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HÁ ALGUMA COISA MUITO DIFÍCIL
PARA O SENHOR?
Is There Anything Too Hard For The Lord?

William Marrion Branham
Segunda-feira, 28 de março de 1960
Tulsa, OK – EUA

Creio Senhor, Creio Senhor, Tudo é possível, Creio Senhor.
Vamos nos manter de pé por um momento para orarmos. Vamos
inclinar nossas cabeças. Nosso bondoso e amável Pai, chegamos diante
do Teu trono de graça no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus, pedindo
por misericórdia vinda do trono. E nós oramos, Pai Celestial, que
Tu olhes para nós e sejas misericordioso e nos dê da Tua graça nesta
noite. Perdoe nossas falhas, nossas transgressões contra a Tua grande
e santa lei. E gostaríamos de pedir, nesta noite, que Tu te lembres de
cada pessoa que está na Divina presença.
2
Que esta mensagem que acabou de ser trazida possa penetrar
profundamente no coração de cada um, que isto seja regado pela fé e
produza uma grande colheita para o Teu Reino. Conceda nesta noite,
que, ao findar este culto, não tenha nenhuma pessoa débil aqui entre
nós. Que não haja nenhuma pessoa sem os pecados perdoados. E
assim, quando formos hoje à noite aos nossos lares, ao findar a reunião,
que possamos conversar no decorrer do caminho como aqueles que
vinham de Emaús, dizendo, “Não ardiam os nossos corações, enquanto
Ele falava conosco no caminho?” Pedimos isto no nome de Jesus, Teu
Filho. Amém. Podem se assentar.
3
Eu estava chegando aqui, há pouco, e pude ouvir somente a
última parte da mensagem que estava sendo trazida. E eu sinto muito
por não ter conseguido chegar aqui a tempo de ouvir o início dela.
Eu penso que tivemos o evangelho pregado para nós, nesta noite.
Agora, um pouco antes de chamarmos os cartões de oração que não
terminamos ontem à noite, eu gostaria simplesmente de conversar
com vocês por alguns minutos, sobre a Palavra, de modo que a
multidão se aquiete e cada pessoa volte ao seu lugar; assim o Senhor
nos abençoará, sarando os doentes e salvando aqueles que precisam
ser salvos.
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4
Eu estava subindo na plataforma, domingo à tarde, e então
senti que cometi um erro, porque eu falei depois disto. Pois o nosso
precioso irmão Tommy Osborn, trouxe uma mensagem. E meu filho,
Billy, quando saímos ali fora, disse, “Papai, por que você falou mais
coisas?” Disse: “O Espírito Santo estava enchendo o ambiente.” E
quando subi aqui nesta noite, a mesma coisa aconteceu. Eu realmente
não sou um pregador, de forma alguma. Eu não tive educação
suficiente para isto, mas o Senhor simplesmente me deu outra maneira
para declarar o Seu Evangelho, vendo que o meu coração queria fazer
algo, e eu não estava qualificado, talvez, de alguma outra maneira.
Mas eu estou muito feliz que Ele me permitiu fazer o que eu posso
para mostrar o quanto eu O amo e O aprecio com todo o meu coração.
5
No livro de Gênesis, capítulo 18 e nas primeiras oito palavras
do versículo 14, eu gostaria de ler isto:
Haveria coisa alguma muito difícil ao Senhor?
6
E agora, apenas um pequeno drama para captar o sentimento
da audiência: Bem, horas antes de eles virem para me pegar, eu fico no
quarto, orando e esperando. Portas fechadas, ninguém me incomoda,
e eu simplesmente me mantenho orando. E então, quando sinto Sua
Presença bem próxima, algumas vezes eu olho e vejo Isto, aquela Luz
que vocês veem na fotografia que tem se espalhado pelo mundo agora.
E então, vindo para a reunião, eu gosto de entrar direto e suavemente
e sondar a reunião para ver onde o Espírito Santo está Se movendo, e
então eu posso dar sequência com a minha fila de oração.
7
E agora, nós vemos na primeira parte deste capítulo, Abraão
estava sentado à porta da sua tenda num dia muito quente. Deve ter
sido um dia muito quente. Talvez muitas reclamações possam ter
chegado ultimamente através dos pastores, dizendo que a grama
toda tinha se ido, que a terra estava muito seca, e que o rebanho
estava ficando muito magro, e também que as reservas de água
estavam acabando. Eles tinham encontrado poços de água naquela
terra e, conforme a água ia baixando, eles tinham que ir cavando e
cavando até que chegassem onde a água estivesse fluindo através
das rochas e, mesmo assim, o rebanho não tinha água suficiente.
Vocês sabem, muitas vezes quando as coisas começam a dar errado,
trevas... Nós conhecemos pela natureza que há trevas antes que o dia
chegue. E, muitas vezes, quando vemos coisas desastrosas como estas
acontecendo, especialmente aos crentes, temos que manter isso em
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seja expulso deste edifício, e Jesus Cristo tome a glória e o poder para
sempre. Agora, se vocês creem Nele com todo o vosso coração, creiam
que Ele os cura, a Bíblia diz: “Estes si...” está certo, senhora, livre-se
desta maca e vá para casa. É exatamente assim. Vocês creem? Fiquem
em pé, então, em todos os lugares, aceitem a Jesus. O Anjo do Senhor
está aqui. Eu declaro as bênçãos curadoras e o poder do Poderoso
Deus para as vossas mãos...
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alta, se você crê, senhor, você aceitaria isso como sendo a sua cura?
Aceita? Olhando para mim, senhor de cabelo grisalho...? Você pode
crer com todo o seu coração? Você crê, senhor? Muito bem, então a
pressão alta deixará você. Eu não o conheço, nunca o vi em minha
vida. Isto é correto, senhor, levante sua mão se somos estranhos um
para o outro. O que as pessoas estão tocando?
54
E no meio a tudo isto... Eu sinto que está entrando dúvida.
Por que vocês fazem isto? Deus, seja misericordioso. Não façam isto.
O Espírito Santo está aqui, ASSIM DIZ O SENHOR! Eu vejo diante
de mim uma mulher. Ela está segurando um bebê com hidrocefalia.
O bebê fez uma cirurgia. Tem água no seu cérebro. Ela está sentada
bem ali embaixo, segurando o bebê. Você sabe para quem estou
falando? Senhora Yeager, fique em pé e creia pelo bebê. Você crê
no Senhor? Se você puder crer… E quanto a este lado aqui, assim
que vocês virem isto… apenas fiquem no lugar… Creem vocês, por
aqui? Vocês creem nisto?
55
Uma senhora sentada aqui com pressão alta... Se você crer,
senhora, um... Senhor, quem é ela? Senhora B-B-i-r-l-e-y. Birley. Creia
com todo o seu coração e você receberá também a sua cura. Você crê
nisto? Muito bem. E quanto a esta mulher, deitada aqui nesta maca?
Olhe para este lado aqui, senhora. Você tem um cartão de oração? Eu
acho que não. Bem, acho que eu acabei me esquecendo de lhes falar
acerca dos cartões de oração, eu acho que... Nenhum de vocês... Vocês
não têm cartões de oração. Eu não posso lhe curar, senhora. Mas
você crê, que se Deus puder me mostrar qual é o seu problema, você
aceitaria isso? Você morrerá nesta situação. Isto é certo. Você tem um
excesso de fluído no corpo, e esse fluído e tudo mais, fica acumulado
em você. É isto a verdade, não é? Agora, eu nunca a vi em minha vida.
Esta é a primeira vez, e se você crer nisto com todo o seu coração e não
duvidar, este fluído lhe deixará, e você voltará para casa sarada. Você
crê? Você crê que o Anjo do Senhor está aqui?
56
Quantos de vocês creem, levantem suas mãos. Bem agora,
coloquem suas mãos uns sobre os outros. Imponham suas mãos uns
sobre os outros, se creem. Oh, Deus, Santo Espírito que está presente,
o Anjo que foi prometido, que Jesus disse que estaria aqui como esteve
nos dias de Sodoma... Senhor Deus, faça com que satanás deixe estas
pessoas. Eu os coloco diante de Ti e os dedico. Saia deste grupo de
pessoas, satanás, no Nome de Jesus Cristo. Saia do meio deste grupo e
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nossas mentes, de que isto é satanás tentando bloquear as bênçãos
que estão a caminho.
8
E isto foi bem assim neste caso. Satanás estava tentando instigálos a sentir que tinham feito algo errado, e ele estava tentando impedir
a chegada daquela visitação que Deus faria para Sara e Abraão. E
somos ensinados pelas Escrituras, que todas as coisas cooperam para
o bem daqueles que amam a Deus. E não importa o quão difícil isto
pareça, lembre-se, isto está trabalhando para o seu bem. Eu estou
tão feliz por isto! Satanás tem estado atrás de mim o dia todo. Por
isso eu creio que há uma bênção armazenada, aqui nesta cidade, em
algum lugar. E eu sei que quando ele provoca e tenta impedir, o que
ele está tentando fazer? Está tentando fazer com que você descreia. E
a pior coisa que você pode fazer é descrer em Deus. E assim que você
fica um pouquinho apavorado: “Bem, talvez eu não tenha feito isto
e aquilo”, bem ali, satanás consegue tomar aquela bênção que tinha
sido conquistada por você. Você não consegue obter isto enquanto
satanás mantiver você pensando assim.
9
E talvez, se ouvirmos tais coisas como este tipo de tentação, e
dermos atenção a elas, se fizermos isso, nós perderemos as bênçãos.
Eu gostaria de ter tempo. Vem à minha mente agora, um caso bem
particular, onde eu não conseguia encontrar um lugar para orar.
Parecia que Deus estava me levando ao deserto. E ali embaixo, bem
ao sul de Indiana, onde uma pequena menina estava deitada em uma
cama em aflição... E ela - ela tinha tuberculose e ela não tinha podido
nem mesmo levantar a cabeça do travesseiro por nove anos e oito
meses. Ela pertencia a uma igreja que não cria em cura Divina.
10
E naquele tempo, eu estava começando minha jornada na
igreja Batista de Milltown. Sendo um ministro Batista, bem, eu
era um dos pregadores da região e eu ficaria naquela igreja. E o
Senhor tinha feito grandes coisas. E eles me enviaram para orar por
aquela mocinha, com cerca de dezessete anos de idade. Ela estava
numa situação muito crítica. E o precioso irmão que me levou até
lá... O pai dela era diácono nesta certa igreja que não cria em cura
Divina, e tinham feito uma declaração que se algum dos membros
fosse até a igreja Batista onde eu estava orando pelos enfermos, ele
seria excomungado da igreja. O pai dela, sendo um diácono, isso o
colocou em uma situação bem desconfortável.
11
Bem, eu vou resumir isto o mais breve que eu puder. E eu
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lembro que fui visitar aquela mocinha. A mãe dela saiu de dentro
do quarto e o pai saiu da casa, pois eles não queriam ter nada a ver
com isto. Mas aquela mocinha tinha lido um livro que eu escrevi
chamado, “Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente”. E
quando eu entrei no quarto, ela não conseguia nem mesmo erguer
suas mãos para segurar a sua vasilha onde ela cuspia quando
tossia. Ela pesava aproximadamente de quinze a dezoito quilos, e
suas pernas estavam simplesmente mais magras que as pernas de
Florence Nightingale naquela fotografia, quando ela foi curada de
câncer. E eu orei por ela, e ela me perguntou se ela iria conseguir
andar como aquela menininha Metodista que tinha estado aleijada
por muito tempo, seu nome era Nail. E eu disse: “Irmã, o Anjo do
Senhor falou comigo e me disse para ir naquela região e encontrar
aquela garota lá.” Bem, eu disse, “eu não sei”.
12
Depois de um avivamento de duas semanas, acabava de
chegar à igreja (um ministro novo), nós tivemos um culto batismal
num lugar chamado “Totten’s Ford”. Naquela tarde, depois de
batizar aproximadamente cento e cinquenta pessoas nas águas, fui
jantar com meus amigos, um dos meus velhos amigos, o nome dele é
George Wright. E algo ali começou a me pressionar, dizendo: “Vá até
a floresta e ore”. Bem, eu não conseguia tirar aquilo da minha cabeça.
Agora, quando algo te pressiona deste jeito, vá e faça na mesma hora,
porque é o Espírito Santo. Agora, observe algo tentando bloquear isto.
A Sra. Wright disse: “Irmão Billy, quando eu tocar aquele velho sino
campeiro para o jantar (eu acho que vocês não têm este tipo de sino por
aqui, em Oklahoma, mas eles têm... Lá em cima eles costumam soar
um sino, é uma região montanhosa, e os fazendeiros podem ouvir o
sino tocando, e eles sabem que é hora do jantar). E ela disse: “Quando
eu tocar o sino, a ceia está pronta.” E ela disse, “Então você venha, e
assim você estará preparado para voltar para a igreja à noite.” O culto
ia encerrar o avivamento então.
13
E eu disse: “Muito bem, irmã Wright.” Subi em direção à
montanha e me ajoelhei no chão e os abrolhos verdes estavam me
machucando. Bem, eu fui um pouco adiante e estava muito áspero
aquele chão, as pedras, e eu não conseguia ficar confortável por
causa daquelas pedras. Eu dei a volta ao redor do monte e era muito
íngreme daquele lado e... Vocês sabem, o diabo apenas tentando
impedir você de receber a bênção. Isto é tudo o que era. Então eu
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coração e crer em Deus, diga, “Deus, eu sou um filho de Abraão, e
eu creio com todo o meu coração”, e deixe o Espírito Santo vir e agir
aqui nesta noite, como Ele fez lá, todos vocês crerão Nele com todo
o vosso coração? Vamos simplesmente... O piano - quem quer que
esteja no piano ali, se você quiser, cante “O grande”... Apenas toque
suavemente, “O Grande Curador está aqui”, se você desejar, enquanto
nós oramos. Agora, isto é espiritual. Eu me lembro de algum tempo
atrás, que estavam tocando em Fort Wayne, Indiana. Algo aconteceu,
e uma moça Dunkard, que não tinha o Espírito Santo, ela foi cheia
com o Espírito e saltou do piano e correu em volta. Aproximadamente
cinco mil pessoas sentadas lá viram o piano continuar tocando, “O
Grande Curador está aqui”, pessoas se levantando em todos os
lugares, sendo curadas. Enquanto muitos... um grupo de Menonitas...
em Fort Wayne... “O compassivo Jesus...”
52
Eu vou me voltar para os meus irmãos aqui. Vocês orem.
Irmãos, nós todos nos encontraremos algum dia na terra além. E nós
teremos que dar conta dos nossos ministérios, o que fizemos com
Jesus, chamado Cristo. Nós ensinamos nosso povo que Ele é o mesmo
ontem, hoje e eternamente. Vocês creem nisto, não creem? Agora...
Agora, só um momento. Tem alguém aqui à minha direita, orando.
É um homem. E ele está orando porque está em uma grave condição.
Ele está sofrendo com um problema de bexiga. Ele tem um tumor.
Ele passou por uma operação. E ele está prestes a fazer mais uma.
É aquele homem sentado bem ali com sua mão levantada. Isto é a
verdade. Se isto é verdade, fique em pé. Se somos estranhos um para o
outro, balance sua mão. Você crê que o mesmo Anjo de Deus está neste
edifício? Deus te abençoe, irmão. Aceite... O que você tocou, senhor?
Você estava orando, não era pela sua cura? Bem, então se eu estou
aqui com as minhas costas voltadas para vocês, aquele mesmo Anjo
que declarou isto em Sodoma, aquele Jesus disse que estaria aqui nos
últimos dias, pouco antes da Sua vinda, então irmãos, Ele está em Seu
caminho para cá. Ele está vindo. Correto. Oremos.
53
Agora, sentada perto dele, bem ao lado dele, está uma mulher.
Ela tem um problema no seu lado e ela tem dores de cabeça. Sra.
Arnold, se você crê com todo o seu coração... Muito bem. Eu não te
conheço, isto é correto, senhora? Somos estranhos um para o outro? É
este o seu nome? É esta sua condição? Você estava orando, não estava?
Você tocou em algo. O homem sentando bem ali atrás, com pressão
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nos rodeia, e que você possa correr com paciência a carreira que nos está
proposta, olhando para o Autor e Consumador da fé, Jesus Cristo.” Olhe
para Sua... Olhe para Sua mansidão e humildade. Olhe para Sua
bondade e misericórdia. Olhe para o Seu Espírito voltando à terra.
Isto prova que Ele está vivo. Ele não está morto. Eles não puderam
nem mesmo matar o corpo. Eles O mataram, certamente, mas Deus
O levantou novamente, e está vivo para sempre, sentado à destra
de Deus. O Espírito que estava Nele, está na igreja nesta noite. Ele
prometeu isto. Nós estamos no fim do tempo.
49
Agora, eu não me lembro bem onde paramos ontem à noite,
ao chamar os cartões de oração. Ficaram alguns para trás. Nós
chamamos alguns e então o... [Espaço em branco na fita - Ed. Amém.
Amém. Que assim seja. Deus trabalha de maneiras misteriosas para
executar Suas maravilhas. Lembrem-se: o Espírito Santo que escreveu
este Livro, o Espírito Santo que estava naquele pó, ali em Sodoma, é
o mesmo Espírito Santo que está neste edifício nesta noite. Ele pode
fazer a mesma coisa. Vocês creem nisto? Se vocês puderem crer,
todas as coisas são possíveis. Eu quero que vocês orem, enquanto
eu... Eu estou tropeçando nas palavras, Ele quer que eu faça algo.
Eu não sei o que é. Então somente orem comigo, e agora o Senhor
está tentando fazer algo diferente, eu não sei o que é. Apenas sejam
reverentes e todos se mantenham assentados. Apenas sejam... Nós
não sabemos o que pode acontecer aqui em um instante. Eu nunca
tive isto antes, deste jeito. Apenas permaneçam em oração e possa o
Senhor Deus revelar a nós...
50
Sim, aqui está. Eu vou virar as minhas costas para a audiência,
deixando que vocês vejam que o mesmo Anjo que estava lá em Sodoma,
que deu aquele sinal com Suas costas viradas, é o mesmo Anjo que
está aqui nesta noite. Não é seu irmão; é o seu Senhor, o Espírito Santo.
Agora, vocês pessoas que estão neste lado da igreja, hoje à noite, eu
não digo que será... Algo me impeliu a fazer isto, mas se o Espírito
Santo descer aqui neste edifício, e operar, e fizer exatamente o que
Ele fez lá em Sodoma, para uma igreja Eleita, um povo chamado para
fora, separado deste grupo de pessoas lá em baixo. Foi ali que Ele veio
a Abraão... Os Anjos, Mensageiros, desceram a Sodoma e pregaram,
mas Este ficou para trás, para a Igreja, a Igreja chamada para fora. E
Ele deu a eles um sinal que Ele era...
51
Agora, se o Espírito Santo fizer isto, e você orar com seu
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entrei um pouco mais para dentro naquele matagal e me ajoelhei,
e os mosquitos estavam ali zunindo em meus ouvidos e eu mal
conseguia orar. E eu acredito, então, que aquilo era o diabo. Então
eu disse: “Oh, Senhor Deus, tenha misericórdia.” E simplesmente
levantei minhas mãos e comecei a orar, de qualquer maneira, e
deixei que os mosquitos se enchessem como eles quisessem. Pois
havia algo que estava ardendo em meu coração. E depois de eu
me perder em oração... Eu penso que vocês, cristãos, sabem o que
significa sentir-se perdido em oração, simplesmente esquecendo
onde você está. Isto é orando em espírito, eu creio. E eu abri meus
olhos e ali, bem do lado de um pequeno arbusto estava aquela Luz,
pairando ali, e Aquela Luz brilhando, iluminando onde eu estava, e
Ele disse: “Levante, e vá pelo caminho dos Carter.”
14
Bem, quando eu olhei em volta, estava quase escuro. O sino
estava tocando e eles tinham colocado grupos de busca para me
procurar. Eu saltei e corri pela floresta, muito rápido e pulei por cima
de uma cerca de arame, direto aos braços do irmão Wright. Ele disse:
“Irmão Billy”, ele disse, “mamãe tem tocado aquele sino e nós temos
te procurado em todos os lugares.” Eu disse: “Irmão Wright, sem
tempo para jantar. A pequena Georgie Carter vai levantar daquela
cama e vai viver.” E ele disse: “Como você sabe?” Eu disse: “O Senhor
acabou de se encontrar comigo, ali junto daquele arbusto de cornizo e
me disse para ir até o caminho dos Carter.”
15
Você crê que Deus responde nas duas pontas da linha? Sua
mãe... Naquela tarde, a pequena Georgie queria tanto ser batizada,
a ponto de ela ter chorado durante toda a tarde. E a mãe dela, uma
boa mulher (depois eu lhes darei seu endereço, caso vocês queiram
escrever para ela); e a sua mãe, uma boa mulher, seu pai também.
E eles vivem mais ou menos na periferia daquela pequena cidade.
E ela tinha chorado durante toda aquela tarde. Sua mãe era jovem,
mas já estava com cabelos grisalhos de ficar ao lado da menina por
nove anos, vendo-a definhar em direção à morte. Ela não tinha visto
as folhas, ou a grama, ou qualquer coisa por nove anos e oito meses.
Ela tinha estado na cama. Eles não podiam nem mesmo colocá-la
sobre um penico hospitalar. Ela tinha um lençol de borracha debaixo
dela e eles simplesmente trocavam o lençol de cima, o lençol normal
de linho. E então ela tinha estado ali chorando e esperando melhorar
para que pudesse ser batizada.
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E assim, naquela tarde, nós batizamos a mocinha Nail que
tinha estado aleijada com um derrame por, oh, muito tempo, ou
artrite, era isso. Aquilo a aleijou e encolheu a perna dela. E ela estava
tão normal como qualquer outra garota. E ela queria ser batizada junto
com a mocinha Nail. E sua mãe estava tão desencorajada, a ponto
que ela saiu dali e foi até a cozinha... para não ouvir sua própria filha
chorar, deitada lá, morrendo. E ela levantou suas mãos e disse: “Oh
Senhor Jesus, aquele impostor tem vindo até nossas terras e deixou
minha filha tão fatigada e abalada.” E disse: “Ali está ela, aquela pobre
coisinha, deitada ali dentro, morrendo, e então ele vem por aí e fica
dizendo coisas como estas e faz com que ela chore e tudo mais...”.
17
E enquanto ela estava orando... Agora, esta é a própria versão
dela. Eu não posso lhes afirmar que isso é a verdade, mas eu apenas
creio que é. Ela disse que viu uma sombra vindo por ali, perto da
parede, e ela pensou que pudesse ser a filha dela que vivia a algumas
casas depois dela, vindo ali por detrás da casa para vê-la. E quando
ela olhou, ela disse que era a sombra de Jesus na parede. E ela disse:
“Quem é este?” E apontou o seu dedo naquela direção e ela viu, como
uma visão, viu minha testa alta aqui, chegando, segurando a Bíblia
sobre meu coração. E ela pulou, e correu e contou para a filha dela, e
bem naquela hora eu estava entrando na porta. Deus sempre chega a
tempo, se você simplesmente crer nisto.
18
Meus preciosos amigos, eu andei até aquela cama e falei:
“Georgie, eu não sei por que, mas Jesus Cristo...” Olhei atrás da sua
cama onde ela conseguia tocar com suas mãos, ela tinha tirado toda
a tinta da pequena cabeceira onde suas mãozinhas podiam tocar,
chorando, chorando e orando. E disse: “Georgie, Jesus Cristo, te faz
sã. Levante-se e fique em pé.” Eu não sei por que eu disse aquilo. Por
mim mesmo eu nunca teria dito algo assim, pois como a menina iria se
levantar quando as pernas dela não eram grossas assim nem mesmo
acima nas suas coxas? E os seus pequenos braços, ela não conseguia
nem mesmo levantá-los e segurar a vasilha onde ela cuspia.
19
Agora, vocês podem perguntar para a mãe dela, e deixar que
ela lhes mostre a declaração dos médicos sobre isto. E ela - quando
ela disse - eu a tomei pela mão e, amigos, como, eu não sei. Eu não
consigo explicar, porém nada é difícil para o Senhor, e aquela menina
pulou da cama com aquelas pernas finas como palitos, e ficou em pé, e
eu me virei, tão cheio do Espírito Santo, e saí pela porta. E, em poucos
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ela tem engolido estas coisas de satanás tão facilmente. E satanás os
têm alimentado com esta corrupção do inferno, e muitos milhares
têm crido nisto. Ora venha, Senhor Jesus. Venha, Senhor. Tu disseste
que se o trabalho não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria.
Verdadeiramente Senhor, vemos isso em nossos dias hoje, vemos a
apostasia e o esfriamento. Que o remanescente escape desta Babilônia,
que se levantem e brilhem e que Tu os enchas com o poder de Deus, e
o Espírito Santo desça sobre eles, Senhor, e execute as grandes obras
de Deus, e traga aqueles que são ordenados para a vida Eterna de
volta ao redil. Conceda isto, Senhor. Ouça as nossas orações.
46
As pessoas estão assentadas aqui nesta noite; nós chamaremos
a fila de oração em poucos minutos e as pessoas virão pela fila. Eu oro
Pai, que Tu acordes o povo para que eles possam entender que nós
estamos vivendo como uma Sodoma e Gomorra moderna. Conceda
isto, Senhor, que eles vejam que aquele Anjo que foi prometido visitar,
através de carne humana... E, Senhor, nós sabemos que um Anjo é
um mensageiro do céu, o qual é o Espírito Santo. É Ele que deseja
fazer a vontade de Deus através de nós, chamar a Igreja. Conceda isto,
Senhor. Envie-O novamente esta noite. Envie aquele Grande Elohim
que desceu em pó e Se fez conhecido, porque Ele podia conversar
com o homem sendo pó. Use este pó que está aqui, Senhor, que tem
sido consagrado para Ti, este pouco de pó santificado pelo sangue de
Jesus. Use a eles, Senhor. E deixe...
47
Se há incrédulos aqui, Senhor, permita que eles vejam que a
hora está chegando. Eles veem isto nos jornais. Eles ouvem isto no
rádio e na televisão. E que agora eles possam ver o sinal de Deus, Ele
está chamando a igreja, fazendo-lhe a última chamada, esse é o final,
o último sinal que ela receberia. Nós temos tido curas, falado em
línguas, milagres e coisas mais, porém a visita é o que nós estamos
esperando nesta noite, Senhor. Conceda isto, no Nome de Jesus
Cristo, amém.
48
Me desculpem, eu acabei demorando demais. Irmão e irmã,
eu sou apenas um pedaço de barro. Não prestem nenhuma atenção
a mim, mas ouçam o que eu estou dizendo. A vinda do Senhor está
muito próxima. Eu não sei o quão próxima, ninguém sabe, mas
eu creio que está bem à mão. Eu vejo tudo acontecendo. Eu quero
que vocês estejam prontos. Eu desejo que você realmente corte os
laços e “deixe todo o pecado, todo o embaraço, e o pecado que tão de perto
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que entra ali. Eu não tenho medo da Alemanha, ou de alguma outra
destas nações. É a podridão entre nós nos afastando de Deus, é isso
que está matando esta nação. Está apodrecendo-a. Frieza, formalismo,
entrando nas igrejas cheias do Espírito; estão se esfriando. É esta coisa
que irá nos matar.
42
Não apenas procurar por algo aqui, uma coisa material deste
mundo, e grandes empregos, bons momentos, grandes promessas, e
todos estes tipos de coisas; tirem seus olhos disso. Despertem para o
fato de que Deus ainda continua sendo Deus; Ele é o mesmo Deus que
prometeu os sinais. Aleluia! Eu creio que Ele está aqui. Vocês creem
nisto? Vamos inclinar nossas cabeças.
43
Pai Celestial, Tu és Deus, o Deus eterno. E eu estou citando
as Palavras do Teu amado Filho. Ele disse que como foi nos dias de
Sodoma, pouco antes do fogo cair dos céus e destruir a cidade, assim
seria na vinda do Filho do homem. Agora, Pai, nós vemos à frente,
colocadas ali nos hangares, bombas atômicas preparadas em ilhas,
bombas atômicas, bombas de hidrogênio que podem fazer um buraco
no chão com quarenta e seis metros de profundidade por centenas de
quilômetros quadrados, milhares destas apontadas para cada nação.
Submarinos fazendo suas rotas debaixo da água, terremotos em
diversos lugares, discos voadores no ar, sinais espantosos nos céus,
o coração dos homens falhando, tempo de perplexidade, angústia
entre as nações...
44
Oh, Deus, então aqui Tu vens, movendo-Se neste cenário com
o Espírito Santo, puxando para dentro da igreja, trazendo à tona os
dias de Sodoma. Nós vemos o espírito sodomita. Mulheres nas ruas,
nas igrejas, vestindo-se imoralmente, usando todas as coisas imundas,
vestidas com roupas imorais para tentar os homens nas ruas, espíritos
demoníacos nelas e não sabem disto... Boas mulheres mandando suas
almas ao inferno e terão que responder no dia do julgamento por
terem cometido adultério, pensando que elas estão tão puras como um
lírio, fisicamente, mas elas se lançaram diante dos homens... “Aquele
que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já tem cometido adultério com ela
em seu coração,” e a mulher não sabe que ela se vestindo deste jeito e
um homem olhar para ela, ela terá que responder por ter cometido
adultério, pois ela se permitiu vestir desta forma e saiu diante dos
homens para tentá-los...
45
Deus, olhe para a nação, Senhor. Olhe para a igreja, como
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minutos, sua mãe desmaiou, gritando. Pessoas começaram a chegar de
todos os lados e Georgie saiu para fora, (o seu nome é Georgie Carter)
agradecendo pela grama e pelas folhas das árvores; era a primeira vez
que ela via aquilo em nove anos e oito meses. E ela - pessoas estavam
atendendo sua mãe porque pensavam que ela tinha morrido.
20
E Georgie correu ao local... Desde que ela contraiu tuberculose,
ela não tinha tido aulas de piano, ou melhor, de órgão, e ela estava
sentada lá tocando o órgão. Seu pai ouviu aquele barulho e correu
do celeiro, vindo para ver o que estava acontecendo, trazendo uma
pequena vasilha de leite. E ele se apressou até a porta, e quando
entrou, lá estava sentada sua filha tocando o órgão:
Há uma fonte cheia de Sangue
Vertido das veias de Emanuel,
Onde os pecadores submergidos nesta torrente
Perdem todas as suas manchas de culpa.
21
Bem, o nome dela é Georgie Carter, C-a-r-t-e-r, Georgie Carter,
de Miltown - Indiana. Escreva para ela, se você mesmo quiser receber o
testemunho dela. E então, isso mostra para vocês que quando satanás
está tentando bloquear você de algo que é correto, continue em frente,
independentemente do que aconteça.
22
Agora, satanás estava tentando impedir Abraão e Sara,
porque ele sabia que tinha uma visitação Angelical chegando ali. E
assim, quando tudo se levanta, fora de ordem, então sabemos que
alguma coisa está errada. Agora, eu creio, talvez, se formos ouvir a
satanás, nós podemos perder de ver isto, assim como Sara fez. Vamos
imaginar que Sara, sendo que ela teve aquele tipo de ação, vamos
imaginar que ela estava um pouco nervosa naquela manhã, talvez
ela tenha dito: “Abraão, você sabe que os suprimentos estão poucos
aqui, e os pastores dizem que os pastos estão todos secos, assim como
os poços de água. Eu acho que você tomou a decisão errada quando
você escolheu vir para este lado e deixou o outro lado para Ló e sua
senhora; a família dele vive lá embaixo com abundância. Pois outro
dia, ou alguns dias atrás, melhor dizendo, quando eu fui até a cidade,
a senhora Ló, estava vestida com o vestido mais lindo que eu já vi. Um
vestido que foi desenhado pelos Egípcios; ela o comprou quando uma
das caravanas passou por ali, e ela conseguiu os novos modelos. Aqui
não passam estes tipos de caravanas e estilistas.” Mas, se ela apenas
soubesse: havia muito mais do que uma caravana passando por ali.
Havia uma comitiva do Senhor vindo naquela direção.
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23
E eu posso tê-la ouvido dizer algo assim: “Você deveria ter
visto o novo penteado dela”. Vocês sabem, uma mulher nos seus
sessenta anos, tentando parecer como uma de vinte... Mas estas
coisas simplesmente atraem a sua atenção, afastando-a das coisas
de Deus, é isso que estou tentando mostrar. “Você deveria tê-la
visto.” E o pobre e velho Abraão, o velho irmão fiel, aquilo não o
agitou nem um pouquinho. Ele simplesmente saiu dali de perto,
pegou sua cadeira e sentou na porta da tenda. Eu gosto disto.
Vocês perceberam que quando os anjos vieram a Ló, ele estava
sentado no portão, mas Abraão estava sentado na porta. O portão
dá entrada para o pátio, mas a porta dá entrada à casa. Eu gosto
de me assentar à porta, no altar, o mais perto que eu possa chegar
a Ele. É ali onde estão as minhas expectativas, no altar, esperando
pela Sua aparição.
24
Abraão pega sua cadeira e se assenta ali, e vemos este velho
e fiel servo de Deus que inclina sua cabeça. E talvez Sara continuou
um pouco nervosa, mas ele simplesmente deixou aquilo passar por
alto e começou a pensar: “Quantas bênçãos Deus tem me dado...”
Vocês sabem, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus.
Vocês creem nisso? E então, enquanto ele estava sentado lá, pensando
no tempo em que Deus havia aparecido para ele no Nome do TodoPoderoso, o El Shaddai, o Seio, o que tem seios como de mulher, o
Doador da força. Agora, se vocês notarem, a palavra é uma palavra
composta: Shaddai, a qual significa não um seio, mas que tem seios
(dois). Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas Suas pisaduras fomos
sarados. Oh, eu sou tão feliz por isto. Por cada promessa dos seios
de Deus, Ele é o Forte, o Doador da força. Se você fosse Abraão, um
homem velho, noventa anos de idade, e te dissesse: “Abraão, Eu sou
o Deus que tem seios. Simplesmente tome posse da Minha promessa
e nutra sua força de Mim.” E isto é o que significa para cada crente
que toma a Palavra de Deus e não duvida Dela, mas simplesmente se
agarra a Ela e nutre suas forças.
25
É como um bebê, recostado sobre os seios de sua mãe. O
tempo todo mamando, está satisfeito. Quando um verdadeiro Cristão
consegue tomar posse de uma promessa de Deus e crê que ela é para
ele, ele fica saciado enquanto ele está nutrindo suas forças, vindo... Ele
não reclamará nem um pouquinho, ele está bem satisfeito. Oh, eu amo
esta satisfação de saber que Deus disse isso.
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Ele disse: “Por que Sara riu?” Ele captou o sinal. Ele sabia o que era
isto. Sara não captou. Ela até mesmo veio para fora e tentou negar
isto. Deus poderia tê-la destruído por causa disto, se ela não fosse
parte de Abraão. E, muitas vezes, nossa incredulidade nos destruiria,
se não fosse pelo Sangue de Jesus Cristo. Deus não pode nos destruir
agora, porque o Sangue de Jesus Cristo nos mantém afastados da ira
de Deus. Nós somos parte de Cristo, da mesma maneira que Sara era
parte de Abraão, pois nós somos a Noiva de Cristo. E nós, povo, que
fomos nascidos do Espírito de Deus, temos que acordar, fugir das
nossas ansiedades e estarmos atentos ao sinal sobrenatural da vinda
do Senhor Jesus, os sinais que Ele prometeu.
39
Lembrem-se: Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse que esta
mesma coisa se repetiria novamente: “Assim como foi nos dias de Sodoma,
assim será na vinda do Filho do homem,” que Deus estaria trabalhando
por meio de carne humana, fazendo as mesmas coisas que Ele fez
antes. Oh, Deus, ajude-nos a acordar! O dia da visitação está aqui.
40
Você diz: “Oh, Deus não envia mais anjos”. O Espírito Santo é
este Anjo. O Espírito Santo é esta Pessoa. O Espírito Santo, Jesus disse:
“Ele, o Espírito Santo, quando Ele vier, Ele fará as mesmas obras que
Ele fez.” Ele estaria conosco, mesmo em nós, e traria as coisas que Ele
tinha ensinado à nossa lembrança, e nos mostraria as coisas que hão
de vir: “As obras que Eu faço, Ele também as fará”. Agora nós estamos
vivendo neste dia. Nós estamos vivendo neste tempo. Observem...
“Como foi nos dias de Sodoma...” Mas vocês sabem de uma coisa? A
outra classe de pessoas, lá embaixo, em Sodoma, não conseguiu captar
o sinal; somente o grupo escolhido captou aquele sinal, apenas eles
reconheceram, aqueles que entenderam isto. É desta maneira hoje. O
Espírito Santo fazendo Suas obras... O grande grupo de pessoas e as
massas do mundo... e isto tem se tornado em uma moderna Sodoma e
Gomorra. Vocês sabem que é assim.
41
Ora, eu li em um jornal aqui, em Los Angeles, aqui, há
pouco tempo, eu estava sobrevoando Los Angeles, e parece que os
homossexuais tinham aumentado 40% em relação ao ano anterior:
homens tomando homens para viverem sob o mesmo teto com eles,
como esposas: perversão. Foi exatamente este o pecado de Sodoma.
E é a isto que temos chegado. Até mesmo o nosso governo está cheio
disto. A nação toda está tomada por isto, o comunismo, tudo mais está
se deteriorando. Não é o sabiá que bica a maçã que a estraga, é o bicho
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Ela se via totalmente fora de condição para receber quando Deus
trouxe isto.
35
Oh, que coisa! Nunca coloque isso no seu coração. Esteja
aberto. Esteja preparado. Ela perdeu isto. Ela falhou em ver. Talvez, se
nós não observarmos, amigos, a igreja falhará em ver isto. Não vamos
olhar para os penteados na igreja e os novos vestidos. Vamos observar
o Espírito Santo vir no sobrenatural e levantar algumas coisas. A igreja
não precisa de cirurgia plástica; ela precisa de um nascimento, que o
Espírito Santo entre na igreja e traga as pessoas de volta, e aqueles
que creem no sobrenatural, se mantenham esperando pela vinda do
Senhor, como se fosse a qualquer momento, vivendo nessas condições.
36
Ali estava ela naquela condição, dizendo: “Agora, como poderia
isso acontecer em nosso tempo moderno? Como poderia acontecer na
condição em que estou?” Mas isto aconteceu bem assim. Abraão, lá
fora, aguardando com expectativa... Vejam, isto não se fez conhecido
a ela; isto se fez conhecido para aqueles que estavam aguardando por
isto. Ainda é desta mesma maneira que vem para aqueles que estão
buscando. Então, ele estava observando, Abraão estava. Ele disse:
“Sim, meu Senhor. Sim, correto. A promessa foi dada, e eu tenho crido
nela durante todo o tempo. Ele disse: “Agora, Abraão, no tempo da
vida, será a cada mês, bem, Eu o visitarei”. E você terá um filho”. E
Sara, vocês sabem, intimamente, foi [O ir. Branham demonstra - Ed.],
ela riu consigo mesma.
37
Agora observem. Agora, Abraão recebe um sinal. Vejam, Sara
estava muito agitada, muito preocupada com o novo estilo de cabelo
que ela viu, ou alguma outra coisa. Muitas vezes nós ficamos muito
agitados em relação ao outro camarada que tem a maior denominação,
ou, “A Congregação dele se veste melhor do que a minha”. Ou, “Eles
têm uma igreja bem maior que a nossa, ali na esquina”. Que diferença
isto faz? Eu quero Deus. Eu não me importo se eu tiver que adorá-Lo
na rua, em um depósito de carvão; onde quer que seja, eu quero Deus.
Deixe-me ter meu coração em tal condição, que mesmo que eu use
um macacão, eu também possa olhar para Deus, ver o Seu mover e O
reconhecer, e não deixar isto passar por alto..
38
Ele disse: “Abraão, onde está Sara, sua esposa?” Um Estranho
que nunca O tinha visto antes... “Onde está Sara, sua esposa?” E como
Ele sabia que ele tinha uma esposa, como Ele sabia que o nome dela
era Sara? Disse: “Ela está na tenda, atrás de Ti”. E quando Sara riu,
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26
Enquanto aquele velho santo estava sentado lá com sua cabeça
inclinada, orando sem nenhuma dúvida, foi bem naquele momento,
quando ele levantou sua cabeça e viu três Homens vindo em direção
à tenda. Oh, ele se levantou rapidamente. O Espírito deve ter dito:
“Vá até eles.” Vocês sabem, há algo nas pessoas cheias do Espírito
que faz com que elas reconheçam a Presença de Deus. Eu não sei por
que é assim, mas deve ser porque eles têm algo que os magnetiza para
aquele Espírito de Deus. E ele reconheceu que havia algo. Até mesmo
Ló, na sua condição apóstata, quando aqueles dois Anjos evangélicos,
mensageiros, evangelistas, ou da forma que você desejar chamá-los,
quando eles desceram ali, Ló, sentado junto ao portão, havia uma
pequena fagulha ainda em seu coração. Ele reconheceu que eram
Anjos, que eram mensageiros de Deus.
27 Enquanto Abraão foi ao encontro Deles, ele os chamou ao lado
e disse: “Venham, sentem-se. Sentem debaixo do carvalho um pouco
e permitam-me buscar um pouco de água para lavar os vossos pés,
e dar-lhes um bocado de pão. Apenas descansem um pouco, então
depois prossigam no Vosso caminho”. Oh, quando ele O fez sentar
ali, embora eles não parecessem diferentes de outros homens, pois
eles estavam vestidos, poeira em suas roupas e vinham de outro
lugar, provavelmente os seus pés estavam empoeirados e suas roupas
rasgadas, mas Abraão sabia intimamente que havia algo real ali. O
Espírito declarava isto. Por quê? Ele se mantinha em uma atmosfera
espiritual o tempo todo, por isso ele era capaz de reconhecer o certo
do errado, o tempo todo. Esta é a maneira que o cristão deve fazer
hoje: é manter-se em oração, sob uma atmosfera espiritual sempre, e
nunca olhar o lado mau, olhando sempre o lado bom. Vocês são filhos
de Deus, esperando Suas bênçãos.
28
Depois que ele Os parou, eu posso vê-lo sair correndo, e pegar
Sara pela mão e dizer: “Venha aqui ao lado, querida, por um momento.
Eu quero te contar uma coisa. Eu creio que estamos tendo o nosso dia
da visitação bem agora.” Ele saiu para o meio do rebanho, pegou um
pequeno novilho, o preparou e o trouxe e alimentou aqueles homens.
Dois deles levantaram suas cabeças e foram para o lugar determinado
por eles para pregar o Evangelho, para aquele país que foi cegado
pela pregação deles. Assim devemos pensar hoje, que a pregação
do evangelho cega os descrentes. Não é de se admirar que eles não
possam ver: eles estão cegos. Deus diz que eles têm olhos, mas não
podem ver, têm ouvidos, mas não conseguem ouvir.
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29
Deus, se há algo que eu quero que Ele faça por mim, é que
Ele abra meus olhos espirituais para que eu possa reconhecê-Lo,
olhar em volta e vê-Lo, pois Ele está em todos os lugares. Eu desejo
ver a Ele e ser tão familiarizado com Ele a ponto de ser capaz de
reconhecê-Lo à primeira vista. Eu reconhecerei que Aquele é Deus. É
isto que o meu coração deseja, ser como Abraão foi. E, lembrem-se, se
estamos mortos em Cristo, nós somos semente de Abraão. E Abraão
reconheceu aqueles Homens assim que eles se aproximaram como
sendo Mensageiros de Deus. Pela maneira como os tratou, prova que
ele sabia que Eles eram Mensageiros de Deus.
30
E depois que os outros dois saíram para ir ao lugar onde eles
tinham determinado para pregar o evangelho, Este, o qual ele chamou
de Senhor (e este “Senhor” é com letra maiúscula – SENHOR), Elohim,
o grande Jeová Poderoso, Ele estava ali em carne, um Homem. Alguém
me disse algum tempo atrás; “Agora, espere um minuto, Billy. Você
não crê realmente que aquele era Deus?” Eu disse: “Certamente eu
creio que Aquele era Deus.” Disse: “Como é que no mundo seria
possível Deus ter estado ali em forma humana?” Eu disse: “Bem, você
pode achar que foi uma Teofania, mas não foi, porque Ele comeu a
carne de novilho, tomou leite, comeu pão de milho, se assentou lá
e conversou; Ele era um Homem. Deus estava mostrando algo ali.
Oh, porque é muito fácil para nosso Deus apenas estender a mão e
pegar um punhado de cálcio, potássio e petróleo. Nós somos feitos de
dezesseis diferentes elementos da terra. Ele fez todos os elementos,
apenas estende a mão e pega um punhado de elementos e diz: “Fuuu.
[O ir. Branham faz o som de assopro - Ed.]. Entre dentro deste,
Gabriel.” Pega mais um pouco e faz um outro “Fuuu”. “Entra neste
outro, Miguel.” Pega outro para Si mesmo: “Fuuu. Entra ali...”
31
Por isso, certamente, Ele me chamará um dia, talvez eu não
seja mais do que isto, e Ele me chamará de volta para o meu corpo na
ressurreição. Nós temos o Deus Poderoso como nosso Deus. Sim, eu
creio que era Ele, e então desapareceu, foi embora. Ele simplesmente
usou aquele corpo pelo tempo que desejou, então apenas o mandou
de volta ao pó. Ele vai usar você por quanto tempo Ele quiser, e então
lhe mandará de volta ao pó. Ele vai me usar o tanto que Ele quiser, e
então me enviará de volta ao pó. Mas, oh, aquele glorioso pensamento,
aquela gloriosa verdade, naquele dia Ele chamará e nos levantará do
pó. Estamos esperando por aquela hora.
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32
E aqui está ele e Sara agora. Vamos nos deter nela apenas por
um minuto. Lá ela se assenta, lá atrás, e diz: “Eu me pergunto quantos
fanáticos meu marido pode acolher?” E lá esta ele, sentado lá fora,
vocês sabem, e Abraão totalmente interessado. Talvez com essa rama
de arbusto, vocês sabem, espantando as moscas para longe, e dizendo
o... Bem, eu vejo o Anjo tomar sua cadeira, talvez, e se recoste nela
com Suas costas viradas para a tenda. E Sara escutando lá da tenda,
vocês sabem, como que espreitando, vocês entendem, e ouvindo lá de
dentro da tenda... E ela estava terrivelmente mal-humorada naquela
manhã. Você não vê as coisas quando você vem à igreja neste estado
de humor. Não tem nem por que você tentar; você poderia muito bem
ter ficado em casa, você não vai conseguir nada com isto. Vá para casa,
e quando você vier à igreja, venha em oração, venha na atmosfera,
venha na expectativa.
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Abraão sabia que o tempo da promessa estava se aproximando.
Tinha que ser; ele já estava com cem anos de idade. Ele estava
esperando por isso a qualquer momento. Ele observava cada minuto.
Quando ele entrou na tenda e falou com Sara: “Este, eu creio, é o dia
da nossa visitação”. E ela meio que olhou para ele assim, com aqueles
grandes olhos e pensou: “Bem, Abraão, você tem dito isso por muito
tempo.” Mas você sabe, chegará o dia em que isso se concretizará
se Deus assim o disse. Então quando o Anjo pegou a cadeira e se
assentou, encostando-se para trás, Ele disse: “Abraão, vendo que
tu tens alcançado favor diante de Deus, que tu és um herdeiro do
mundo, e você será pai de muitas nações, e você tem crido nisto desde
que tinha seus setenta e cinco anos de idade, há vinte e cinco anos, e,
de todas as maneiras você tem aguardado pela promessa deste filho
com Sara, agora eu não vou esconder de ti o que vou fazer. Eu vou te
visitar de acordo com o tempo da vida.”
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E vocês sabem, Sara, lá dentro, escutando de longe, em uma
situação de mau humor devido à sua condição naquela manhã, ela
pensou em seu coração: “Agora, isto é uma coisa meio estranha.
Pensem, em nosso dia, eu, uma mulher tão velha como estou... Aqui eu
já estou com noventa anos de idade. Lá fora está meu marido, Abraão,
com cem anos de idade. Bem, ele não tem estado comigo, como uma
mulher, por vinte e cinco anos, e Abraão... Bem, nós somos casados
desde que tínhamos dezessete anos, ele tinha por volta de vinte e sete
anos... bem, como isto poderia acontecer? Como seria isso?” Veem?

