás se levantou em algum lugar. Você se
levantou? Fique de pé. Você crê que Jesus Cristo pode me dizer qual
é o seu problema? Você aceita isso? Crê que esse nó vai sair do seu
pescoço? Sua esposa sentada ali ao seu lado, sofrendo com uma
condição nervosa. Isso é certo também. Vocês são todos de Ohio.
Coloque a mão sobre ela lá, irmão. Senhor, que eles sejam curados,
voltem para casa, regozijem-se e ﬁquem bem, por Jesus Cristo,
nosso Senhor. Amém.
200
[Espaço em branco na ﬁta - Ed.]... sobre alguém ao seu lado.
Tomem minha palavra. Eu estou lhes falando a Palavra de Deus.
Vocês creem agora? Todos que creem, digam "Amém". [A
congregação diz "Amém" - Ed.] A Palavra foi manifestada, Ela é a
Verdade. Agora, inclinem as cabeças. Senhor, eu venho a Ti no
Nome de Jesus, orando por estas pessoas. É tarde, Senhor.
201
E é realmente mais tarde do que pensamos, e a vinda do
Senhor está próxima. Rogamos que Tuas misericórdias sejam
estendidas. Dê a eles, Senhor, a cura. Eu agora condeno o diabo, na
Luz da Palavra de Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Jesus Cristo,
o Filho de Deus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que o
batismo nas águas no Nome de Jesus Cristo é o correto...
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Cristo que não é certo. Você não pode fazer isso e provar que o
ensinamento que eu tenho ministrado... [Espaço em branco na ﬁta Ed.]
194
Você vem, você é daqui do Tabernáculo, não é, senhora?
Você está assentada ali com a mão para cima, com um pequeno
chapéu branco. Sim, você é daqui. Vê, quando vejo isso, as pessoas
estão puxando essa visão. Eu posso ver Isso pairando bem sobre
eles. Mas eu estou querendo alguém que eu não conheço. Aqui, você
aí embaixo, no Tabernáculo aqui, senhora, que tem o seu lenço
levantado assim, assentada aqui? Você é de... você é... Você é de fora
da cidade? Fique de pé por um minuto.
195
Enquanto você estava sentada lá orando, houve um
sentimento estranho que veio sobre você de repente. Foi o Anjo do
Senhor. Bem, Ele está bem ao seu lado agora. Agora, há algo pelo
qual que você O tocou. Eu não sei o que é. Mas você é de fora da
cidade. Você poderia ser de Louisville, ou Tennessee, ou de onde
quer que você possa ser; eu não sei. Deus sabe. Mas se Ele me revelar
qual é o segredo do seu coração, tornar conhecido o seu desejo, ou
outra coisa, você crerá, aceitando a Palavra, fazendo tudo como...
196
Agora, todos vocês, pessoas, estão olhando diretamente para
a mulher. Veem? Agora, deixe que o Espírito Santo, se Ele ainda é o
Espírito Santo, que Ele revele. Não tenha medo. Ele é Deus. Ele
cumpre Sua Palavra, toda a Palavra. A mulher está sofrendo com
uma crise nervosa, uma condição nervosa. Se isso é certo, levante a
mão. Você tem problemas cardíacos também.
197
Isso é um coração nervoso. Dói mais quando você se deita, te
sufoca mais. Você passou por uma cirurgia. Essa operação ainda não
está curada. É isso, não é? Não, você não é de Ohio... Você é de Ohio.
Você é de Ohio. Você tem um peso por alguém em seu coração, é
uma garota ou algo assim; é uma ﬁlha desaparecida. Isto é ASSIM
DIZ O SENHOR. Vá, receba o que pediu, senhora. Você tocou Algo.
Você crê? Quem mais estava com as mãos levantadas [Espaço em
branco na ﬁta - Ed.] aqui?
198
Você crê que Deus pode me revelar o segredo do seu coração?
Você crê que é o mesmo Deus sobre o Qual eu tenho pregado nesta
manhã? Você tem uma sombra escura sobre você: é câncer. Você crê
que Deus te curará? Crê? Muito bem, senhor, então volte para Ohio,
de onde você é; Líbano, volte e esteja bem, crendo no Senhor Jesus

8
Mas o que é isso neste dia, descobrir que o mesmo Deus, com
as mesmas maravilhosas ações, as mesmas coisas que Ele fez, Ele faz
da mesma maneira hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e
eternamente. Somos agradecidos por termos o privilégio de nos
reunirmos nesta manhã em Seu Nome. Agora, orem por nós
enquanto viajamos de lugar em lugar para servir o Senhor na
capacidade que Ele nos chamará. E estamos contentes que não há
apenas pessoas do Tabernáculo aqui, mas de todo o país...
9
Obrigado, irmã. Isso foi uma coisa leal. Eu sei que o grande
Deus do céu viu o que você fez, do mesmo jeito. Uma senhora um
pouco mais jovem do que a outra, sentadas aqui. E uma mulher que
esteve no campo pelo Senhor, anos antes que eu nascesse, ela e seu
marido, por cinquenta e tantos anos, pregando o Evangelho; ela
trabalhando em uma mina de carvão, para sustentá-lo no campo
pregando o Evangelho no qual eu me ﬁrmo.
10
A senhora idosa estava sentada na frente, sem um leque,
enxugando o suor do rosto; uma jovem se levanta, vem e traz para
ela o seu leque. Então eu digo a vocês: estou contente de estar
reunido nesta manhã com pessoas como essas. Eu me alegro porque
sou um cristão e por estar reunido com o povo cristão.
11
E está muito quente em nossa região e em todo o país agora. E
estamos ansiosos pela chegada do outono, quando estará mais
fresco. E nossa próxima grande reunião, pelo que sabemos, será em
San Jose, Califórnia. E foi lá onde estivemos no fairground [Área
externa reservada para eventos públicos – Trad.] por alguns dias, e
houve uma aglomeração tal que não pudemos fazer nada para
cuidar deles. E os mesmos grupos estão patrocinando as reuniões
que vão acontecer agora no fairground em San Jose. E estamos
conﬁantes de que se você mora próximo dali, ou tem amigos ali,
escreva e diga-lhes para estarem na reunião. Se não, que estejam
orando por nós.
12
Agora, hoje eu mencionei que eu ia estar aqui nesta manhã,
para participar das orações e súplicas ao Senhor, com todos vocês. E
se houver visitantes em nosso meio, lamentamos que nosso prédio
não tenha ar condicionado, porque somos uma igreja pobre em bens
do mundo, mas rica na fé no Reino de Deus. E damos as boas-vindas
a vocês para esta curta visita, e oramos para que vocês voltem e
estejam conosco novamente. Algum dia esperamos ter uma igreja
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melhor.
13
Não somos muito a favor de construção de igrejas, nestes
dias, porque cremos verdadeiramente, de todo o coração, que o
Senhor Jesus vem em breve. E enquanto os missionários estão no
campo pregando o Evangelho sem sapatos, comendo uma refeição
por dia, como podemos nós construir uma igreja de um milhão de
dólares diante disso? Eu simplesmente não consigo ver isso e depois
dizer que o Senhor virá em breve. Vamos ao campo e vamos fazer o
que pudermos nesta geração. Se houver outra, eles responderão
pela deles; nós teremos que responder por esta aqui. Não podemos
ir a esses edifícios de um milhão de dólares, e assim por diante,
depois de estar no campo e vendo isso. Agora, eu penso que a casa
do Senhor deveria ser bonita. E deveria ser um lugarzinho sagrado.
Torná-la o mais confortável e agradável possível, mas nada ao
extremo, porque não entendemos dessa forma.
14
Agora, antes de orarmos e lermos as Escrituras, eu queria dar
uma... não pregar nesta manhã, mas ministrar uma palestra sobre as
Escrituras. E geralmente eu só faço isso em minha própria igreja. Em
nossa igreja, não somos uma denominação. Somos
interdenominacionais por natureza, e não somos ﬁliados a
nenhuma igreja nas linhas de denominação, mas estamos
associados a todos os crentes de todas as denominações e povos em
todo o mundo. Nossa igrejinha, nesta manhã, é conhecida em todo o
mundo. As ﬁtas que vocês... Essas Mensagens, tão entrecortadas
como são, mesmo assim estamos apoiando campos missionários
(quantas nações estrangeiras?), dezenove nações estrangeiras,
apenas com as ﬁtas.
15
Dezenove nações estão pegando as mensagens e traduzindoas. Alguém como eu estou pregando, e alguém está lá pregando
exatamente com isto. E eles estão indo às cabanas e lugares onde
Deus nem mesmo é conhecido e pregando aos pagãos e aos nativos
da África e da América do Sul, e por todo o mundo, e centenas e
centenas estão vindo ao Senhor. Muitos estão sendo curados. E esta
é a razão por que sentimos que é tão importante imprimir a
Mensagem, não investir em grandes edifícios e assim por diante.
16
E então, quando estou aqui, apenas tenho palestras sobre as
Escrituras. Mas lá fora no campo eu não prego nenhuma doutrina da
igreja, porque fazendo isso, torna-se difícil. As pessoas dirão que

em que você tenha que levar apenas um homem e se colocar de pé;
aqueles pobres ﬁlhos de Deus sairão de qualquer maneira,
independentemente disso. Eles virão de qualquer maneira para
ouvir isso. "Minhas ovelhas conhecem a Minha Voz, elas não seguirão um
estranho." Tua voz, a maneira como Ela chamou Tuas ovelhas da
primeira vez, Ela chama novamente. Elas não seguirão um estranho.
190
Se a Tua voz, que chamou as Tuas ovelhas, disse: "Arrependeivos e cada um de vós seja batizado em Nome de Jesus Cristo", Tuas ovelhas
ouviram. Tuas ovelhas ouvem a mesma coisa hoje. Se alguém diz:
"Oh, isso é coisa do anticristo. Seja batizado em nome de 'Pai, Filho,
Espírito Santo'". Elas não seguirão um estranho. Eles conhecerão
Tua voz. Eles observarão as Tuas obras. Eu oro, Pai, que Tu concedas
a todos. Tua voz tem falado, que as Tuas obras acompanhem. Em
Nome de Jesus. Amém.
191
[Alguém fala em línguas - Ed.] Assim, amigos, o Espírito
Santo está se movendo. Agora vou virar as costas para esta
audiência. Bem, eu não quero vocês, pessoas que são aqui deste
Tabernáculo; é melhor eu olhar para esse lado. Eu não quero
nenhuma das pessoas do Tabernáculo; eu quero você que nunca
esteve aqui antes, ou você que sabe que eu não te conheço, pessoas
de fora da cidade, levantem as mãos novamente, para que eu possa
ver onde vocês estão, que vocês estão doentes. Deixe o Espírito
Santo se mover agora. Assim, vocês, pessoas, eu não as conheço.
192
Vocês receberam cartões de oração? Eles distribuíram
algum... [Espaço em branco na ﬁta - Ed.]... eles tocaram... E deixe-O
fazer isto pelo menos duas vezes. A Bíblia disse que pela boca de
quantas testemunhas? Duas ou três. Correto? "Duas ou três
testemunhas, que toda palavra seja estabelecida." Tomem pelo menos
dois ou três de vocês, então o restante de vocês creiam. Seja qual for a
necessidade, creiam agora. Vocês crerão, se Ele ﬁzer isso? Levante a
mão, diga: "Eu vou tomar isto pela fé, eu levanto minha mão". Vocês
o farão? Levantem as mãos, todo mundo aqui.
193
Quantos aqui dizem: "Eu nunca vi isso antes, vou tomar pela
fé também"? Levante a mão e diga: "Eu tomarei pela fé". Olhe aqui.
Agora vocês veem onde eu me ﬁrmo? Há um desaﬁo aqui. Bem, se
Ele é Deus, Ele Se manifestará. Se isto não for a Verdade, então sou
um mentiroso, um falso profeta; vocês nunca deveriam vir ouvir-me
novamente, porque sou um falso profeta, dou um testemunho de
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Palavra e prego-A. Agora, está feito. Está em Tuas mãos, Senhor. Eu
oro para que em Nome de Cristo, que Tu recebas estas coisas, e na
Luz que elas foram pregadas, Senhor. Se alguma consciência foi
ferida, que seja curada pelo Bálsamo de Gileade. E que aqueles,
Senhor, assentados aqui que foram aspergidos, derramados ou
imersos em três deuses, permita-lhes verem o seu erro, Senhor.
184
Eu posso, não importa o quanto eu pregue… Quando Tu
pregaste e ﬁzeste a mesma coisa, e ainda assim seus olhos estavam
cegos. "Ninguém pode vir a Mim, se Meu Pai não o trouxer." E embora Tu
tenhas pregado e operado os milagres, e provado que Tu eras o
Messias, ainda assim eles não podiam crer, porque Isaías disse que
eles seriam assim.
185
E eu posso acrescentar isto, que hoje, embora Tu tenhas feito
tantas coisas, Tu trouxeste Tua Palavra verdadeira, A trouxeste de
volta ao fundamento apostólico, colocando-A para um desaﬁo, que
Ela é a Verdade. E então Tu vens bem atrás e operas o mesmo tipo de
milagre que ﬁzeste quando estiveste aqui na terra.
186
O que acontece? Eles não podem, porque Paulo disse pelo
Espírito (como Isaías dissera): "Porque haverá homens amantes de si
mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais
e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis,
caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores,
obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus,
tendo aparência de piedade, mas negando a eﬁcácia dela. Destes afasta-te.”
187
Senhor, eu oro hoje que Tu Te manifestes e faças a Tua
Palavra viver entre nós agora mesmo. Pois pedimos isto em Nome
de Jesus. Se Tu ﬁzeres isso, Senhor, todos eles crerão. Nós sairemos
deste Tabernáculo, nesta manhã, crendo que nossa alma está liberta.
Envie isso a eles, Senhor, e fale a cada coração, enquanto
aguardamos o Teu discernimento.
188
Que o Espírito Santo, a verdadeira Vida de Deus, entre nesta
pequena parte de um ramo que foi deixado. Ó Senhor, energize-o
com o Teu Espírito, e que possa... Isso está testiﬁcando, Senhor,
testiﬁcando: Tua Palavra é correta. Todo homem seja mentiroso e Tu
sejas Verdadeiro.
189
Não importa quantos se voltem contra; se for preciso o
martírio, se for preciso a excomunhão, se for preciso ter campanhas

minha doutrina não está certa, ou algo assim. E se eu pregar a
doutrina metodista, o batista discordará de mim. Se eu pregar a
doutrina batista, então os luteranos vão discordar. Se eu pregar a
doutrina pentecostal, então os nazarenos vão discordar. Se eu
pregar a doutrina nazarena, então a igreja de Deus discordará.
Então, vocês veem, você tem que se posicionar por algo, mas no
âmbito do campo de serviço, nós apenas damos as boas-vindas a
todos os crentes, não importa qual seja seu credo ou denominação.
Contanto que você seja nascido de novo do Espírito de Deus, você é
nosso irmão e nossa irmã. E pretendemos sempre manter isso assim.
17
E então, se Deus quiser, hoje eu quero pregar em nossa igreja.
Nossa igreja se posiciona sobre a doutrina Bíblica (veem?), onde a
igreja se ﬁrma, e porque fazemos isso. E, ao fazê-lo, somos obrigados
a criar, ou melhor, não queremos dizer isso, mas podemos suscitar
indagações na mente de alguém, ao dizer: "Bem, eu nunca fui
ensinado assim, ou a crer de tal e tal forma " (Obrigado.)
18
E se acontecer de você, de sua igreja não crer, ou você não crer
nas coisas que ensinamos como nossa doutrina da igreja, nós cremos
que isso não signiﬁcará uma ofensa. Porque o primeiro passo para o
cristianismo bem-sucedido, e para mostrar que o homem recebeu o
Espírito Santo, é a humildade, a verdadeira humildade dada por
Deus, que deve ser dada humildemente. Mas, ainda assim, uma
igreja sem doutrina é como uma água-viva: ela não tem espinha
dorsal. Então, temos que ter uma espinha dorsal. E não somente
uma espinha dorsal, mas dentes também, porque a Igreja de Deus
deve comer o Pão da Vida.
19
Em algumas das declarações que eu possa fazer, se eu tentar
fazê-las duramente, agora, por favor, não entenda mal. Porque eu
não estou querendo ser rude ao ministrar palestras sobre a Bíblia,
mas se eu... Por trinta anos de busca, não tendo credos ou nada além
da Palavra, há pessoas aqui que são presbiterianas, católicas,
batistas, pentecostais, nazarenos, igreja de Deus, peregrinos da
santidade, estão todos assentados aqui. E eu sei que cada igreja tem
seu próprio credo, e eu não quero estorvar isso, mas eu estou apenas
tentando trazer a Escritura e fazer isso com a Escritura. Então todos
entenderão que isso não é ser rude. É estar com amor, afeição e
misericórdia, e com o melhor que eu sei para explicar as Escrituras.
20
E agora, o assunto desta manhã vai ser um pouco longo, e eu
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não desejo ter pressa. Eu quero gastar o meu tempo apenas no que
eu vou dizer, e tentar explicar por que dizemos isso. Tantas vezes
nas reuniões, alguém diz: "Bem, em que ele crê? Ele ainda é batista?
Ele é pentecostal? Ele crê em falar em línguas? Ou ele é isso ou
aquilo? Ele crê na segurança eterna? Ou, o que ele é?” E então, você
apenas faz menção daquilo que você é, eles não vão querer ter nada
mais a ver com você. Não importa, eles não vão parar para ouvir,
para levar em consideração, mas eles te deixarão imediatamente.
21
Em nenhum lugar e em qualquer tempo em minhas
reuniões, jamais soube de deixar discórdia entre irmãos. Eu sempre
prego a vinda do Senhor, salvação e cura divina. Isso não fere
nenhuma pessoa do Evangelho Completo. Então, na igreja aqui eu
tenho nossa própria doutrina. Isso espalha entre as pessoas que vêm
e elas dizem: "O irmão Branham disse isso e aquilo", essas coisas.
Bem, nós temos que ter uma doutrina.
22
Agora, recentemente em uma reunião, quando alguém
perguntou a um grupo de ministros… Meus secretários e demais
estão presentes. Muitas e muitas cartas chegam e dizem: "O irmão
Branham crê na preservação ou manutenção, na segurança do
crente?" Bem, eu conheci um grupo legalista que estava
perguntando isso, seria difícil para mim dizer isso; logo eles "se
afastariam". E não faz a menor diferença se você crê nisso ou não;
contanto que você seja salvo, essa é a coisa principal. E eu não disse
nada. E dezesseis igrejas abandonaram o patrocínio, você vê, porque
eu me recusei a responder, para manter o companheirismo com as
pessoas.
23
Agora, na igreja, nesta manhã, eu quero explicar porque eu
creio no que creio. Oremos. Senhor, Quem trouxe Jesus novamente
dentre os mortos e O deu a nós como um sacrifício de Teu amor por
nós... E pela lavagem da água pela Palavra, Ele santiﬁcou um povo
peculiar, um grupo chamado, e nós estamos esperando
pacientemente por Sua segunda vinda. E sabemos que aos olhos das
pessoas existem muitos credos e denominações. E, Pai, Deus, nós
rogamos que Tu abençoes cada um deles. E o ponto de vista que eles
defendem, embora possamos discordar deles em muitas coisas, mas
em princípio, como cristãos e irmãos, estamos ombro a ombro com
eles, e não apenas ombro a ombro, mas de coração para coração.
24
Em um dia de indiferença quando os homens são obstinados

Jesus Cristo, deixe-me dizer como Paulo, que ele seja anátema. Se
alguém lhe disser: "Aperte a mão do pregador e você receberá o
Espírito Santo", seja anátema. Pois o Espírito Santo é um
nascimento. Eles querem o estilo próprio...
179
Qualquer um sabe, como eu disse antes, um nascimento é
uma desordem, não importa onde seja. Se o parto é num celeiro, é
uma desordem; se é em casa, é uma desordem; se é no hospital em
um quarto rosa decorado, é uma desordem. Um nascimento é
sempre uma desordem. E o novo nascimento não é nada menos: é
uma desordem. Chorando e berrando, chorando, balbuciando os
lábios e todo tipo de coisa acontecendo. É uma desordem, mas traz
Vida.
180
É a única maneira que você pode fazer isso. Não tome o
aperto de mãos ou colocar seu nome em algum livro de igreja, e
dizer: "Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da
terra, e em Jesus Cristo, o Filho, na santa Igreja Católica Romana e na
comunhão dos santos". Se você ﬁzer isso, você está testemunhando
que você é um espiritualista.
181
Qualquer coisa que tenha comunhão com os mortos, não
importa o que seja, é um demônio. Há apenas um Mediador entre
Deus e o homem, esse é o Homem Jesus Cristo. E Ele não está morto,
mas está vivo. E Ele está aqui agora, Ele ressuscitou dos mortos.
Todos os outros santos católicos e santos protestantes, e tudo mais,
estão mortos e na sepultura. Eles podem estar na glória. Se eles
foram santos, eles estão lá. Não importa onde estejam, se você tiver
comunhão com eles, você está absolutamente transgredindo as leis
de Deus e passando por um demônio que não é um santo.
Certamente. A Bíblia diz isso.
182
O gafanhoto comeu isso também, mas Deus vai restaurá-lo
de volta a um verdadeiro Espírito do Deus Vivo que não se
comunica com algum São Judas, santo isto e santo aquilo, e santa
Cecília, e todos esses outros, e alguns desses santos. Será o Espírito
de Jesus Cristo que voltará e Se manifestará e fará a mesma coisa. "Eu
restaurarei, diz o Senhor." E eu agradeço a Deus hoje, no ramo da igreja
aqui, há uma pequena Vida que começa a ﬂuir por ali. Isso está se
manifestando. Deus restaurará a Igreja plena de volta à Sua correta
estatura, novamente, antes da vinda do Senhor.
183
Senhor Jesus, o culto é Teu. Eu sou responsável apenas pela
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ninguém. Eles tiveram que vir e ser batizados novamente, para que
recebessem o Espírito Santo. Quantos sabem disso? Paulo passou
pela costa superior de Éfeso, ele encontrou os batistas. Eles tinham
um bom… Eles tinham um bom pastor; ele era um advogado
convertido: Apolo.
174
E ele lhes perguntou: "Recebestes vós o Espírito Santo desde que
crestes?" Eles responderam: "Nem mesmo sabemos se existe Espírito
Santo". Interrogou-lhes: "Então, como vocês foram batizados?" Diz
assim na versão Rei Tiago: "em que". Leia no original, ali diz "como".
"Em que" signiﬁca a mesma coisa. "Como vocês foram batizados?" Eles
disseram: "Fomos batizados por João, o mesmo homem que batizou
Jesus". Esse é um bom batismo. "Andou na água, o mesmo que
batizou... João.”
175
Bem, Paulo disse: "Isso não funcionará mais. Isso não é bom
mais. Ele veio, foi cruciﬁcado. Porque João batizou para o
arrependimento, não para a remissão de pecados, dizendo que
vocês deveriam crer Naquele que veio, Jesus Cristo". E quando eles
ouviram isso, andaram até às águas e foram rebatizados em Nome
de Jesus Cristo.
176
Paulo impôs as mãos sobre eles; o Espírito Santo veio sobre
eles; eles profetizaram e falaram em línguas. Correto? Paulo
persuadiu homens que haviam sido batizados pelo mesmo homem
que batizou Jesus, disse-lhes que teriam que ser batizados de novo,
porque eles não haviam sido batizados no Nome do Senhor Jesus.
Eu tenho direito de dizer a mesma coisa, se é a mesma doutrina.
177
Agora, o que Paulo disse em Gálatas 1:8? Pois bem, ele fez
isso. Quantos sabem que é a Verdade, digam "amém"? [A
congregação diz: "Amém" - Ed.] E ele disse: "Se um anjo do céu", muito
menos um pregador de uma igreja ou denominação... "Mas, ainda
que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que
já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vo-lo dissemos, agora
de novo também vo-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além
do que já recebestes..."
178
Veem onde o pulgão comeu? Veem? "Mas ainda que um anjo
pregue qualquer outra coisa além disso, seja anátema." Isto é certo. Que
ele seja amaldiçoado; nem dê atenção a ele. E se um pastor, se um
missionário, se um evangelista, ou qualquer um, tentar persuadi-los
a serem batizados de qualquer outra maneira a não ser no Nome de

e orgulhosos, mais amantes dos prazeres do mundo do que de Deus.
Oramos, ó Deus, para que o Espírito Santo una nossos corações cada
dia mais, dia após dia. Cure os doentes, nesta manhã, Senhor. Há
aqueles que estão para entrar para o batismo das águas. E oramos
que o Teu Espírito Santo os encha com a Tua Presença, se eles já não
O tiverem recebido. Que eles sejam selados longe das coisas do
mundo e cheios com o Espírito de Deus no amor Divino e em
comunhão com todos os homens. Senhor, pelas nações do mundo,
como Tu me enviaste, um pobre homem iletrado... E ainda assim,
Senhor, crendo em meu coração em Ti, as coisas em que tenho crido
e ensinado pela Bíblia, conﬁrmadas pelo Anjo do Senhor que está
presente para conﬁrmar o que é dito, se é de Deus...
25
Muitas vezes, as pessoas pensaram que eu era um
comprometedor. Tu és o Juiz do meu coração. Mas como Paulo, no
passado, que até mesmo pregou o judaísmo até que ganhou a
conﬁança do povo, e então ele pregou a Cristo cruciﬁcado; mas
primeiro para ganhar a conﬁança do povo, então sua mensagem
seria temperada com sal. Nós oramos, ó Senhor, que Tu temperes
nossas conversas e nosso companheirismo com o Sal do Espírito,
com o Sangue do Senhor Jesus, e faça-nos o povo chamado, e que o
mundo possa olhar e observar nossas vidas, e então se tornarem
sedentos de ser como nós. Mantenha-nos humildes e cheios do Teu
amor e do Teu Espírito. Pois pedimos no Nome Daquele que orou
para que fôssemos um, para que todos os homens soubessem que
éramos Seus ﬁlhos quando tivéssemos amor um pelo outro. Amém.
26
Agora, para vocês, eu sei que está um pouco quente. E se
houver, se houver um 'ventilador de pé' por aí, se eles quiserem
trazer para qualquer lugar, ﬁcaria melhor, está tudo bem. Eu
gostaria de ler alguns dos Escritos sagrados. [O irmão Branham e o
irmão Neville conversam entre si - Ed.] Não, senhor, não enquanto
estiver no chão assim, eu creio que estaria tudo bem, irmão Neville.
27
Eu quero que você volte comigo nas Escrituras ao Livro de
Joel, e então eu tenho vários lugares aqui que eu gostaria de ler
primeiro para termos uma palestra, algum contexto para uma
palestra. Primeiramente, em Joel, capítulo 1, começando com o
versículo 1º e lendo até o 4º. E depois, no capítulo 2, do verso 25 ao 27,
vamos ler as Escrituras:
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“E a Palavra do SENHOR foi dirigida a Joel, ﬁlho
de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os
moradores da terra: Porventura isto aconteceu em
vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre
isto uma narração a vossos ﬁlhos, e vossos ﬁlhos a
seus ﬁlhos, e os ﬁlhos destes à outra geração. O que
ﬁcou da lagarta, o gafanhoto o comeu, e o que ﬁcou
do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ﬁcou da
locusta, o pulgão o comeu”.
28
E então, nos versos 25 ao 27 do capítulo 2...
“E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto,
a locusta, e o pulgão e a lagarta, o meu grande
exército que enviei contra vós. E comereis
abundantemente e vos fartareis, e louvareis o
Nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para
convosco maravilhosamente; e o meu povo nunca
mais será envergonhado. E saberás que eu estou no
meio de Israel, e que eu sou o Senhor teu Deus e que
não há outro; e o meu povo nunca mais será
envergonhado.”
29
Então no Livro de Romanos, no capítulo 1º de Romanos,
verso 25, vou ler este; vamos tomar o verso 24 também:
Por isso também Deus os entregou às
concupiscências de seus corações, à imundícia,
para desonrarem seus corpos entre si;
Pois mudaram a verdade de Deus em mentira (...)
30
E então em Romanos no capítulo 3 e versículo 4. Romanos 3,
verso 4, nós lemos. A primeira frase desse verso 4.
De maneira nenhuma; sempre seja Deus
verdadeiro, e todo o homem mentiroso (...)
31
Agora estamos entrando numa reﬂexão séria nestes assuntos
aqui. Eu creio que chegará um tempo de restauração de todas as
coisas que foram feitas de forma errada. E estamos tentando com
tudo o que há em nós, e outros homens estão tentando, tais como
grandes evangelistas como Billy Graham e Oral Roberts e muitos
outros evangelistas formidáveis, ministros e pastores que são leais
ao seu posto, estão tentando ver um reavivamento em nosso tempo.

minha direita". Filho, Jesus; Cristo, o Logos que saiu de Deus no
princípio. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí está.
168
Oh, estou tão feliz por isso. Meu coração se regozija por saber
que Seu Espírito, o Espírito que escreveu a Palavra concorda com a
Palavra, prova a Seiva da Vida e entra e Se manifesta. Deus esteja
com vocês. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu falei a Verdade sobre a
Sua palavra. Agora, vocês, povo do Tabernáculo, eu oro por vocês
em outros momentos. Estamos atrasados. Eu atrasei um pouco.
Passei um pouco do tempo. Eu estava esperando um tanto de
pessoas para serem batizadas.
169
Vejam, se o Espírito Santo está aqui, nós... Ele os curará. Eu
quero aquelas pessoas que são estranhas em nossas portas, que
estão doentes e aﬂitas. E agora, se eu falei a verdade sobre Deus, e se
essas pessoas disseram a verdade, que eu não as conheço e que elas
estão doentes e aﬂitas, se o Espírito Santo permanece O mesmo, Ele
pode me revelar.
170
Se Esse é o mesmo Espírito Santo e está ligado ao mesmo
tronco aqui que os pulgões têm comido, mas há um pedacinho de
casca ali embaixo, ligando isso, vai operar exatamente como
aconteceu ali embaixo. Os credos de igreja podem dizer: "Oh, isso
não está certo. Isso é telepatia mental. Isso é o diabo. Isso é
adivinhação". Eles disseram o mesmo sobre Ele. "Se eles chamaram o
Senhor da casa de 'Belzebu', quanto mais chamarão Seus discípulos?"
Correto. Ainda assim, isso não para. Isso só aumenta, o faz
continuar.
171
Agora, Ele ainda é Deus? Ele é o mesmo ontem, hoje e
eternamente? Ele honra Sua Palavra? Ele honra. E eu conclamo cada
um de vocês, que nunca foi batizado em Nome de Jesus Cristo, seja
batizado no Nome de Jesus Cristo. Não importa o que o velho trapo
de igreja diz. Isso é uma denomi… E eu conheço homens que eu
trouxe para um estudo comigo e examinamos... bons homens.
172
Eu digo: "Venha cá um minuto. Mostre-me onde você foi
batizado em nome do Pai, Filho, Espírito Santo, se isso é bíblico". E
quando ele está sem saída, aqui, diz: "Eu sei disso, irmão Branham,
mas isso não é um segredo para mim". Veem? Eu digo: "Sustente sua
doutrina, mostre-me onde está. Todos na Bíblia..."
173
Houve alguns que não foram batizados em nome de
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não os conheço, e sou um estranho, não os conheço? Tudo certo.
163
Doentes e aﬂitos, eu não os conheço. Se Deus é Deus, se Ele é
o Deus da Palavra que eu preguei… Jesus disse: “As coisas que eu faço,
vós também fareis”. Está correto? Jesus disse: "As coisas que eu faço, vós
também fareis. Mais do que estas fareis, porque eu vou para o Pai". O que
foi isso? Mudou de um Homem, um Corpo, de volta à Coluna de
Fogo outra vez. Quando Paulo O encontrou na estrada de Damasco,
o que Ele era? A Coluna de Fogo. Correto? Certamente era. O que Ele
é hoje? O que Ele é nessa foto?
164
Você diz: “Oh, você pode dizer isso, irmão Branham”. Se isso
realmente for uma prova de Deus, se for a mesma Coluna de Fogo, o
mesmo Jesus Cristo, eu reivindico o Seu Espírito para mim. Ele vai
fazer o mesmo que Ele fez. Concordará com cada Palavra que Ele
disse, não importa o que credos e denominações vão dizer.
165
Ele falará a Sua Palavra. Ele falou-A. A incredulidade deles
não O deteve. Seus credos e denominações, Ele nunca ﬁcou do lado
de nenhum deles. Ele pregou o Evangelho inalterado que Ele ouviu
de Deus. Ele ﬁcou sozinho, certamente, Ele ﬁcou. No
Calvário, não houve um sequer que permanecesse ao lado Dele. Ele
ﬁcou sozinho.
166
Se você ﬁzer algo, se você se posicionar por Deus, você ﬁcará
sozinho. É você. Não é o mundo, não é sua igreja, não é sua
denominação. É você, entre você e Deus. Eu não me importo com o
que o... O Tabernáculo Branham pode fazer o que eles quiserem. Eu
quero que eles creiam em Deus, eu quero que eles venham. Mas se
não o ﬁzerem, não vou me comprometer com eles em suas coisinhas
insigniﬁcantes. Eu vou me posicionar por Deus. "O metodista... O
que você fará, irmão Branham? O pentecostal trinitariano?" Eu
provei que os amo. Eu fui até eles e os enviei às Assembleias de Deus
e à Igreja de Deus...
167
"E se os unicistas, você discorda dos unicistas por causa da
posição deles como essa." Sim, senhor. Jesus teve um Pai; Ele era
Deus. Eles batizam em Nome de Jesus. Eu batizo em Nome do
Senhor Jesus Cristo. Há muitos que se chamam Jesus, mas há apenas
um Senhor Jesus Cristo. Compreendem? Não em "Nome de Jesus";
mas em Nome do "Senhor Jesus Cristo",
que é Pai, Filho e
Espírito Santo. Senhor, "disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à

32
E vocês, ﬁlhos de Deus, estão orando por um reavivamento
em nosso tempo. Dezenas de milhares de orações chegam diante de
Deus a cada hora para um reavivamento em nosso tempo. E está
escrito nas Escrituras: "Se o povo que se chama pelo Meu Nome se ajuntar
e orar, então Eu ouvirei dos céus". Agora, se os ﬁlhos de Deus estão se
reunindo e orando por um reavivamento em nosso tempo, e o
reavivamento não está vindo, então deve haver algo errado em
algum lugar.
33
Agora, lembre-se de que qualquer coisa somente pode
funcionar enquanto você trabalha na lei daquela coisa. As forças
cósmicas somente podem se mover de acordo com a lei cósmica. Os
planetas somente podem se movimentar enquanto são movidos
pela lei dos planetas. O sol somente pode se elevar conforme a terra
se volta para o sol. E isso que está aí, tudo tem que funcionar de
acordo com a lei de seu plano. Porque Deus fez todas as coisas e fez
uma lei para essas coisas. E então tem que girar e funcionar, e operar
de acordo com a lei daquele elemento. Não funcionará corretamente
de nenhuma outra maneira.
34
Coloque uma corrente em uma engrenagem e depois ponhaa em um pino redondo. Você pode conseguir fazer apenas por um
tempinho. Mas o único jeito de você fazer o tempo correto com essa
corrente é colocar uma engrenagem que seja igual a que está na
parte de trás dela, e aí aqueles buraquinhos nessa corrente se
encaixam, cronometrados exatamente com a engrenagem, então
você pode ir a algum lugar. E eu tenho certeza de que pegamos uma
engrenagem errada em algum lugar. A igreja está se movendo muito
devagar para a hora em que estamos vivendo. Há algo radicalmente
errado. E cabe a nós, neste dia, que estamos próximos a vinda do
Senhor, sentar e estudar isso, e ver o que está errado, e encontrar a
causa. Você nunca encontrará a cura até descobrir a causa.
35
Se um médico, se você for até o consultório dele e disser:
"Estou com dor de cabeça e problema de estômago" e ele lhe der uma
pequena aspirina ou algo assim e despedi-lo, ele está apenas
tentando se livrar de você. Um médico verdadeiro e genuíno
diagnosticará esse caso até descobrir qual órgão está fora de ordem,
e então trabalhará com esse órgão. É assim que acontece com o Reino
de Deus. Temos que descobrir o que está errado, depois trabalhar
nisso. As Escrituras são como uma receita médica. Um médico ou
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cientista que trabalha duro para encontrar uma prescrição para
extirpar determinada doença causada por germes em seu corpo,
como a febre tifoide, ou alguma doença que eles possam lhe dar um
soro que mate o germe da febre tifoide… E ainda assim tem que ser
cuidadosamente manuseado, tão cuidadosamente manuseado, até
este ponto: se a dose não for suﬁciente, não ajudará o paciente; e se
houver algo mais adicionado, poderá matar o paciente. Tem que ser
administrado pelo farmacêutico, exatamente de acordo com a
prescrição.
36
Portanto, se há algo errado na igreja hoje, que ela não está
progredindo da maneira que deveria, em minha opinião,
deveríamos voltar para a Prescrição, descobrir exatamente o que
está errado, que esta igreja está tão doente, que existe doença em
nossa igreja, a doença do pecado. Então temos que descobrir o que o
Médico prescreveu e ver se nossos pastores farmacêuticos estão nos
dando a receita correta. E, lembre-se, você pode acrescentar algo
bem parecido a uma Escritura diagnosticada e matar o paciente. E
talvez (eu não digo que temos), mas e se alguns de nossos
farmacêuticos tiverem acrescentado algo à Prescrição de Deus? Se
tiverem, estão matando o paciente, deixando-os morrer no pecado.
37
“Bem, é,” você diz, “bem, se eles forem sinceros”. Não, isso
não é desculpa. Um homem, um farmacêutico, ministrou ácido
carbólico a um homem aqui há alguns anos, tão sincero quanto
poderia estar, uma farmácia registrada, e matou o homem. No
entanto, ele foi sincero. Sinceridade, eu tenho visto sinceridade
entre os pagãos que faria a sinceridade cristã parecer algo lá do
passado, dos velhos tempos. Tenho visto pagãos colocarem seus
bebês na boca de um crocodilo para sacriﬁcá-los a um deus das
águas. Eu não pude encontrar essa sinceridade entre os cristãos.
Tenho visto pessoas deitarem sobre estacas e quebrarem os ossos
dos pés quando eram criancinhas; os vi pegarem bebês, criancinhas,
e cortá-los, e marcá-los, e sangrá-los, e às vezes tirarem suas vidas.
Sinceridade profunda, mas estão errados.
38
Agora, vamos encontrar algo. Jó, ou melhor, Joel, eu penso
que ele nos deu um ótimo contexto aqui, e é isso que queremos
tomar como leitura. Ele disse: "Contai, contai isto a vossos ﬁlhos... que
vossos ﬁlhos contem a seus ﬁlhos e os ﬁlhos destes aos seus, e assim por
diante, à geração vindoura (que seriam os gentios). Diga a Israel para

157
Os pentecostais tiveram isso para começar. O que eles
ﬁzeram? Traçaram uma pequena linha em torno Disso, começaram
a denominar. E Ele cortou isso bem ali. Isso é exatamente certo. Aqui
vem, quando o Senhor enviou esses dons, os humildes dons que Ele
me deu. Eles continuam chegando; eles querem que eu seja a chuva
tardia que cai; ﬁzeram uma organização disso. Queriam que eu me
unisse às Assembleias.
158
Eu ﬁquei bem no meio de cada galho que está pendurado ali,
bem aqui no tronco da Árvore, e dizendo: "Esta é a Fundação. Tire
esses velhos trapos aqui para que a Vida possa entrar em vocês.
Então vocês terão profecias, terão discernimento, terão o Espírito,
terão poder, terão a restauração da verdadeira Igreja, quando
voltarem para a Videira verdadeira e para a verdadeira Vida."
159
Não pode vir através de um trapo que goteja ali e diz: "Isso foi
em outro dia. Foi em outro dia". É para sempre o mesmo. Ele é o Alfa
e o Ômega, o Princípio e o Fim. Absolutamente. Você terá que voltar
para a fundação, pois "Sobre esta pedra ediﬁcarei a Minha Igreja, e as
portas do inferno não prevalecerão contra Ela". Deus os abençoe, amigos.
Eu sei que vocês me acham um pouco barulhento e um pouco fora
de ordem, mas não sou. Eu penso que estou em ordem com esta
Palavra.
160
O Espírito de Deus está aqui, o mesmo Espírito que escreveu
a Bíblia. O Espírito que escreveu a Bíblia dirá "amém", toda vez, que
as Palavras da Bíblia forem faladas. Se lá, todos foram batizados em
Nome de Jesus Cristo, o verdadeiro Espírito de Deus dirá "Amém,
esta é a Verdade".
161
Se a Bíblia diz: "Jesus Cristo, o mesmo ontem e eternamente,
estarei convosco sempre, e em vós, até o ﬁm do mundo", o verdadeiro
Espírito de Deus dirá "Amém". E se este é o verdadeiro Espírito de
Deus, então os verdadeiros poderes e manifestações do Espírito se
manifestarão com este verdadeiro Espírito. Julgue a palavra que
vocês ouvem; julguem-na pela Bíblia. Observe Suas ações, observe
Suas obras.
162
Há candidatos aqui para serem batizados, que nunca foram
batizados, e querem ser batizados? Levantem a mão. Tudo bem. Se
não há batismos então, tudo bem, então vamos orar pelos enfermos.
Há alguém aqui doente? Levante a mão, quem quer receber oração.
Quantos aqui são estranhos entre nós e querem receber oração? Eu
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sempre será Deus.
152
E quando uma denominação o abandona, quando você vem
a uma congregação e tenta mostrar amor fraternal, mesmo com suas
denominações, tenta pegar e salvar o que você puder, puxá-los para
dentro, deixe Deus tomar conta do resto; e porque você se ﬁrma nas
verdades da Bíblia, eles o excomungam. Não pode ser outra coisa
senão um truque baixo do diabo para impedir os ﬁlhos de entrarem
para assistir à reunião e serem salvos. Isto é certo.
153
Aí está a Rocha sólida da Palavra de Deus. E eu vou pegar
qualquer pessoa, em qualquer hora que eles quiserem, e ir com eles,
em amor fraternal, e eu quero que você me mostre uma coisa que eu
disse que não seja a Verdade da Bíblia. Sim, senhor. É verdade.
Agora, porque você se posiciona por Isto, você é excomungado. É de
se esperar que seja assim. Deus disse que seria assim. Eles ﬁzeram
com Ele do mesmo jeito. "Onde você obteve esses ensinamentos? De
que escola você veio? O que você é, fariseu ou saduceu?" Ele era o
Filho do Deus vivo; Ele não tomou partido com nenhum deles.
154
Então, ajude-me, Deus, deixe-me ter coragem o suﬁciente,
deixe-me ter princípios o suﬁciente, deixe-me ser homem o
suﬁciente, deixe-me ser Cristo o suﬁciente para ﬁcar sozinho, se eu
ﬁcar, se tiver que ﬁcar assim, e dizer a Verdade, e me posicionar.
Bem, certamente. Eu preﬁro pregar o Evangelho para cinco pessoas,
a ter milhões que ouvem.
155
Diga a Verdade. Eu nunca me comprometi. Eu queria isso,
porque Deus havia me dito que esses grandes sinais e coisas que
estão sendo feitos, como a manifestação de Sua ressurreição, e assim
por diante, que isso é para a Igreja. Aquelas pessoas pobres lá fora, e
amarradas a credos e coisas, elas foram tão doutrinadas, como
embalsamadas.
156
Deus abençoe o coração de vocês. Eu não os deixarei nessa
condição. Eu lhes direi o que Deus disse: “Mas eu vos restaurarei tudo
o que a lagarta comeu, tudo o que o pulgão comeu, tudo o que o gafanhoto
comeu. Eu restaurarei, diz o Senhor”. Então, ajude-me a cumprir essa
profecia. Antes da vinda do Senhor, a verdadeira fé apostólica, o
verdadeiro ensinamento apostólico, o verdadeiro Espírito da Bíblia,
a Verdade, Ela está a caminho agora, tentando abrir passagem,
crescer de novo.

continuar narrando isto". E agora esta Escritura de que Joel falou é
cumprida hoje enquanto nós, os gentios, A recebemos.
39
Ele disse: "O que o gafanhoto deixou, a lagarta comeu; a lagarta... a
locusta..." e assim por diante. E esses insetos, se você pegar o seu livro
sobre insetos, você notará que são quatro insetos, o mesmo inseto
em quatro estágios de sua vida. Todos nós sabemos que um casulo
não é outra coisa senão uma lagarta toda coberta e vai chocar uma
borboleta, e uma borboleta é uma lagarta antes de chocar. O
gafanhoto, a locusta e assim por diante é o mesmo, é o mesmo inseto.
Agora, seja o que for...
40
Agora, ouça atentamente. Seja o que for que tenha
acontecido em primeiro lugar com o inseto do gafanhoto, ele se
tornou uma lagarta posteriormente. E a lagarta se tornou uma
locusta mais tarde. E seja o que for que tenha começado no princípio,
ainda é a mesma coisa que está causando o problema hoje. E vamos
voltar agora nas Escrituras e descobrir o que deu início.
41
Agora, sabemos que somente podemos construir uma igreja
primeiramente sobre o material que Deus nos deu para construí-la.
É tudo que temos. Eu sei que isso é forte, e está gravado, centenas de
pessoas ao redor do mundo vão ouvir. Mas antes mesmo que
possamos ter uma construção da Igreja de Deus, nós vamos ter que
restaurar todas as coisas que esses insetos comeram dela. Nós
vamos ter que voltar e descobrir o que os insetos comeram.
42
E antes desta Vinha do Senhor, a Videira… Ele é a Videira,
nós somos os ramos. E antes que possamos descobrir, ou que a Igreja
possa se ﬁrmar em seu poder formal e original, teremos que voltar e
descobrir o que os insetos comeram. E essa Igreja terá que ser
restaurada de volta àquilo, ou ela nunca estará em seu poder e glória
de sua primeira posição.
43
Se a casca foi arrancada de uma árvore, nós temos que
colocar essa casca ali novamente. A casca cresce primeiro. Você não
pode ter maçãs enquanto a casca não se formar. Porque a casca é a
passagem da seiva, e a seiva é a vida. E as Escrituras, a Bíblia Sagrada
de Deus é a Vida para qualquer igreja. Como poderíamos trazer a
seiva da uva através da casca do sicômoro? Não vai funcionar.
Temos que ter a casca da videira. Temos que ter a casca original. E há
somente um jeito pelo qual aquela casca pode voltar à videira, é
quando o próprio Deus a faz crescer. Nós não podemos fazer uma e
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colocar ali; não vai funcionar.
44
Nenhum esquema feito pelo homem jamais funcionará. Vai
ter que ser do jeito de Deus ou ela nunca viverá. Esquemas feitos
pelo homem não funcionarão. Você pode envolver uma tira de pano
numa árvore e dizer: "que isso cresça". Um pano não era o programa
de Deus. Tem que ser a casca, a vida. E quando vem das raízes,
produzirá a mesma vida que a árvore teve antes que os insetos a
comessem.
45
Não é de se admirar que não tenhamos campanhas de cura.
Não é de se admirar que as igrejas estejam despedaçadas. Não é de
se admirar que alguém diga: “Oh, isto, aquilo, e aquilo outro,” tão
discordante. Não é de se admirar que existam tais ismos entre nós, é
porque não conseguimos produzir os verdadeiros frutos da
paciência, longanimidade, bondade, mansidão, docilidade.
46
A Vida foi cortada da árvore, e nós nunca a traremos por
meio de credos de alguma tira de pano ou qualquer outra casca
substituta. Vai ter que ter o poder do Deus Todo-Poderoso para
fazer aquela árvore crescer de volta à sua condição. Jesus não disse, e
as Escrituras dizem: “Têm olhos e não podem ver, têm ouvidos e não
podem ouvir”? Eles não conseguem. E ninguém pode vir a Deus, ou a
Cristo, até que Deus lhe revele.
47
Outro dia eu estava conversando, e estávamos pensando nas
Escrituras. Eu disse: “Por que as pessoas não conseguem ver?” Eu
disse: “Aí está,” e me ocorreu em pensar que não importa quão claro
seja, o quanto a Escritura ensine, você nunca conseguirá ver até que
o próprio Deus lhe mostre. Não importa quão claro esteja. E toda a
Bíblia está construída, e a Igreja toda do Deus Vivo está ediﬁcada
sobre uma revelação espiritual da Palavra. Por que Abel ofereceu
um sacrifício mais excelente do que Caim? Por que Abel não seguiu
Caim? Ele tinha a igreja mais bonita? Mas foi revelado a ele.
48
Quando Jesus desceu do Monte da Transﬁguração, ele
Perguntou: “Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?” Um disse:
“Elias,” e outro disse: “Tu és o profeta, e assim por diante”. Ele
interrogou: “Mas e vós, quem dizeis que Eu sou?” Pedro respondeu:
“Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”. Ele declarou: “Bem-aventurado és
tu, Simão, ﬁlho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou”.
Você nunca aprendeu isso de alguns livros, ou de algum seminário,
ou alguma base de esquema feito por homens. “Mas o Meu Pai no céu

espiritual a menos que você tenha o Espírito Santo? Se você está todo
amarrado a um monte de credos de igreja que vão fazer você agir
como pessoa da igreja, e conceituado, e religioso, e coisas assim.
Tudo isso é bom, atos morais.
147
Mas, irmão, você tem que nascer de novo pelo genuíno
Espírito Santo que vem somente pela Palavra de Deus. E a
verdadeira Palavra de Deus, quando entrar em você, manifestará a
Verdade. "Ele, o Espírito Santo, quando vier, testiﬁcará de Mim; Ele
manifestará a Verdade. Ele tomará as coisas que Eu lhes mostrei, que
Eu mostrei, tomará as coisas que Eu disse e lhes mostrará. O Espírito
Santo o fará." O que Ele fará... Aí está Ele.
148
O que o gafanhoto deixou, a lagarta comeu. O que a católica
deixou, o luterano comeu. O que o luterano deixou, a metodista
comeu. O que a metodista deixou, a pentecostal comeu. Até onde
isso chegou? Todo esse conglomerado de pecado, todas essas coisas,
ensinamentos, outras coisas que poderíamos dizer, oh que coisa,
aperto de mãos, aspersão com água.
149
Quem já ouviu falar de aspersão? Mostre-me isso na Bíblia.
Quem já ouviu falar em despejar água? Mostre-me na Bíblia. O
batismo chega, a palavra "batismo" signiﬁca ser "enterrado e
encoberto". Correto. Esta é a Verdade da Palavra de Deus. Oh, se nós
tivéssemos tempo, poderíamos continuar e continuar com as coisas
falsas.
150
Eu digo isso, meu amado povo. Ouçam-me. Algum dia eu
estarei com vocês, no dia do julgamento. Eu terei que responder. Eu
não responderei por um credo. Então me ajude Deus, eu
responderei pela Bíblia. Este é o Livro pelo Qual eu vou me
posicionar. Não há qualquer lugar na Bíblia onde eles tenham
recebido o Espírito Santo sem ter emoções, sem falar em línguas, e
gritar e louvar a Deus, e profecias e manifestações.
151
Eles nunca subiram e apertaram as mãos do pregador e se
afastaram. Não há lugar algum na Bíblia onde eles alguma vez
receberam, ou foram batizados a não ser no batismo no Nome de
Jesus Cristo. Nunca houve lugar na Bíblia em que eles ensinaram a
trindade. Sempre foi um Deus único. "Ouve, ó Israel, Eu sou o Senhor
teu Deus, um só Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o
Senhor teu Deus." Não um Pai, e um Filho, e um Espírito Santo, mas
"Eu sou Deus". Para sempre, Ele é Deus. Ele sempre foi Deus; Ele
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Cordeiro, e do mesmo modo o seu, antes mesmo que houvesse um
grão de areia. Quantos sabem que isso é a Bíblia? Quantos sabem
que Deus colocou o seu nome no Livro da Vida do Cordeiro antes da
fundação do mundo?
141
Então, no pensamento de Deus, nós nascemos bem ali, em
Seu Reino. E um dia veio um corpo por meio de um santo
matrimônio, meu pai e minha mãe. E eles me geraram, e aqui venho
eu, William Branham, representado em um corpo de carne. Agora
você me conhece como William Branham, um homem. Deus me
conheceu como William Branham, um pensamento em Sua própria
mente e uma expressão.
142
O que é uma palavra? Uma palavra é um pensamento
expressado. Quando Ele falou e disse: "Que ele venha", eu vim.
Quando Ele dizer: "Que ele volte", eu voltarei. Sim, senhor. É um
pensamento. Uma palavra é um pensamento expressado. Deus já
ministrou a Palavra.
143
A única coisa era Seu pensamento, e Ele o expressou.
Quando Ele o expressa, acontece. "Haja" e houve. Aí está Deus, o
Onipotente, Todo-Poderoso, Jeová Todo-Poderoso. Agora Ele está
representado. Ordena agora que se execute isso, eles tiveram que
criar um falso batismo para fazê-lo. Você vê, está escondido. O
mundo não o vê e isso não pode ser visto.
144
Agora, observem atentamente, enquanto ainda temos tempo
suﬁciente para concluir e começar a ﬁla de oração. Muito bem. Eu
demorei nisto mais do que pensei que ia demorar. Só um minuto
agora, eu tenho algo mais que quero lhes dizer. Portanto, Pai, Filho,
o Espírito Santo é um Deus verdadeiro. Ele tem um Nome: Seu
Nome é Jesus Cristo.
145
Ele nasceu Cristo o Senhor quando nasceu... "Cristo"
signiﬁca "O ungido". "Senhor" signiﬁca "dono". Ele era "dono" e
"Senhor". E então Deus desceu e habitou Nele, o que fez Dele Pai,
Filho e Espírito Santo: O Alfa, o Ômega, o Princípio e o Fim, Aquele
que Era, Que é, e O que há de vir, a Raiz e Descendência de Davi:
Tanto Raiz como descendência de Davi. A Estrela da Manhã, o
Primeiro e o Último. Este é Ele.
146
Oh, o que o gafanhoto deixou... Como você pode adorar a
não ser que você saiba o que está adorando? Como você pode ser

lhe revelou isso, e sobre esta pedra ediﬁcarei a Minha Igreja, e as portas do
inferno não podem prevalecer contra ela.” Aí está: a revelação espiritual
da Palavra de Deus.
49
Em Mateus 11, creio que é, ou 12, em algum lugar por ali, está
escrito, que foi dito: “Embora Jesus tenha feito tantos milagres, tantos
sinais que Ele era o Messias, ainda assim o povo não pôde crer. Porque
Isaías dissera: 'Eles têm olhos e não podem ver, têm ouvidos e não podem
ouvir'”. Como, embora fossem eruditos, embora fossem bastante
religiosos, eles eram santos, e sem falhas, e irrepreensíveis… Se eles
fossem encontrados errados num mínimo ponto, eles eram
apedrejados sem misericórdia. Ninguém podia apontar um dedo
para eles. Eles estudavam as Escrituras dia e noite, geração após
geração, e ainda assim Deus havia cegado os seus olhos. Dizer:
“Deus cegou?” Isso foi o que Ele disse.
50
Deus faz o que Ele quer. Nós não podemos Lhe dizer o que
fazer. Não disse Paulo no Livro de Romanos, no capítulo 8, que Deus
levantou Faraó e endureceu seu coração, cegou seus olhos, para este
mesmo propósito, para que Sua vontade fosse operada? Esaú e Jacó,
não foi Esaú recusado? Antes mesmo que o menino houvesse
nascido, Deus o desprezou. Vocês veem, tudo operando de acordo
com a grande predestinação de Deus. Ele não é Alguém que dorme.
51
Ele sabe exatamente. E nós julgamos os homens segundo (o
que parece) a sua honestidade ou a sua sinceridade. Julgamos as
igrejas segundo o progresso delas. Nós nos unimos… Pegamos
evangelistas, porque são muito bons. Não é isso. “Os céus e terra
passarão, mas a Minha Palavra nunca passará.” O que o gafanhoto
deixou, a lagarta comeu. Há algo errado em algum lugar, porque a
Palavra de Deus é tão eterna como Ele é eterno. E a Palavra de Deus
não pode falhar tanto quanto o próprio Deus não pode falhar.
52
Agora, há algo errado em algum lugar, então vamos voltar.
Já estabelecemos o contexto. Vamos voltar, pegar nosso texto de
Romanos 3:4. “Seja a palavra de todo homem mentirosa, e a Palavra de
Deus a Verdade.” Agora, vamos tratar sobre isso, e eu quero que vocês
ouçam. Seja Deus a Verdade. Vamos nos alinhar com o que Deus
disse, independentemente do que qualquer outra pessoa diga. Eu
quero usar quatro coisas diferentes que eu vejo nas Escrituras que
esses insetos comeram da igreja do Deus Vivo e deixaram a Vinha de
Deus aleijada e atroﬁada.
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53
Vamos admitir, vocês Metodistas vão admitir, vocês Batistas
vão admitir, vocês Presbiterianos, Pentecostais, Nazarenos, todos
vocês vão admitir; o Tabernáculo aqui admite que há algo errado. E
nós, o Tabernáculo, somos tão culpados quanto os demais, porque
"Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado". Agora, vamos
voltar, e eu quero nomear quatro coisas, tão Escriturísticas como eu
sei que são, que esses insetos comeram da Igreja, de sua condição
original primitiva.
54
Agora, a primeira coisa, a igreja foi estabelecida no dia de
Pentecostes. Pedro pregou o sermão inaugural no culto de
formação, quando a Igreja nasceu. A Igreja Cristã nasceu no dia de
Pentecostes. E se Deus é inﬁnito, inﬁnito e não pode mudar, a Sua
Igreja deve permanecer como era no princípio. Vocês admitem isso?
A Igreja deve sempre permanecer a mesma, como ela era. Mas o
homem mexeu, colocou suas próprias interpretações. Nunca tente
interpretar a Palavra de Deus.
55
Diga apenas o que Ela diz, não importa como for. Então,
alinhe-se com Ela. Isso é tudo. Não mude a Palavra. A Bíblia diz que
a Escritura não é de interpretação particular. Não temos direito de
dizer essas coisas; nós apenas temos que lê-La e dizer exatamente
como Ela diz, e crer Nela da mesma maneira. Não importa quão
ridícula Ela pareça; creia de todo jeito.
56
O púlpito não é lugar para brincadeira. É um lugar de
sinceridade. Eu não quero dizer isso como uma brincadeira. Quero
dizer isso para citar algo que me foi contado. Dizem que havia um
velho irmão de cor, que morava no Sul que carregava a Bíblia e seu
chefe ﬁcava zombando dele. Este interrogou: "Você não consegue
ler, para que você A carrega?" Ele respondeu: "Eu A carrego porque
eu creio Nela". Essa é uma boa razão. "Eu não posso ler, mas eu sei
que há algo Nela que está certo." Continuou: "Eu creio até no que
está escrito na capa Dela, onde tem 'Bíblia Sagrada' escrito ali. Eu
creio Nela". Ele questionou: "Qualquer coisa que a Bíblia dissesse
para fazer, você faria?" Ele respondeu: "Sim, senhor.
57
Se você ler isso na Bíblia, eu o farei, se for uma ordem de
Deus". Ele aﬁrmou: "Então, e se eu ler na Bíblia e lhe disser que o
Senhor disse para você atravessar aquela parede, aquela grande
parede de pedra? Como você poderia pular através da parede de
pedra se não tem um buraco ali?" Ele respondeu: "Se você leu isso na

panela não pode chamar a chaleira de gordurosa. Olhem aqui. Não.
Veem o que eu quero dizer?
136
Ele disse que "Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim:
Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achouse ter concebido do Espírito Santo”. Então Deus, o Pai, não teve nada a
ver com isso? Se Deus, o Pai, e Deus, o Espírito Santo não forem a
mesma Pessoa, então Jesus teve dois pais, e nosso Salvador era um
ﬁlho ilegítimo, nascido de dois espíritos. "O nascimento de Jesus Cristo
foi assim. Ele foi concebido pelo Espírito Santo." Vocês creem nisso?
Então Deus, o Pai, e o Espírito Santo são o mesmo Espírito, ou então
Ele teve dois pais.
137
“Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte
do Senhor, pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um
ﬁlho, e chamá-lo-ão pelo Nome de" (isto é Ele) Jesus, que é Emanuel, que
traduzido é (o quê?) [A congregação responde: "Deus conosco."Ed.] Então qual é o Nome do "Pai, Filho, Espírito Santo?” ["Senhor
Jesus Cristo"] Certamente.
138
"O seu Nome será chamado 'Jesus' porque Ele salvará o Seu povo
dos seus pecados." Agora, o que é "Pai, Filho e Espírito Santo?" O
Senhor Jesus Cristo. Qual é o Nome Dele? "Pai" não é um nome,
"Filho" não é um nome, "Espírito Santo" não é um nome. Mas Jesus
Cristo é "Senhor Jesus Cristo", que é Pai, Filho e Espírito Santo, os
três ofícios de Deus manifestados em carne, em uma só Pessoa.
Aleluia. Irmão, esta é a Verdade. Então me ajude Deus, eu me
manterei ﬁrme por isto no dia do julgamento.
139
O que o pulgão fez? Pegou Deus o Pai no céu, Deus o Filho,
sentado ali num trono, e Deus o Espírito Santo... Não é de se admirar
que não possamos chegar a lugar algum. Deus está em você, com
você. "Estarei convosco, e em vós, até o ﬁm do mundo. E as coisas que eu
faço, vós também as fareis", não outra pessoa, mas o mesmo Espírito
Santo, a mesma Pessoa, o mesmo Deus. Jesus, o próprio Senhor Jesus
era um Tabernáculo no qual Deus habitou para Se manifestar,
porque Ele era um Espírito. Ele era um Espírito. Agora, Jesus não era
eterno. Deus é Eterno. Jesus agora é eterno porque Deus tomou um
Corpo.
140
Houve uma vez antes da fundação do mundo, que eu era
eterno, quando Deus pensou em mim. Ele pensou em mim antes da
fundação do mundo; meu nome foi colocado no Livro da Vida do
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as em Nome do Pai". Eu quero lhes perguntar uma coisa. "Pai" é um
nome? [A congregação diz: "Não" - Ed.] Certamente não é. Em
Nome do "Filho", "Filho" é um nome? É um título, assim como "Pai".
"Espírito Santo" é um nome? Não, é um título. Espírito Santo é o que
Ele é. Você diz: "Espírito Santo é um nome". Assim é humano. Veem,
eu sou um humano, mas meu nome não é "humano".
131
É o que Ele é, Ele é o Espírito Santo. Esse não é o Seu nome, é o
que Ele é. Então se "Pai" não é nome, "Espírito Santo" não é nome e
"Filho" não é nome, então qual era o Nome do "Pai, do Filho e do
Espírito Santo"? [A congregação responde: "Senhor Jesus Cristo" Ed.] Certamente, certamente. Agora, vejam: "Pai" não é um nome.
Ele disse: "Vá e batize-os em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo".
Pedro se virou e disse: "É o Nome de Jesus Cristo". Agora, é
exatamente esse o procedimento que eles seguiram por toda a
Bíblia.
132
Agora, o que eles ﬁzeram? O que seus tradutores ou os
homens da igreja ﬁzeram? O que as organizações ﬁzeram?
Enrolaram um velho trapo denominacional com o ﬁm de serem
populares com o resto deles. Se eu tiver que comer bolacha de água e
sal e beber água de um riacho, e ser martirizado, eu me ﬁrmarei pela
verdade de Deus e morrerei no tronco da árvore.
133
Isto é certo. Não existe ninguém, o papa de Roma, nenhum
bispo ou cardeal que possa resistir a Isso. Sim, senhor. Qual é o
problema? O que o gafanhoto deixou, o que os metodistas deixaram,
os batistas comeram; o que os batistas deixaram, os pentecostais
comeram. Que situação, as Vidas todas acabaram. Isso é apenas uma
coisa menor.
134
Agora, quem é "Pai, Filho e Espírito Santo"? "Portanto, ide
ensinai todas as nações, batizando-as em Nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo". "Pai" não é nome, "Filho" não é nome, "Espírito Santo" não é
nome. De que nome vocês estavam falando? Bem, isso é como João e
Maria. Vamos voltar para descobrir o que era. "Ora, o nascimento de
Jesus Cristo foi assim: Estando Sua mãe, Maria, desposada por José, antes
que eles se ajuntassem, ela foi encontrada com um Filho do (o quê?)
Espírito Santo."
135
Eu pensei que você dissesse que Deus era Seu Pai. Como
pode Deus ser Seu Pai e o Espírito Santo ser Seu Pai? Agora, vocês
compreendem trinitarianos, e vocês insultando os da unicidade? A

Bíblia, e o Senhor me disse para pular, Ele fará um buraco ali quando
eu chegar". E isso é certo. Deus assim o disse, não importa quão
ridículo pareça, você dá um passo adiante Nisto. Cabe a Deus cuidar
do resto. Isso é negócio Dele. E cabe a você dar o passo.
58
Agora, uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar a
vocês por estes poucos minutos. Depois que encontramos que a
fundação deve ser original, deve-se voltar à fundação; deve-se
voltar para onde estava a Videira. Se algo está errado, e a Videira não
está operando corretamente, vamos voltar e descobrir o que está
errado. Agora, uma das primeiras coisas que eu gostaria de
mencionar é que algo desapareceu da nossa igreja. Uma das coisas
principais é a fé.
59
As pessoas não têm fé hoje como tiveram naquele dia.
Alguma espécie de pulgão de algum tipo entrou e comeu a seiva da
fé. Eles mudaram isso. Hoje a fé deles repousa sobre algum tipo de
uma grande igreja, denominação. Mas Judas nos disse, em Judas no
verso 3, Ele disse: Amados,... procurando eu escrever-vos com toda a
diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos...
(Eu tenho Isto aqui diante de mim)... e exortar-vos a batalhar pela fé...
(não uma fé; mas a fé)... que uma vez foi dada aos santos. (Isso foi trinta e
três anos antes, esta fé foi dada.)
60
As pessoas dizem: “Bem, isso é contrário à minha fé”. Há
uma só fé, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Você pode ter
uma fé, mas nós queremos a fé. “Batalhar”, quer dizer "combater por
isto, se posicionar por"... Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos
santos. Quando eles foram chamados santos? Quando eles foram
santiﬁcados. O Espírito Santo os santiﬁcou, eles foram chamados
santos.
61
Agora, Judas diz, um irmão, um irmão adotivo de Jesus:
"Quero que vocês batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos". Nunca
perca essa fé. E a fé dos santos não estava em credos, nem em
denominações, nem em prédios de igrejas, nem em associações, mas
na Presença do Deus vivo. Eles tinham fé para curar os doentes,
expulsar demônios, operar milagres. Todas as grandes promessas
que Jesus fez, aquela primeira igreja segurou ﬁrmemente nelas.
Aquilo era a seiva da vida.
62
Escutem aqui, ouçam atentamente o que eu quero lhes dizer.
A incessante Presença do Deus vivo é a seiva da vida de qualquer

15

16

O GAFANHOTO, A LOCUSTA, O PULGÃO E A LAGARTA

igreja ou grupo de pessoas, a incessante Presença do Deus vivo para
realizar e fazer, e para agir e viver com o povo como Ele fez no
princípio. Se a Presença do Deus vivo trouxe um Pentecostes com
poder, com sinais, com maravilhas, trouxe um povo tão cheio da
glória de Deus a tal ponto que eles gritaram e falaram outras línguas
e foram mártires pela fé, vamos batalhar por aquela fé até que a
morte nos liberte. Batalhe por ela.
63
Não vamos nos comprometer, ao ler livros, tomando alguma
teologia feita pelo homem. Não vamos nos comprometer com
alguns credos ou alguns livros de oração, ou algo que alguém tenha
dito. Minha fé está ediﬁcada sobre nada menos que o Sangue de
Jesus com justiça; tudo ao redor da minha alma cede, então Ele é
toda a minha esperança e apoio. Pois em Cristo, a Rocha sólida, eu
me ﬁrmo; todos os outros terrenos são areia movediça.
64
Nenhum credo a não ser Cristo, nenhuma lei a não ser o
amor, e nenhum livro a não ser a Bíblia, nenhum livro de credos… A
Bíblia tem que dizê-lo. A Bíblia não tem apenas que dizê-lo, mas
toda vez dizer a mesma coisa, deve aﬁrmar isso de Gênesis a
Apocalipse. Isso deve ir por toda pequena teia e tecer em toda parte
da Palavra. Se não for assim, então eu tenho a interpretação errada,
porque Deus não pode controverter Sua própria Palavra.
65
E se não diz a mesma coisa para cada pequena ﬁbra… Se esta
camisa aqui é toda tecida com a mesma ﬁbra, isso é o que faz dela o
que ela é. É o que a torna branca. Isso é o que a Igreja é. Se ela vai ser
uma Igreja branca, nascida de novo, sem mancha, sem ruga, tem que
ser tecida com o mesmo tipo de ﬁbra com o qual ela começou no dia
de Pentecostes, a experiência do Espírito Santo queimando e
tecendo. Você não pode acrescentar um pedaço de coisa podre; você
não pode acrescentar um pedaço de saco de aniagem; não vai
funcionar. Vai estragar tudo.
66
Uma espécie de um velho pulgãozinho entrou e comeu essa
fé. Eles se levantam e dizem: "Eu creio na santa igreja. A santa igreja
católica romana, eu creio em..." Eu creio em Jesus Cristo, o Filho de
Deus. Eu creio que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente; e a fé e
o poder de Sua ressurreição vivem dentro de mim hoje. Porque Ele
vive, eu também vivo, não por um credo, nem por uma
denominação, mas porque Cristo vive. E eu estou em Cristo. Eu vivo
por Ele, e com Ele, e eu vivo através Dele, e Sua própria vida verte

lagarta comeu.
125
Agora, lembrem-se, jamais houve uma pessoa batizada na
Bíblia de outra maneira a não ser no Nome de Jesus Cristo, judeus e
gentios, e estrangeiros e tudo mais, todos teriam que vir e ser
batizados no Nome de Jesus Cristo. Eu desaﬁo qualquer um a me
mostrar onde uma pessoa foi batizada em nome do "Pai, Filho,
Espírito Santo" ou pelos trezentos anos depois do último, da morte
do último apóstolo. Bem, é mais claro que os meus dez dedos diante
de mim. Você não pode ver até que Deus abra os seus olhos.
126
Se essa não é a revelação correta, então por que Pedro teve a
mesma revelação, lá atrás, dez dias depois que Jesus lhe disse: "Vá se
batizar em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", Pedro virouse, disse: "Seja batizado em Nome de Jesus Cristo, cada um de
vocês"?
127
Então esta deve ser a mesma revelação que ele recebeu. E a
igreja lá fora na sua… Trinitarianos têm a revelação errada, então
eles não estão usando a Seiva. Eles pegaram um trapo e o enrolaram
ali, deixando cair a Vida de Deus ali; vai matar o paciente. Oh, a
quantas coisas mais poderíamos ir: em seus credos e coisas, o que foi
feito.
128
Deixe-me esclarecer este pequeno ponto aqui. Eu quero que
vocês peguem suas Bíblias por um minuto, então vamos deixar isto
tão simples que até as crianças possam entender. Volte para Mateus,
capítulo primeiro. Você tem Mateus 28:19. Vá para Mateus, capítulo
1º, versículo 18. Vejam aqui. Eu quero que vocês olhem atentamente.
Este é o Pai à minha esquerda. Esse é o Filho no centro. Esse é o
Espírito Santo à direita. Agora, quem é o Pai de Jesus Cristo? Deus, o
Pai. Correto? Vocês todos creem nisso? Eu creio assim, com certeza.
Deus, o Pai, é o Pai do Senhor Jesus: Pai, Filho e Espírito Santo.
129
Agora, estou citando as Escrituras, e você pode procurar
quando for para casa ou procurar agora. "E o nascimento de Jesus
Cristo foi assim," Mateus 1. Olhem aqui. Como eu sempre tenho dito,
se você está lendo um livro de histórias, e lê lá atrás, e pega Mateus
28:19 assim em um livro de histórias, "João e Maria viveram felizes
para sempre". Quem é João e Maria? Volte para o começo do livro e
descubra quem é João e Maria.
130
Se Ele dissesse: "Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-

29

28

O GAFANHOTO, A LOCUSTA, O PULGÃO E A LAGARTA

venha até mim. É seu dever fazer isso como cristão, se você o
encontrar. Não está nos Escritos sagrados de Deus. E "Pai, Filho e
Espírito Santo" é “chocado” do inferno; não há tal coisa como três
deuses. Agora, eu creio na paternidade de Deus; eu creio na ﬁliação
de Deus; eu creio na dispensação do Espírito Santo de Deus; mas é o
mesmo Deus em todas as dispensações, não três deuses.
121
Agora, "Em nome do Pai..." A Bíblia não diz: "Ide e batizai em
nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo". Diz:
"Ide e batizai", disse Jesus, olhando atrás, "em Nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo". Não "nome do Pai, nome do Filho", isso os tornaria
indivíduos; mas Ele não é. "Em Nome do Pai, e..." é uma conjunção,
com o mesmo sujeito. "Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo".
Não "em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito
Santo". Mas "Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo". Veem?
122
Agora, vejam. Aqui estão os apóstolos ungidos subindo ao
Pentecostes para receber o Espírito Santo. Eles foram direto ao
Pentecostes e receberam o Espírito Santo. Agora, a Igreja é
inaugurada, o que vamos fazer? A primeira coisa vem; a receita tem
que ser prescrita; o doutor Simão Pedro tem que prescrever a
primeira receita, porque Jesus lhe deu as chaves. "Eu te dou as
chaves, Pedro. Tudo o que você ligar, a receita que você prescrever
aqui na terra, Eu a receberei na Farmácia. Prescreva-a e Eu a
aceitarei."
123
O que eles ﬁzeram? Quando todos os homens ouviram todo
esse barulho, do lado de fora assim, eles disseram: "O que signiﬁca
isso?" Outros, falando em línguas. E eles disseram: "Nós ouvimos as
obras maravilhosas de Deus". O que Pedro disse? “Arrependei-vos e
cada um de vós seja batizado em Nome de Jesus Cristo para o perdão de
vossos pecados; e recebereis o Dom do Espírito Santo". Agora, o que eles
ﬁzeram? Eles acrescentaram "Pai, Filho, Espírito Santo" aqui, o que
não está de acordo com a receita. Isso é certo.
124
O que mais eles adicionaram? "Você não tem que sair e agir
como eles agiram. Isso não lhe traz alegria e poder, e falar em
línguas, e todas essas coisas. Você não tem que ter isso. Apenas faça
sua conﬁssão; dê um aperto de mãos." Isso é mais uma droga
envenenada do diabo. Se isso fez com que eles agissem assim
quando tomaram o Remédio, isso te fará agir da mesma maneira...
Tome Sua receita. Exatamente certo. O que o gafanhoto deixou, a

em mim. Se não for assim, então eu não posso me considerar Dele.
67
Ele não toma minha cabeça, Ele toma meu coração, meus
movimentos, meu tudo e Se entrelaça nisso. Ele se entrelaça na
Palavra. A Palavra não pode dizer uma coisa em um lugar e outra
coisa em outro lugar. E eu sei que está escrito assim. Está escrito
dessa maneira para um propósito. Jesus disse isso, e agradeceu a
Deus que Ele havia ocultado aos olhos dos sábios e entendidos, e
revelou aos pequeninos que aprenderiam. Esse é o propósito de
Deus ao fazer isso.
68
Por que Ele permitiu um pecador vir? Ele teve que permitir
um pecador vir por causa do propósito de ser um Salvador. Ele é
maior que o pecado. Ele... Não tinha que ser um pecado, Ele não
tinha que deixar satanás cometer o primeiro pecado. Mas a razão
por que satanás criou o primeiro pecado, ou perverteu a justiça em
pecado, a razão por que Ele fez isso foi para que Deus pudesse ser
um Salvador. Ele deixou o homem ﬁcar doente, porque Ele é um
curador. E Ele tem que ser justo, e Ele tem que colocar a Árvore da
Vida e a árvore da morte diante de cada pessoa como Ele fez com
Adão e Eva, ou Ele errou quando as colocou diante de Adão e Eva.
Agora é com você.
69
Agora, observem, fé, a verdadeira fé, a fé real. Agora, nós
tomamos nossas igrejas hoje. Olhe para nós; olhe para o nosso povo
Pentecostal; olhe para nosso povo Batista, nossos Presbiterianos,
Nazarenos, Peregrinos da Santidade e o Tabernáculo Branham,
todos nós; somos culpados de não batalhar por essa fé. Um pouco de
confusão pode surgir na igreja Tabernáculo Branham (estou em
casa, eu posso falar sobre vocês agora), e eles formarão uma
panelinha, e um ﬁca de um lado e outro ﬁca do outro. Isso é batalhar
pela fé que uma vez foi dada aos santos? Isso se parece com a
doutrina apostólica? Não senhor, irmão. Eles tiveram um caso de
Ananias e Saﬁra. Deus ainda é o mesmo Deus. E nós vimos isso
provado.
70
Sem batalhar, as pessoas saem hoje e dizem: "Bem, minha fé
não ensina os milagres. Eles ensinam que os dias dos milagres já
passaram". Então, você não está lutando pela fé que uma vez foi
dada aos santos. [Espaço em branco na ﬁta - Ed.]... Um monte de
fanatismo, eu mesmo, mas eu creio que há um real e genuíno dom
do Espírito Santo. E nós batalhamos por Ele. Isto é certo. Nós cremos
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Nele. Os santos falam em línguas. Dizem: "Eu não creio em cura
Divina". Eu não creio num monte de fanatismo. Mas nós cremos que
há um Deus, que Ele cura os doentes, que Ele é o mesmo ontem, hoje
e eternamente.
71
Eu já vi muita coisa chamada discernimento, eu não creio
nisso. Mas eu sei que existe realmente um discernimento do Espírito
de Deus, o dom do conhecimento, que chama e fala, e é perfeito toda
vez. Estamos batalhando por isso, aquela fé que uma vez foi dada
aos santos. Eu sei que há sonhos, e estômagos cheios de carnes
frescas, ou cheios de alguma outra coisa que faz você ter pesadelos, e
você dá um salto e chama isso de visão.
72
Mas há uma real e genuína visão de Deus. Isto é certo. Deus
prometeu. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente... Ele
faz isso e nunca falha. A Bíblia diz: "Se houver um entre vós que seja
espiritual, ou profeta, que fale, e o que ele disser, se acontecer, então o ouça,
porque eu estou com ele; se não acontecer, não o ouça, porque ele é um falso
profeta". Deus não pode mentir. Deus diz a verdade em todo o
tempo. Que assim seja. Agora, encontramos que isso é verdadeiro.
73
Veja Paulo ali naquela noite. Todas as esperanças haviam se
desvanecido, o diabo rindo e cravando os dentes cada vez que as
ondas se levantavam e um raio atingia: "Eu vou afundar esse
apóstolo aqui", uma pequena e velha embarcação inundada. E dias e
dias, quatorze dias e quatorze noites, as estrelas sequer brilhavam, e
como aquele velho barquinho se agitava. Ele andando por ali,
arrastando uma corrente após si, por pregar o Evangelho...
74
Aleluia. E nem podemos deixar que ninguém fale de nós,
sem que tenhamos que explodir como um sapo comendo chumbo
grosso. Estamos sempre nos agitando em alguma coisa. E então
dizer que estamos batalhando pela fé? O Tabernáculo Branham
precisa de muito mais para se endireitar primeiro; e assim os
pentecostais, e os batistas, e os nazarenos.
75
Essa é a razão por que não estamos chegando a lugar algum;
não somos honestos e sinceros. Sempre estamos diante Daquilo que
nos torna inabaláveis, sempre abundantes em Deus, a fé que uma
vez foi dada aos santos. A velha lagarta entra, e o pulgão, e a
devoram. "Todos os dias de milagres passaram. Você não precisa
fazer isso, você não precisa fazer aquilo."

aceitaram três deuses, eles tinham que representar um batismo para
eles, para os três deuses, então o diabo cegou seus olhos com Mateus
28:19: "Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em Nome do
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-as a guardar todas as coisas
que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até à
consumação dos séculos”. O diabo cegou os olhos deles para isso.
116
Agora, segurem isso. Agora, aqui é onde eu tenho que cravar
um prego, e vai ferir, mas eu quero que vocês ouçam. É a Verdade.
Deus ajude que isso seja… Busquem nas Escrituras. Encontrem na
Bíblia onde alguém tenha sido batizado em Nome do "Pai, Filho e
Espírito Santo". Encontre um lugar onde alguém já tenha sido
batizado.
117
Veja, você diz: "O diabo pega a Escritura e A faz parecer algo
que Ela não é. Não disse ele a mesma coisa para Jesus? "Está escrito:
'Aos seus anjos dará ordem a Teu respeito, para que nunca tropeces em
alguma pedra'". Ele nunca tropeçou em uma pedra. Mas o diabo
estava tentando fazê-Lo ver algo que as Escrituras não diziam; Ele
era esperto. Ele estava cheio de Deus. Deus estava Nele. E Deus,
estando em um homem, fará Sua revelação conhecida. Certamente.
118
Vou levá-los a Mateus 28:19: "Portanto, ide, ensinai todas as
nações, batizando-as em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo".
Agora, observe como o extremo triteísta da igreja católica nunca
esteve na Bíblia, nunca esteve nos Pais Ante-Nicenos. Eles foram
todos batizados no Nome de Jesus Cristo, cada um deles. Isso vem
da igreja católica, vem de lá para a igreja protestante. Agora, como
você consegue ver isso sem que Deus abra seus olhos? Você não
consegue. E eu oro para que Deus abra seus olhos para isso. E ouçam
atentamente agora.
119
Agora, vou tomar sua Escritura, Mateus 28:19: "Portanto, ide,
ensinai todas as nações, batizando-as em Nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo". Como você foi batizado, "Em nome do Pai, em nome
do Filho, em nome do Espírito Santo"? Isso nem está escrito nas
Escrituras. E eu quero que alguém... Você diz: "A bendita trindade
santa". Encontre-me a palavra "trindade" em qualquer lugar nas
páginas da Bíblia de Deus. É um esquema feito pelo homem, um
velho trapo sujo de igreja enrolado ali para tomar o lugar da Seiva do
Espírito Santo de Deus.
120
Não há tal coisa. Não existe tal coisa. Encontre-me isso e
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santo; Suas leis, Sua justiça O tornam santo. Ele queria estar no
homem; Ele queria adorar com o homem. Ele queria que o homem O
adorasse. Ele tinha que vir até o homem.
111
E então, quando Ele o fez, Ele criou, fez sombra sobre uma
pequena virgem chamada Maria (Deus Jeová fez), e criou em seu
ventre uma célula, uma célula de Sangue. Essa célula de Sangue
desenvolveu células e gerou um Homem, que era Cristo Jesus. O
Deus Todo-Poderoso, o Pai, habitou Nele. No dia do batismo,
quando Ele recebeu o Espírito Santo, no dia em que João O batizou,
João disse: "Eu vi o Espírito de Deus como uma Pomba descendo do céu, e
uma Voz dizendo: 'Este é Meu Filho amado em quem tenho prazer de
habitar. '" Jesus disse que Deus estava com Ele, "Eu e Meu Pai somos
Um. Meu Pai habita em Mim". Não Jesus e um ser com Deus; mas Deus
estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo.
112
E vocês, irmãos da Unicidade, muitos de vocês pegam o
caminho errado quando tentam pensar que Deus é um como o seu
dedo é um. Ele não pode ser Seu próprio Pai. Não pode. Mas Ele é
Deus. Deus é Jeová, o Espírito; Cristo foi a Casa em que Ele habitou.
E então Ele sacriﬁcou esta vida, e quando isso aconteceu, Ele
entregou o Espírito. E através desse Sangue sem adulteração que Ele
derramou, Ele me santiﬁcou, para que Ele mesmo pudesse vir e
habitar em mim e em você.
113
E Deus está conosco; esse é o Espírito Santo, que é o mesmo, o
mesmíssimo Deus, Jeová Deus. "Estarei convosco, e em vós, até o ﬁm do
mundo. E as coisas que Eu faço, vós também as fareis." É aí onde as
lagartas começam a comer, e os pulgões, tentando fazer Deus o Pai
assentado em glória, Deus o Filho assentado em alguma mão direita
que Ele tenha.
114
A mão direita de Deus, onde a Bíblia diz: "Eu olhei e vi Jesus em
pé à mão direita de Deus", Filipe, ou Estêvão, quando foi apedrejado,
não signiﬁca que Deus tenha uma mão direita e que Jesus esteja de
pé à Sua mão direita. Isso quer dizer que Ele está à mão direita do
poder: autoridade. "É-me dado todo o poder nos céus e na terra", disse
Jesus. Ele estava em autoridade. Deus estava em Cristo. Ele está
Nele. A Bíblia diz: "Nele habita corporalmente toda a plenitude da
Divindade". Quando você tenta fazer três deuses individuais, você é
tão pagão como um pagão pode ser.
115
Agora, isso vai apertar. Em quarto lugar. Quando eles

76
Se Deus produziu Seu primeiro ramo daquela Videira, foi
um ramo Pentecostal, com poder, visões, revelações, curas,
santiﬁcação, o Espírito Santo; o ramo seguinte será a mesma coisa.
Certamente será. Toda vez que a videira produzir um galho, será
exatamente como aquele que estava em primeiro lugar. Como eu
disse ontem à noite, conversando com um grupo de irmãos: você
não pode ter uma videira produzindo abóboras, e você não pode ter
uma aboboreira produzindo uvas. Isso é verdade. Seja qual for a
vida nessa vinha, é isso que ela produz.
77
E se Cristo está naquela Videira, e a Vida de Cristo está
naquela pessoa, ela será como Jesus, produzirá os frutos Dele. É o
seu Espírito. Ela não pode fazer mais nada além disso. Tem que
produzir aquela Vida, porque é a mesma Vida. Você não pode
produzir qualquer outra coisa. Você agirá como Ele, falará como Ele,
andará como Ele, curará como Ele, terá visões como Ele; produzirá
exatamente a Sua Vida, perfeitamente, todas às vezes, porque é a
Sua Vida. Você é apenas uma casca.
78
O homem é como um tubo de metal: ele não é a água; ele é
apenas um tubo. Tire a água dele, ele vai enferrujar. Bem, esse é o
problema hoje, há muitos de nós enferrujando, nós que já tivemos
uma experiência. Mantenha a água ﬂuindo, é isso que faz a vida
continuar.
79
Eu ouvi um colega pregando uma vez, ele disse que havia
uma porca na lama, que tornava a água toda turva. A melhor coisa, a
Bíblia fala disso, é tirar o porco da lama. Você pode descer aqui em
uma agradável nascente, e aqui embaixo em algum lugar, onde uma
grande nascente esteja derramando, lá em cima na montanha, a
água está toda enlameada, é melhor você tirar os porcos dela; a água
vai clarear. Há muitas coisas que temos que tirar, antes que as águas
cheguem da Fonte cheia de Sangue extraído das veias de Emanuel,
onde os pecadores, mergulhados sob a corrente, perdem todas as
suas manchas de culpa, suas indiferenças e tagarelice, e assim por
diante.
80
Dezesseis ministros, porque eles creem, pensaram que eu
cria que Deus guardava Sua igreja e preservava Sua igreja... A
Escritura diz: "Aquele que ouve a Minha Palavra", não aquele que o faz
ouvi-La. Esse é aquele a quem Deus abriu os olhos e ouvidos para
ouvir. Ninguém pode fazê-lo até que Deus abra seus olhos e
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ouvidos. "Aquele que ouve a Minha Palavra e crê Naquele que Me enviou,
tem a Vida Eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a
Vida." O que vai acontecer com ele? Deus mentiu ou disse a verdade?
81
O homem está certo, ou "oh, você pode receber o Espírito
Santo e ser salvo, e amanhã você pode se perder e ir para o inferno?"
Nunca creia nessa tolice. Isso é uma mentira. Uma vez que você é
nascido de novo, toda a sua natureza se tornou diferente. Se um
homem é plantado em Cristo e... A Vida da videira está vindo
através dele, ele nunca mais produzirá abóboras.
82
Você pode amarrar uma nele, mas ele sabe que algo está
errado. Ele vai ﬁcar ali e gemer até que isso seja tirado dele; é muito
pesado para ele, o prende muito próximo ao chão. Ele gosta de
crescer. Não se pode pendurar uma abóbora em uma videira.
Notem. Oh, lutando pela fé... Isso foi lutando "seriamente"; não
apenas lutando, mas lutando seriamente; entre a vida e a morte.
Vamos passar para outro. Você pode ﬁcar muito tempo neste ponto.
83
A próxima coisa que gostaríamos de falar é sobre o amor
fraternal, que foi comido da videira, o amor fraternal. Jesus disse:
"Todos saberão que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros".
Bem, agora vamos dar um exemplo. Se um homem não crê da
mesma forma que eu creio, eu vou à sua congregação e prego com
ele, prego o que ele crê, e vou em frente e deixo isso pra lá, porque eu
o amo. Por seus frutos os conhecereis.
84
Se eles não creem, e eles não têm amor fraternal, eles caem
fora, discordam, desaparecem: "Eu não tenho nada a ver com isso".
Por que você não vem a mim e me fala sobre isso? Você não sabe o
que eu creio. Veem? Que diferença faz, de qualquer forma, o que eu
creio? É em Quem eu creio, Jesus Cristo! Eu nunca saí de uma
reunião com um sentimento de ter insultado as pessoas, até onde eu
sei. Mas, vejam, o amor fraternal foi todo descartado. E Paulo viu
isso, em 1º Coríntios 13, ele disse: "Permaneça o amor fraternal". Mas o
amor fraternal foi tirado.
85
Agora, ouçam atentamente então, vamos entrar em alimento
sólido. Toda vez que o diabo tira algo da árvore, vamos dizer a casca,
o inseto come a casca, ele coloca em seu lugar uma velha tira de pano
feita pelo homem. Coloque uma tira de pano sobre a seiva de uma
árvore, ela não enviará a seiva para os frutos da árvore; não dará
frutos; vai cair direto no chão. E essa é a razão por que não podemos

uma só coisa em sua igreja, dita nesta Bíblia, que vocês ensinam". Eu
estava lhe dizendo que batizei uma menina no Nome de Jesus
Cristo. Ele disse: "Sabe, a igreja católica fazia assim." Eu perguntei:
"Quando?
106
Tem toda a história das igrejas que eu conheço, bem ali". Ele
respondeu: "Nós cremos em nosso catecismo". Eu indaguei: "E a
história?" Ele respondeu: "Não nos importamos com o que a história
diz, nós cremos no catecismo". Eu perguntei: "Como você sabe que
houve um George Washington ou Abraão Lincoln? Como você
saberia que existiram os pais peregrinos? Porque cremos em nossa
história".
107
Eu disse: "Não há um lugar em que a igreja católica tenha
sido organizada até trezentos e sessenta anos após a morte do último
apóstolo". Eu continuei: "E a igreja católica não era conhecida. Eles
não batizavam no Nome de Jesus Cristo, porque eles foram a
primeira instituição a introduzir o falso batismo."
108
Ele disse: "Bem, agora espere um minuto". Ele disse: "Nós
temos direito, nós somos a igreja. Nós fazemos o que queremos,
porque Deus está em Sua igreja". Eu declarei: "Deus está em Sua
Palavra, não em Sua igreja". Se a igreja diverge da Palavra, então há
algo errado. "Que a Minha Palavra seja verdadeira, e a palavra de todo
homem mentira." Isto é certo. A Palavra de Deus é verdadeira. Faz Sua
Palavra correta. Volte para a Sua Palavra. Veem o que o pulgão
comeu?
109
Agora, durante o tempo dos pais primitivos de Nicéia...
Gene, você captou também. O grande Concílio de Nicéia produziu
uma grande discussão por conta de "Há um Deus ou três deuses: O
Pai, um, o Filho, dois, e Deus, o Espírito Santo, três?" E eles
admitiram que existiam três deuses. Agora, se você não crê nisso, eu
vou ler para você agora mesmo do Concílio de Nicéia, os Pais de
Nicéia. Eles ﬁzeram isso: três deuses. Existe um Deus. Há apenas
um. Ele é Jeová Deus, o grande EU SOU; o Alfa, o Ômega, o Princípio
e o Fim.
110
Para fazer isso, eles tiveram que pegar algo para
acompanhar. Para fazer isso, eles tentaram dizer: "Deus Pai, Deus
Filho, Deus Espírito Santo". Agora, absolutamente, não existe tal
coisa. Não são três deuses. Isso é paganismo. Há três ofícios do
mesmo Deus. A Paternidade... Quando Deus habitou sozinho,
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Sua igreja e Sua palavra são os mesmos ontem, hoje e eternamente.
Eu posso não ser capaz de produzi-lo em todos esses ramos, porque
velhas seivas de denominação e credo romperam comigo e não
quiseram ter nada mais a ver comigo. Isso pode ser verdade. Mas
vou permanecer ﬁel no tronco e clamar para que a hora chegue.
Deus restaurará Sua Igreja à sua condição anterior.
102
Isso pode doer, terceira coisa, eu não quero isso. Observe
uma das grandes linhas de seiva que eles cortaram. E durante esse
tempo da organização, para começo de conversa, foi isso o que jogou
por terra a seiva. Em primeiro lugar, se eles tivessem amor fraternal
entre eles, jamais precisariam de uma organização. E então, quando
viram, que não poderiam ter, eles não tinham amor fraternal, ou
pensaram que não eram... "Os que esperam no Senhor renovarão suas
forças." Ao invés de tomar a Palavra de Deus, eles tiveram uma
organização.
103
Lutero saiu daquela organização, quinhentos e cinquenta
anos depois, saiu. O que ele fez? Deu meia volta, fez a mesma coisa
que eles ﬁzeram. De lá veio Calvino. E dali veio Wesley. De Wesley,
vieram os batistas, os presbiterianos, assim por diante até os
pentecostais. E os pentecostais... Depois dos nazarenos vieram os
pentecostais. E depois dos pentecostais, o que virá? Eu espero a
vinda de Cristo. Porque os pentecostais ﬁzeram a mesma coisa que o
restante deles fez.
104
Em Apocalipse 12 diz que eles fariam isso. Ela era uma
meretriz e elas eram prostitutas. Elas eram meretrizes. A igreja
católica, ela, é dito que era uma meretriz na Bíblia, m-e-r-e-t-r-i-z.
Primeiro Coríntios 12 diz isso. E diz, suas ﬁlhas... Agora, se... Elas
não podem ser homens. Ele nunca disse “seus ﬁlhos”, disse “suas
ﬁlhas”. As igrejas são representadas na Bíblia como mulheres. E
suas ﬁlhas eram prostitutas (veem), a mesma coisa. De que espécie
ela era, como prostituta? Cometendo fornicação espiritual contra a
Palavra de Deus, agarrando-se a um trapo denominacional ao invés
de se posicionar seriamente pela fé que uma vez foi dada aos santos,
ao invés de voltar e tomar a Palavra de Deus.
105
Eu conversei com um padre aqui há não muito tempo, ele
disse: "Eu não me importo com o que a Bíblia diz. Nós somos a
igreja". Eu aﬁrmei: "Esta é a Palavra de Deus". Ele replicou: "Nós a
ﬁzemos". Eu interroguei: "Por que ela mudou tanto? Vocês não têm

ter reavivamento em nossos dias, são muitos dogmas feito por
homens. A vida não vai passar por um velho trapo, a seiva vai cair no
chão. Essa é a razão por que nossos avivamentos fracassam.
86
E Billy Graham disse outro dia; ele estava mencionando onde
ele teve um grande reavivamento. E o mesmo lugar onde ele esteve
pregando, ele teve que tirar sua esposa dos parques por causa dos
homens e mulheres atuando imoralmente nos parques. Qual era o
problema? Trapos feitos pelo homem no lugar da casca que Deus faz
crescer, não carregam a Vida. Uma igreja envolvida em credo feito
pelo homem não enviará o poder de Deus aos ramos. Ela dirá: "Os
dias de milagres já passaram" e deixa a seiva cair no chão. Amém.
87
Eu sei que você acha que sou louco, mas se eu sou, deixe-me
em paz, me sinto bem assim. Veem? Se a Palavra de Deus diz aqui:
"Eu sou o Senhor, Eu nunca mudo"... O trapo diz: "Bem, Ele mudou
neste dia". Ele deixa escapar isso. Onde começou na era primitiva,
quando eles não tinham denominações, e o homem tentou restaurar
a fraternidade através das denominações. O amor fraternal foi
removido por causa das denominações.
88
Mostre-me uma vez que Deus já tenha tido uma organização
ou uma denominação e que já tivesse a Sua Igreja em uma
denominação, ou até mesmo uma denominação que tenha surgido
que não tenha caído e nunca mais se levantou. Agora, eu tenho lido
desde que vim de lá sobre este mesmo assunto.
89
Eu li "O Livro dos Mártires" de Foxe. Eu li os primeiros
escritos de Josefos. Eu li "As duas Babilônias" de Hislop. Eu li "As
Eras Primitivas" por Pember. Oh, e os Pais de Nicéia, e logo antes do
Concílio de Nicéia, depois do Pentecostes. E nunca houve uma
denominação que Deus tenha ordenado na Bíblia. Então, quando
ordenamos e fazemos denominações, nós saímos da vontade de
Deus.
90
Um gafanhoto chamado denominação devora a casca
original do amor fraternal e a denomina, colocando um trapo em
volta dela. E a Vida de Deus sobe pelas raízes aqui, a Raiz e a
Geração de Davi, quando Ela começa a surgir por meio do Espírito
Santo, então a denominação diz: "Os dias dos milagres já passaram.
Você não tem que falar em línguas hoje. Não existe tal coisa como o
Batismo do Espírito Santo. Não há cura Divina. Isso foi para uma era
passada, foi há muito tempo”. E aqui em cima estão os galhos
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sofrendo, os frutos...
91
Uma árvore boa e saudável não tem que ser pulverizada. Por
que nós pulverizamos repetidas vezes para que não haja
contaminação de insetos? Por que fazemos isso? É porque a árvore
não é saudável. Qual é o problema com ela para não ser saudável?
Credos e denominações tragaram a Seiva dela. Absolutamente.
92
Metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais tragam a
Seiva da árvore, tentando colocar em seu lugar uma denominação,
para trazer todos os homens para a política. Deus não nos quer
unidos sob política e credos. Somos unidos pelo Espírito Santo, o
original de Deus, que arranca o pecado do nosso coração e nos torna
todos um em Cristo Jesus. Isso é verdade, meu irmão. Isso é verdade,
minha irmã.
93
Isso começou nas eras primitivas após a morte de Cristo, e a
ressurreição, após a morte dos apóstolos, trezentos anos depois, eles
introduziram o Concílio de Nicéia. Foi quando eles formaram a
primeira organização, que era a igreja católica. Signiﬁca... "Católico"
signiﬁca "universal". Da igreja católica veio Lutero; de Lutero, veio
Wesley; de Wesley, vem Pentecostes.
94
Tudo descendo, pequenos desvios, os outros pequeninos
como, oh, nazarenos, peregrinos da santidade, e assim por diante,
batista, e todos esses. Todos eles vêm disso, todos bem na mesma
trama: denominação. Quando Deus dá uma bênção a uma igreja, ou
a um grupo de pessoas, logo eles constroem uma pequena cerca ao
redor, e aqui está onde eles se ﬁrmam. Deus quer derrubar todas as
cercas.
95
Eu me lembro quando fui pela primeira vez ao oeste; era o
tempo de gradear, em Kansas, e estavam colocando trigo lá. Eu via
aqueles velhos vaqueiros que nunca souberam nada a respeito de
um trator ou qualquer coisa, ou cultivar trigo. Tudo que eles sabiam
era arrebanhar gado. E nós trouxemos automóveis, e colocando
campos de golfe, e usando essas velhas bermudinhas, que eles
costumavam usar para jogar golfe, todas essas coisas assim.
96
Eu via aqueles homens velhos com longos cabelos brancos
abaixo do chapéu, vendo-os trazer fardos e cultivador de trigo e
coisas assim (colocar o pé na sela e puxar o chapéu para baixo),
construir cercas ao redor do lugar. Ele não se ﬁrmava nisso; ele não

sabia nada sobre estar cercado. Ele estava no campo de Deus e em
seu próprio campo. Os cabelos grisalhos sob o chapéu assim;
chorando, lágrimas, apenas o abaixava, dizia: "Eu não suporto essas
coisas." Cavalgue em direção ao pôr do sol.
97
Deus nos ajude hoje a ter peregrinos que não aguentem ﬁcar
cercados por denominações e credos, e cavalguem em direção ao
pôr do sol, com uma fé inabalável, que uma vez foi dada aos santos,
com um amor fraternal que derruba todos os credos e cercas e diz:
"Somos irmãos. Somos um em Cristo Jesus. O que for que Deus
disser, nós diremos 'amém' em seguida". Dê-nos esse tipo de
homens.
98
Sim, credos… Então eles formaram o que se chama de os Pais
Pré-Nicenos. Eles se reuniram; nisso eles formaram um concílio. No
concílio foi chocada a igreja católica, que signiﬁca "a igreja
universal", eliminaram todas as pequenas igrejas por ali com as
quais Deus estava tratando e as forçaram a serem uma só igreja e
uma só religião.
99
Eles colocavam um boi em um lado, e outro boi no outro, e
penduravam um cruciﬁxo diante de um homem, diziam-lhe para
beijá-lo e se curvar para receber a religião católica, ou eles
arrancavam com um boi de um lado, e o outro do outro lado, e o
quebravam em pedaços.
100
Tomaram uma mulher, pegaram o cabelo dela e o colocaram
em um barril de piche, e perguntaram se ela beijaria aquele
cruciﬁxo, ou ela faria isso e se curvaria à religião católica, ou eles
colocariam fogo em seus cabelos e a queimariam. Colocavam-nos
em postes e tudo mais; colocavam-nas naquilo que chamam de
'mulher de ferro' e as apertavam com estacas, tentando fazê-las
beijar o cruciﬁxo, abraçar o que chamam de religião cristã, e as
trituravam até o pó.
101
Os mártires ﬁcavam lá sem reação alguma. Eles sabiam onde
estavam ﬁrmado. Eles sabiam em Quem tinham crido. Eles foram
capazes, sabendo disso, que Deus poderia levantá-los no último dia,
porquanto Ele prometeu. Antes que tivessem que se curvar a
qualquer velha tira de pano de seiva feita por homem, eles
morreriam no tronco da árvore. Aleluia. Deixe-me morrer no
mesmo lugar. Se o meu Deus não vier na minha geração, eu morrerei
no tronco onde os gafanhotos o comem, crendo que Jesus Cristo e
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