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1
Estou mui agradecido por estar aqui, Aprecio vossas orações quando ouviram acerca do
pequeno acidente que tive. Isto sucede, simplesmente para mostrar que Satanás não pode tirar sua
vida até que Deus o permita. E eu imagino que muitos de vocês pensam como isto...o que
aconteceu. Eu sempre tenho sido aguardado....Como vocês sabem eu....meu passatempo, ou o
que faço para relaxar-me, é ir pescar ou descer até o limite e atirar, ou caçar, ou algo assim. Estou
contente por isto. Se eu houvesse sido um desses que jogam golfe, haveria estado por ali onde
estão essas mulheres seminuas. E se eu houvesse - e se eu houvesse sido um jogador de bola,
você sabe o que isto significaria, aquilo. Porém eu estou - estou contente por estar fora no campo,
pescando, caçando e coisas.
2
E eu sempre desejei um desses rifles Weatherby Magnum. E penso que alguém o haveria
comprado para mim se houvesse mencionado algo sobre isso, mas eu o guardei dentro de mim
porque é muito o dinheiro que pedem por um deles, e eu conhecendo missionários sem sapatos
em seus pés. E então deixar alguém pagar por aquilo, tomar todo aquele dinheiro e pagar por um
rifle? O Irmão Art Wilson deu a Billy um Winchester modelo setenta a não muito tempo atrás, um
Roberts 257. O Sr. Weatherby pôs um aviso dizendo que ele podia tomar esse rifle somente para
uma pequena mudança ali e fazer dele um Weatherby Magnum, e perfeitamente seguro. Então o
Irmão Rodney vem aqui à igreja, o Irmão Rodney Armstrong o enviou e o teve convertido em um
Weatherby Magnum. Sucedeu simplesmente que não foi convertido corretamente. Então quando o
disparei - ele...A - a Companhia Winchester diz que seus rifles podem suportar seiscentos e
noventa libras de pressão. Você sabe o que aquilo seria.
3
E eu simplesmente havia levantado o rifle, o Irmão Wood desceu ali comigo, e aquilo estava
como que a uma polegada de meu olho, daquele jeito. E a pressão explodiu seiscentos e noventa
libras por cinqüenta jardas, o cano do rifle disparou até essa distância de 50 jardas, o perno
(pequeno eixo cilíndrico - Trad.) disparou para trás desta maneira, e o rifle simplesmente
desintegrou em minha mão. Somente uma labareda de fogo como que tão alta como o telhado ali,
e aquilo foi tudo que soube por um segundo ou dois. E, eu recuperei os sentidos, sangue estava
esguinchando para fora desta maneira, e eu pensei que estava morto, então eu como que levantei
minha mão daquela maneira por um momento. E o Irmão Wood...Eu tentei olhar, e não podia ver
através deste olho, e nem tão pouco ouvir. Me parecia que estava caminhando no ar. E eu vi o
Irmão Wood indo em direção ao alvo para ver onde a bala havia acertado, e eu tratei de atrair sua
atenção. Então ele chegou ali e viemos. E o anel de estilhaço havia penetrado bem ao redor do
olho. E meu rosto parecia que haviam lhe jogado hamburger, onde isto havia explodido meu rosto.
E um grande e pesado fragmento se alojou justamente acima do olho, e fez um círculo bem ao
redor do osso da cavidade nasal e do osso do crânio aqui. O Dr. Adair os extraiu dali.
4
Alguns dias depois, naturalmente, no dia seguinte, Doc estava no hospital. Eles me enviaram
a um especialista sobre o olho. Ele encontrou um anel, exatamente abaixo da vista, composto por
cerca de trinta pedaços de estilhaço que penetraram profundamente no globo do olho. Eles não
puderam ser extraídos. Entraram, simplesmente erraram a visão e fizeram um anel ao redor desta
maneira. Ele disse, “A única coisa que sei”, ele escreveu uma carta ao Doutor Adair, disse, “o bom
Senhor deve haver assentado no banco com ele, para proteger Seu servo, ou ele não teria nem
mesmo uma cabeça”. Tudo que o Irmão Wood teria encontrado seria simplesmente daqui para
baixo, vê. Aquela pressão que escapou para trás! Eu não sei como isto fez aquilo. Mas aquele
perno grande e pesado de um rifle modelo 70 havia disparado para trás, se vocês sabem onde é o
Clube de Conservação, todo o caminho de volta ao curral dos veados. E uma parte do rifle nós
nunca encontramos.
5
Então, isto sucede simplesmente para mostrar-nos algo. Eu tenho um sermão um dia sobre
aquilo, o Senhor permitindo, em “Uma conversão é correta, mas é melhor você mantê-la abaixo. Se
não for predestinada para a carga requerida, explodirá cada vez”. Correto. Então não trate
de....Melhor é que seja o original. Não imitando....(Uma irmã fala da congregação - Ed.) Agora olhe,
veja, É...Oh, naturalmente, você poderia imaginar que coisas seriam ditas daquela maneira.

6
Mas, até onde eu sei, há - não há uma coisa....Naturalmente, meus ouvidos, você pode
imaginar, eles ainda zunem quando o microfone faz com que o som ressoe. Esta é a razão pela
qual não estive aqui está manhã. Você fala, você ouve isto ressoando de volta e assim por diante.
Mas eles me levaram a um especialista, disse, “O tímpano nem sequer está inchado. E então o
olho” disse, “você terá exatamente a mesma visão que sempre teve”. Disse - disse, “Isto penetrou
abaixo da visão. Simplesmente fez um anel ao redor do globo do olho, encaixaram-se”. Disse,
“Você sempre terá estilhaço”.
7
Eu disse, “Eu tenho tido isto desde os dois anos de idade, aquilo é de um outro”.
8
O Irmão Roberson ali atrás, eu o chamei e estava lhe contando sobre isto. Disse, “Não se
preocupe com isto,” disse, “eu tenho duas ou três libras em mim”. ele disse. Ele é um veterano da
guerra. “Então não te causará dano, eu tenho bastante disto”.
9
E eu recordo a visão do Senhor há não muito tempo atrás. Recordam vocês quando a contei
aqui? A doçura do Senhor aquela manhã, disse, “Não temas o que quer que seja, onde quer que
fores, ou o que, pois a Presença de Jesus Cristo que nunca falha é contigo onde quer que fores”.
Então ele não pode, Satanás não pode me matar até que Deus diga “está consumado”. Vêem? Ele
pode tentar isto, mas ele nunca terá êxito em fazê-lo.
10 Logo, a coisa estranha, eu estava seguindo de qualquer maneira, indo para minha reunião,
que eu podia ver pelo olho esquerdo perfeitamente, e eu estava seguindo para a reunião de
qualquer maneira. E então eles, o irmão que ia ao acampamento de Índios, teve que cancelar
aquela reunião, ou adia-la até eu voltar de West Coast e subir para West Coast. Assim sendo nós
teremos a reunião ali. E, durante este tempo, o Irmão Arganbright me localizou, e então quando
aquela reunião terminar, eu irei para - para Anchorage, Alaska. Razão pela qual eu estava
dependendo tanto....
11 Muitos de vocês recordam a visão que tive, onde eu havia disparado a um urso cinza, um urso
cinza de nove pés, (e a igreja recorda quando a contei aqui), e o caribu. Eu tenho outra. Recordem,
está nesta fita aqui, eu vi esse grande urso pardo. Aquele devia ser um Kodiac e isto não se
compriria ali no Canadá, porque eles não estão lá, vê você. Mas onde quer que estiver, estará.
Estará, aquilo é Assim Diz p Senhor. Assim será. Vêem?
12 E agora eu os agradeço por orarem por mim. Eu sabia que muitos de vocês estariam orando
ao saber que eu havia sido ferido. E um pequeno grupo que somente...Minha filha ali atrás,
Rebekah, escreveu para a irmã Dauch que vem aqui à igreja, uma carta, e lhe contou sobre isto. E
ela telefonou para Meda um par de noites depois daquilo, disse, “Eu não sei se ajudou ou não, mas
todos nós do grupo aqui nos juntamos”. O ministro Metodista e - e o Irmão Brow, seus parentes e
todos eles se juntaram,e oraram toda a noite por mim. Disse; “Eu não sei se Deus ouviu ou não,
mas, nós sabemos que o Irmão Branham orou por muitos, nós pensamos que poderíamos orar por
ele”. Esta é a classe que Ele ouve, vêem. Sim, senhor, há uma classe como aquela!
13 O Irmão Crase, um de nossos irmãos aqui, Satanás atrás dele recentemente, bateu contra um
bueiro, Oh, isto simplesmente cortou seu....completamente. Eu não vejo como ele conseguiu sair
dali vivo. E então ele estava deitado ali fora no hospital e disse que havia um pequeno irmão vindo
de New Albany, chamado Medcalf, e ele disse, “Irmão Crase, eu estou - eu não sou digno de vir e
orar por você, mas” disse, “ o senhor simplesmente colocou isto em meu coração, então eu não
poderia evitar isto”. E simplesmente veio e se ajoelhou, e disse uma pequena oração e se foi. Deus
curou o Irmão Crase bem ali. Vêem? Mas vejam, é o dom de cura no Corpo de Cristo, vê você, um
membro para outro.
14 Não pense que porque você é simplesmente um membro leigo; aquilo, você é exatamente tão
membro quanto qualquer um outro. Aquilo é exatamente como tanto meu dedo como este braço
são meu braço, ou este ouvido é meu ouvido. Vêem? É simplesmente um membro do corpo. E nós
todos....Se um membro sofre, todos os membros sofrem com aquele. Uma unidade, que bendita
unidade! Agora eu....
15 Assim sendo depois daquilo, agora, eu tenho tomado mais algumas reuniões e eu deixei um
pouco de tempo ali para uma noite novamente com o Tabernáculo, se o Senhor o permitir. E, se
Deus permitir, nesta próxima manhã de Domingo eu quero falar em “A Trilha do Profeta”, e então,
no Tabernáculo.
16 Amanhã à noite, ou Domingo à noite, eu estarei aqui no Tabernáculo do Evangelho, um de
nossos irmãos, o irmão Ruddell. Eu quero falar no tema, “Deixando Escapar a Pressão”, se o
Senhor o permitir.

17 E então na Terça-feira seguinte, temos que sair então para Wisconsin, com a convenção
regional dos Homens de Negócios do Evangelho Completo. E eu estarei lá por três noites. Aquilo é
na.... Billy, qual o nome daquela cidade? Green Lake, Wisconsin. Quando? Quinta Sexta e Sábado;
dezessete, dezoito, e dezenove, em Green Lake, Wisconsin, a convenção regional.
18 E então no Domingo, dia vinte, estarei em Chicago no auditório da Escola Superior, aquele
mesmo auditório que estivemos na última vez. Recordam vocês qual era o nome? Auditório da
Escola Superior Stephen Mather, para Domingo à tarde.
19 Assim sendo na Segunda estarei ali em cima em...Esqueci o nome do lugar onde o Senhor
me mostrou a convenção naquela ocasião a Associação Ministerial de Chicago, encontrando
comigo para discutir os temas, vocês sabem, e eu disse, “E o Senhor me mostrou acima aquele
lugar”. Será uma reunião de despedida para o Irmão Joseph Boze, que estará aqui amanhã de
avião para me ver, e uma festa de despedida para ele na Segunda.
20 Assim sendo viremos diretamente para casa e partiremos então, pois será tempo de partirmos
para Southern Pines, South Carolina, ou North Carolina. E então ali embaixo para Columbs, South
Carolina. E então para Cow Palace na West Coast. E então em cima através de Crass City, e mais
acima em Spokane, no Canadá, e então em Alaska. Então estejam em oração por nós, nós
realmente necessitamos de vossas orações.
21 E somos ensinados pela Escritura que todas as coisas contribuem juntas para o bem
daqueles que amam a Deus. E eu creio, dede então, e vendo a lealdade do povo e tudo
mais...Alguém disse, “Como sucederia isto, e por que Deus permitiria?” Eu poderia ser morto na
estrada andando por aí, algo assim, Ele - Ele teve um motivo para evitá-lo. Recordem, as Escrituras
não podem falhar, “Todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que amam a Deus”. E,
se eu conheço meu coração, eu O amo. Eu - eu O amo com todo meu coração. E isto nos une um
pouco mais.
22 E, pensar agora, que todos os que têm ouvido disto, não podem entender como ainda tenho
uma cabeça ou ombros, vê você, e assentado em toda aquela explosão. Aquilo, isto perto de mim,
e provavelmente estaria muiperto das duas mil libras de pressão diretamente em seu rosto. Vêem,
aquilo suficiente para te desintegrar, vêem, simplesmente varrer isto fora. Se isto houvesse
estourado aquele pesado rifle de aço e rebentado aquele cano em direção a linha das cinqüenta
jardas, e - e a culatra, você deveria ver o rifle. Simplesmente não parece um rifle, são apenas
peças recolhidas.
23 E então, fora daquilo, sem um defeito, Louvado seja o Deu vivo! Somente o suficiente para
livrar-me de subir ali até que a palavra de Eddie viesse que eu não estava suposto a ir naquele
tempo. “Sublime graça, quão doce o som, que salvou um pecador como eu!” E isto nos faz
conhecer aquilo, a apreciar a presença de Deus conosco. Deus está conosco, e quão agradecidos
somos!
24 Agora, eu disse esta manhã que eu pensei que desceria, então o precioso irmão aqui quando
eu voltei...Eu disse à Irmã Wood hoje, eu penso que o Irmão Neville...Billy me chamou e disse,
“Ouça a mensagem se puder”. E eu creio que um pequeno pedaço daquele metal havia saído e
penetrado abaixo do meu olho ali, estava realmente me perturbando muito. Mas está fora agora,
eles lavaram aquilo. E então ele disse...Esta noite eu pensei que desceria, e aquele precioso irmão
provavelmente pregando daquela maneira, eu sei o que é quando você tem uma grande reunião e
então você está bem rouco, vocês sabem, e - e a garganta queimando e doendo. Então eu pensei
que desceria, e peguei um par de Escrituras para ler. Pensei, “Noite de comunhão”. Eu sempre
quero tomar a comunhão.
25 Então eu tive um par de amigos, eles estão aqui em algum lugar. Eu não vejo muito bem,
como você entende. Ainda tenho Belladonna naquele olho que está dilatado, uma espécie de
mancha. E então eles estão aqui, amigos e parentes de meu precioso e bom irmão, F.F. Bosworth,
em Glória. Então que o Senhor abençoe aquelas pessoas, acabamos de fazer uma oração por elas
na sala ali atrás.
26 Agora, não esqueçam, Quarta-feira a noite é a nossa reunião de oração de meio de semana.
E eu penso, Irmão Jackson, a dele é na Quinta à noite. E a do Irmão Junior aqui em cima é na...Ou,
Irmão Ruddell é na Sexta-feira à noite. E o tabernáculo em Utica é na Sexta, na Quinta à noite. E
então aqui de volta na manhã de Domingo para um serviço congregacional.
27 E então agora, e Domingo à noite tenho que estar com o Irmão Ruddell. Eu ia fazer isto na
Sexta-feira à noite, mas na próxima semana, mas eu não posso fazer aquilo, então eu tenho que
colocar isto no Domingo à noite. Mas agora as pessoas aqui no Tabernáculo, permaneçam bem

aqui no Tabernáculo, vêem, porque eu subirei até ao do Irmão Ruddell para aquela noite somente
para falar, não para um serviço de cura. E, mas recordam, permaneçam bem aqui no posto de
dever, bem aqui no Tabernáculo, Este é o seu lugar, vêem. E então esperaremos um bom tempo. E
então vocês todos orem por nós enquanto seguimos.
28 Confiando que Deus nos encontrará esta noite agora bem antes da comunhão. E agora eu
penso...São estes todos os anúncios que temos conhecimento? Agora, preparado o caminho....O
que, irmão? (O Irmão Neville fala com i Irmão Branham - Ed.) Um funeral. Oh, sim. O funeral
de....um de nossos irmãos evangelistas deste Tabernáculo aqui está para...Bem, ele é um de nós
aqui. Ele sai e pastoreia e prega, um Irmão J. T. Parnell. Sua preciosa mãezinha morreu outra
noite, uma mãezinha encurvada e de cabelos brancos. E será em Edmonton, Kentucky, o serviço
funeral é amanhã. Agora, eu sei que muitos de vocês gostariam de levar flores para ela, mas não
poderíamos. E a única maneira que a igreja teve para mandar-lhe uma coroa, eles tiveram que
telefonar ali, e então deixar que o carteiro a levasse. E deveria sair amanhã, quer isto chegue ou
não, as flores, então isto se torna difícil. Mas realmente queremos compartilhar nossa simpatia,
irmão, com nosso Irmão Parnell perdendo sua mãe, que, eu tenho passado por isto recentemente.
E estou seguro que a Irmã Spencer e muitos outros aqui que estão compartilhando simpatia,
também, que andaram recentemente através de sombras e aflições.
29 Agora inclinemos nossas cabeças só por um momento, em Sua Presença, para uma oração.
Agora eu quero que vocês orem por mim. E está um pouco difícil aqui esta noite. Tratando de
enxergar, e esta luz ofuscando. E - e meu olho está bem, mas eles colocaram um pouco de
Belladonna para dilatá-lo. Vocês sabem o que é isto. E tem sido desta maneira por uns seis dias
agora, vêem, e ele disse que deve durar por outra semana ou dez dias. Assim sendo orem por
mim. E então as ressonâncias deste microfone contra as paredes, vocês orem por mim. E eu
poderia ver sua mão, e Deus, se você tem um pedido somente levante sua mão. Deus, responda a
oração, enquanto solenemente nos congregamos e inclinamos agora.
30 Nosso Pai Celestial, Tu tens escolhido que nós deveríamos congregar juntos. É o desejo de
Deus que congreguemos juntos ao passo que vemos o Dia aproximado, e aquela regularidade,
Senhor, para trazer-nos mais perto de Ti, e mais perto um do outro, em um laço de
companheirismo, através do Sangue derramado de Jesus que faz isto possível.
31 Nós estamos aqui mui agradecidos esta noite, Senhor. Eu - eu nunca fui tão agradecido por por estar aqui, Senhor. E eu - e eu estou simplesmente tão agradecido a Ti. Eu simplesmente não
posso encontrar as palavras para expressar quão agradecido estou por ter visão e audição, e estar
entre os vivos aqui na terra, para continuar o Evangelho. Isto nos faz tão reconhecedores, Senhor,
quando vemos quão perto aquilo só...Quando homens de grande entendimento simplesmente
batem suas cabeças e dizem, “Como poderia isto ser? Somente a mão de Deus!” Então inclino
minha cabeça em humildade, Senhor, para ver que o milagre foi concedido a mim, que isto foi
sucedido ao redor onde Teu servo estava. Estou mui agradecido. E agora, Pai, eu rededico minha
vida em serviço a Ti novamente, antes de descer ali. Nunca em minha vida estar tão perto da morte
como então, e então vivo. Estou mui agradecido.
32 E agora eu oro por todas estas pessoas que levantaram suas mãos esta noite, cada um deles
tem um pedido. E muitos deles têm agradecimentos, quase todos, Senhor, em seus corações, pelo
que Tu tens feito também por eles.
33 Agora nós viemos esta noite para congregar-nos em uma ocasião mui especial, que é, para
tomar o que chamamos de “comunhão”, ou, a “Ceia do Senhor”, Comungar é, “falar com, ou
conversar com”. E isto é o que estamos fazendo agora, Senhor, conversando com nosso Senhor,
comungando, falando, esperando n‟Ele por Sua resposta.
34 E agora, Pai, oramos para que Tu comungues conosco nesta noite através da Palavra escrita.
E dê-nos algo em nossos corações, estabilize nosso - nossa - nossa jornada, Senhor, e dê-nos
nova coragem. E abençoe nosso pastor, Senhor, nosso precioso irmão, Teu servo, e sua esposa e
família; e os diáconos e administradores, e a toda pessoa que vem à igreja. Oh Deus, aproxima-nos
mais de Ti. Que possa ser, como o poeta disse, “Benditos sejam os laços que unem nossos
corações em amor cristão. Nosso companheirismo fraternal é como o lá de cima”. Conceda isto,
Senhor. Abençoe todos os outros adoradores ao redor do mundo. E agora, Pai, quebre o Pão da
Vida para nós enquanto esperamos em Ti. No Nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, pedimos
isto. Amém.
35 Agora, muitas pessoas gostam de tomar nota do que o ministro possa ler. E eu tenho....Esta
tarde depois que eu saí com o Irmão Wood...Nós estivemos ali embaixo para vermos o Irmão Gobel

Roberson, e então tivemos, e sua sala de exibição. Então voltamos, e eu pensei....A Irmã Wood
estava me dizendo quão maravilhosa mensagem nosso pastor entregou esta manhã. E cheguei a
pensar neste pobre rapaz, talvez tivesse uma garganta irritada, e eu tenho também, mas eu - eu
pensei que nós poderíamos compartilhar isto juntos, talvez, se ele me pedisse para falar. E eu
tomei umas poucas anotações aqui nas quais eu gostaria de falar.
36 Primeiro, abramos em II Coríntios 6:7 a 10. I Coríntios, o capítulo 6, verso 7 e inclusive o verso
10. E então Gênesis 14:18 a 19. E extrair dali, o Senhor permitindo, um...ou um contexto do texto.
E agora lerei do Primeiro....ou de II Coríntios, o primeiro, II Coríntios 6:7 a 10.
Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda,
Por honra...deshonra, por infâmia e por boa fama; como enganadores, e sendo verdadeiros;
Como desconhecidos.....mas sendo bem conhecidos; como morrendo, e eis que vivemos;
como castigados, e não mortos;
Como contristados, mas sempre alegres; como pobres, mas enriquecendo a muitos; como
nada tendo, e possuindo tudo.
Gênesis 14:18 e 19.
E Melquizedeque, rei de Salem, trouxe pão e vinho; e era este sacerdote do Deus Altíssimo.
E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o Possuidor dos céus e da
terra!
37 E se eu pudesse chamar isto de texto, eu gostaria de falar em um tema, a...”Possuindo todas
as coisas”. Como em Coríntios aqui, nós...Diz que somos - somos pobres, mas possuímos todas as
coisas. “Possuindo Todas as Coisas”. Agora, eu gosto daquilo. Agora em Gênesis lemos sobre o
encontro de Abraão com este grande homem chamado Melquizedeque, que era o Possuidor de
ambos Céus e terra. Então, Ele era o Possuidor dos Céus e da terra, que é, de todas as coisas.
38 Agora, nós conhecemos a história de Abraão e o que aconteceu. Ele havia sido chamado para
um - um lugar de obediência. Ele havia sido chamado para fora de sua terra, a terra dos Caldeus, e
a cidade de Ur, onde ele havia estado com seu pai e seu povo, E aquilo é ali embaixo no vale de
Sinar, provavelmente uma terra rica e fértil. E Abraão, como entendemos, não era nenhuma pessoa
especial na visão do mundo. Em outras palavras, ele não era um rei, ou um monarca, ou um
potentado. Ele era simplesmente um homem. E ele havia se casado com sua meio-irmã, que era
Sara, e provavelmente se casou com ela quando era ainda uma jovem mulher. E Deus o chamou
na idade de setenta e cinco anos, para uma vida de serviço, e também incluiu sua esposa.
39 E bem aqui nós poderíamos começar. Eu creio que quando Deus chama um homem para
serviço, se ele é um homem casado e tem esposa, Ele chama sua esposa com ele, porque os dois
são um. E então, onde quer que seja, nós encontramos mais tarde que Deus poderia ter matado
Sara quando ela duvidou da mensagem do Anjo, vinte e cinco anos mais tarde, quando eles
estavam assentados sob o carvalho aquele dia, mas quando ela riu quando o Anjo lhe falou, ou
falou a Abraão que ela iria ser mãe, e Sara riu consigo mesma e disse, “Como poderei eu, velha?”
Noventa anos de idade, e seu esposo com cem anos de idade. Seu....seu útero estava seco a
anos, e seu corpo tão bom quanto a morte. Então como poderia ela ter prazer com seu esposo
novamente? E ela riu consigo mesma.
40 E o Anjo, com Suas costas voltadas para a tenda, disse, “Por que Sara riu?”
41 E ela o negou. Agora, aquilo era dizer a Deus em Sua cara que Ele estava “errado”. Vêem? E
aquilo poderia ter lhe tomado a vida, mas Deus não poderia tomar Sara, porque ela uma parte de
Abraão. Vêem? E ela estava incluída nele, então ela tinha que ir com ele. Então Ele não poderia
tomar Abraão....ou tomar Sara, sem tirar parte de Abraão, pois estes dois são um.
42 Um belo tipo de nós hoje, indignos, dignos de morte quando pecamos, mas Deus não pode
matar-nos, porque Ele iria...nós somos uma parte de Cristo. Vêem? Aquilo é por graça, porque
estamos unidos com Cristo. Não é um belo pensamento, unidos com Cristo? Então todavia, nossos
pecados, quando o fazemos, devemos confessa-los rapidamente, que “eles estão errados”, porque
Deus tomaria nossas vidas. Mas o Sangue responde em nosso lugar, e Deus simplesmente não
pode cruzar aquele Sangue. Vêem? Ele simplesmente não pode fazer isto, porque é uma
promessa que Ele não fará isto. Então Ele não pode quebrar Sua Própria promessa, Vêem? Então
Deus tem a Si mesmo, como era, comprometido. Vêem, Ele não pode quebrar Sua promessa. E
Ele prometeu Isto através daquele Sangue, qualquer que creu teve Vida Eterna, e Ele não pode
quebrar aquela promessa.
43 Assim sendo encontramos que Abraão em obediência, deixou sua casa, deixou sua terra, e se
separou de tudo, toda a sua posição terrena, possessões, para viajar em uma terra estranha,

peregrinando. Um tipo da Igreja. Se nos pede que abandonemos tudo que há no mundo, para
seguir a Cristo.
44 Agora, encontramos Abraão prosseguindo, ano após ano. E ele tomou uma porção consigo,
que era seu pai, e ele morreu logo depois. E então ele tomou seu sobrinho, que era Ló, e Ló se
separou por uma disputa e desceu para morar em Sodoma, embora ele fosse uma parte de
Abraão. E Deus deu a terra e tudo que estava na terra, para Abraão, ele herdou toda ela. Deus
disse, “Olhe para o leste, oeste, norte, e sul, e tudo isto pertence a você a à sua semente depois de
ti. Tudo seu!”
45 Agora, um dia Abraão estava passando por um tempo mui difícil, e Ló estava passando mui
fácil, vagando no pecado. Quão fácil é e quão agradável o pecado parece ser, e quão inocente
parece ser. Agora, se Ló dissesse isto, “Deus que eu creia! Eu creio em Deus, então por que não
posso descer aqui em Sodoma, e - e estará tudo bem. Eu sou um crente”. Mas não estava tudo
certo.
46 Vêem, Deus, quando Ele chamou Abraão, Ele o chamou para se separar de tudo. E aquilo é o
que devemos fazer. Deus nos chama para uma total separação do pecado, “Saia do meio disto,
não seja participante disto!” Aparta-te disto, a aparência do mal. Separação, completamente
aniquilado disto! Fique à distância disto. Não caminhe sobre seus terrenos, não importa como como isto...quão agradável pareça ser.
47 Vocês pessoas, vocês devem pensar aqui agora, aqui está, “Irmão Branham, eu - eu as vezes
sou tentado a roubar, ou as vezes sou tentado a fumar”. Ou as vezes as mulheres pensam, “Sou
tentada a vestir como as pessoas do mundo, você sabe, as roupas imorais e coisas. Sou tentada”,
as jovenzinhas. Agora, você pensa que aquilo é tentação, e aqui onde você tem cada pequeno
movimento para observar, vê você, em um ministério. Quão maior coisa é isto aqui em cima, e a
quantos mais terão que responder. Porque, vocês têm que responder por suas próprias almas, mas
nós temos que responder por cada pessoa a quem falamos. Vêem? Então Satanás
constantemente....Bem, você diz, “Não é aquele um lindo vestidinho? é errado vesti-lo, mas não é
lindo? Me ajustaria perfeitamente”. Onde está isto para mim....Agora, aquilo, você sabe que aquilo
é errado. Mas um ministro é, “Você deveria ir a esta reunião aqui, é simplesmente isto. Eles dizem
que é mui grande, a congregação”. E ainda você tem que esperar e ouvir Deus dizer, “vá”, vêem.
“Oh, subiria você aqui e veria esta pessoa aqui? É assim e assim”. E você tem que observar, estar
atento. Vêem? Oh, é tão sutil. E agora temos que observar aquelas coisas.
48 Agora, Abraão tinha que observar também. Mas ele, ao invés de descer a Sodoma com Ló, se
separou e subiu ao deserto, tomou o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Aquela
deveria ser nossa atitude. Tomar o caminho com o povo de Deus não importa quer seja difícil ou
fácil, siga de qualquer modo. Esteja pronto para seguir a qualquer tempo, agora, onde quer que
seja Ele pode te chamar.
49 Agora, depois que isto veio à tona; então lá - ali vem um rei que foi a uma guerra com uma
pequena tribo de pessoas ali em cima, e varreu abaixo através do vale e tomou todos aqueles
pequenos grupos, pequenos reinos fora, e tomou, veio a Sodoma e tomou o rei de Sodoma e
Gomorra, tomou Ló (o sobrinho de Abraão), sua esposa, suas filhas, suas crianças, todos eles,
todas as suas possessões, tudo que tinham, seguiu em frente através, limpando fora todo o país
enquanto seguia. Oh, que coisa horrível, a praga do pecado é morte! Ló se deu conta, sem dúvida,
ao caminhar por ali e talvez com uma - uma corda ou uma corrente ao redor de seu pescoço, como
um escravo; suas filhas, jovens moças para serem violadas; e sua esposa, e tudo, e provavelmente
morrer a qualquer momento. Ele desobedeceu uma ordem, e talvez indo para um outro reino em
algum lugar para ser escravo o resto de seus dias.
50 Mas Abraão, quando descobriu que Ló havia sido tomado, o qual era parte das possessões de
Abraão. E Abraão deve ter dito isto, “Deus, Tu me disseste que se eu Te obedecesse e andasse
aqui, nesta terra, Tu me darias isto. Isto pertence a mim. E Ló é uma parte disto, e eu irei atrás
dele”. Então ele guarneceu, ou ajuntou seus servos, e armou-os. E ele tomou seus servos, e saiu
até que perseguiu e encontrou este rei com todos estes outros pequenos reinos. Vejam que grande
exército eles eram então! Mas sob a direção de Deus, o Chefe General, ele se separou, e caiu
sobre eles e massacrou os reis, e trouxe Ló de volta e todos os pequenos reinos, trouxe-os de volta
a eles; à sua terra natal novamente.
51 Que semelhança de Cristo em Abraão ali, vindo atrás do inimigo capturando tudo, e Cristo
veio e nos trouxe de volta novamente.

52 Agora, nós encontramos nesta grande história que Abraão, na estrada de volta, regressando
depois que a vitória havia sido ganha, ele encontrou o Possuidor dos Céus e terra, Melquizedeque,
que é o Rei de Jerusalém, Rei de Salem, que era Jerusalém, que é Rei da Paz, que é Rei de
Justiça. Ele não tinha pai, Ele não tinha mãe, Ele nunca teve princípio e Ele nunca terá fim, então
não era nada mais que o Todo Poderoso. E Ele o encontrou na estrada de volta, do massacre do
rei. Ele encontrou o Possuidor, Aquele que possui todas as coisas o encontrou na estrada de volta.
Que coisa gloriosa! Agora Abraão...
53 Eu gosto disto. Abraão era herdeiro de tudo, pela promessa, então ele podia reclamar tudo
que havia na terra, e a própria terra. A Abraão foi dada a promessa. Agora, nós entendemos que
Abraão era o homem mais pobre em todo o país, por que ele viveu fora no deserto, e viveu em paz
com Deus. E Ló, rico, viveu na cidade e se tornou o governador da cidade; ele se estabeleceu no
portão, ele era um juiz, e julgava a cidade, e todos os ricos e coisas. Mas Abraão estava no
deserto, e talvez o mais pobre homem na terra, e ainda reclamava tudo. Amém! Aquilo é o que eu
gosto.
54 Oh, esta noite, podemos não ser ricos nos bens deste mundo, mas possuímos todas as
coisas. A Igreja, ela mesma, possui todas as coisas. Ainda que pobres, mas ricos e possuindo
todas as coisas. Eu gosto daquilo. Ele....Nós - nós somos. A velha canção que costumávamos
cantar anos atrás, “Meu Pai é rico em casas e terra, Ele tem a riqueza do mundo em Sua mão!
Rubis e diamantes, e prata e ouro, Seus cofres são cheios, Ele tem riquezas sem conta”. E nós
somos possuidores disto, porque nós somos filhos do Rei. Amém. Um filho é sempre um herdeiro,
nós sabemos. correto.
55 Abraão podia lançar mão nisso, ainda pobre, seu gado estava faminto; Ló tomou o melhor
terreno. Sua água era pouca. Dias quentes, e os pastores estavam em problema, e tudo parecia ir
errado para Abraão, ainda que possuindo toda a coisa.
56 E, hoje, o crente verdadeiro é expulso dentre as pessoas, chamado de “fanático, santo
rolador”, ou alguma espécie de nome insultante, alguma espécie de fanático religioso, e ainda é
herdeiro de toda a terra e Céus. “Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra”. Oh,
que coisa! E pensar que alguns são obrigados a viver em alguma cabana ou em alguma outra
parte, sem ter suficiente dinheiro para pagar o aluguel. Apesar de tudo, tudo é teu. Amém. Ter que
trabalhar e labutar e suar por uns poucos dólares, para fazer um ganho....vida honesta, para
colocar sapatos nos pés de seus filhos, e alimentar suas bocas famintas, a ainda possuindo,
herdando tudo que está aqui. “Os mansos herdarão a terra”. Eles a possuem. Oh, que coisa eu
gosto disto! Possuidor da terra! O que é? O crente. O crente tem um título, ação abstrata, correto,
por Jesus Cristo, que, “Ele deve ser o possuidor de todo este universo”. Correto. “Os mansos
herdarão a terra”.
57 Abraão teve - tinha, podia possuir aquela terra, porque...e o que estivesse nela. Deus a deu a
ele. E Ló era uma parte daquela terra. Então Abraão tinha um direito naquilo. Ele poderia - ele
poderia chamar ou lançar mão dela. Ele disse, “Agora, Deus. Tu me fizeste a promessa, que o que
fosse esta terra e tudo que estivesse nela era meu, e Tu fizeste a promessa. Agora meu parente
tem sido levado, e tudo que é dele tem sido levado”.
58 Em outras palavras, se eu aplicasse isto hoje, eu diria, a Igreja poderia dizer, “Senhor Deus,
aqui está meu irmão, ele está deitado aqui, atacado pelo câncer, ele está atacado de tuberculose,
ele tem isto e aquilo. Eu lanço mão da promessa, é minha possessão. Tu, Tu tens me dito isto!”
Amém! Aí está você. Então, então você pode ir atrás daquele inimigo, aquele diabo, e massacra-lo
exatamente da mesma maneira que Abraão massacrou os reis e trouxe de volta sua possessão.
Amém. Eu gosto daquilo. É para o crente.
59 Abraão ainda tinha um direito à promessa, e a promessa era dele, mas ainda tinha que lutar
para possuir aquilo. Amém. Ali está você, O crente hoje, ainda que sejamos herdeiros de todas as
coisas, ainda que sejamos herdeiros de toda benção espiritual, toda benção física, toda benção que
a Bíblia promete, você ainda terá que lutar por cada polegada disto. Esta é a maneira que Deus o
tem estabelecido. Sempre tem sido desta maneira. Você tem que lutar para possuir o que você
sabe que é seu. Você tem que lutar para possuir isto. E é isto que temos que fazer agora.
60 Você diz, “Irmão Branham, eu preciso de cura”.
61 A promessa é sua. Mas, se você alguma vez alcança isto, você não vai alcançar isto
facilmente, eu lhe direi isto. Você terá que tirar isto de Satanás. Satanás captura sua saúde, você
tem o direito de ir a - a Satanás, dizer, “Devolva isto! Tire suas mãos disto! Eu venho no Nome do
Senhor, o Possuidor dos Céus e da terra, e sou Seu herdeiro. Devolva isto! Você tomou minha

filha, você a fez se misturar com o rapaz errado. Você tomou meu filho e o fez se misturar com a
moça errada. Eu os reclamo! Correto. Eu reclamo meus filhos, eu reclamo meu irmão, eu reclamo
minha irmã. Sim, Satanás, você os tirou da casa de Deus, induziu-os fora daqui, mas eu venho em
busca deles. Eu os reclamo”.
“Bem, como você sabe?
62 “Eu sou um herdeiro de todas as coisas. Amém. Foi dado a mim, Eu sou um herdeiro, eu
posso reclamar tudo o que Deus me tem prometido”. Amém. Aí está você. Oh! Como você
consegue isto, algo que você tenha feito? Não, senhor. Este é um dom imerecido que Deus nos
tem dado, e é nosso, nos pertence. Satanás não pode reter isto se você vai a ele na - autoridade da
Palavra E Escriturística, com fé, para dizer, “É meu! Solte-o”. Amém. Glória! Eu gosto daquilo.
“Satanás, solte-o. Você o tomou de mim. Devolva-me, porque eu estou te dando aviso. Eu tenho o
aviso escrito bem aqui na Palavra, „Os Céus e a terra passarão, mas este aviso não passará‟.
Assim sendo eu venho com este aviso, para servir para você, que Jesus Cristo disse que o que
quer eu pedir ao Pai em Seu Nome Ele me dará. Se eu disser a esta montanha, „mova-te‟, e não
duvidar em meu coração, mas crer que o que disse passará, eu posso ter o que disse. Solte-o!”
Aquilo o faz arrancar. Não o faça arrancar, faça-o correr. “Solte-o, porque eu venho com a
autoridade Escriturística. Eu sou um crente”. Você o captou? Sim, senhor, Sim, senhor.
63 O que ele tinha que fazer primeiro, Abraão, para poder fazer isto? Ele tece que pôr sua fé na
rocha sólida base da Palavra prometida de Deus. Veja, a única coisa que ele tinha era um pequeno
grupo de servos, provavelmente uma dúzia. E ali havia provavelmente um par de mil homens,
armados. E seus homens não eram soldados, eles eram servos, homens de gado, homens de
ovelhas, pastores; provavelmente velhos facões enferrujados que eles haviam apanhado em algum
lugar, e deixado em cima de...ali fora, e muitas chuvas haviam caído sobre eles, eram rústicos. Mas
Abraão não estava olhando para os facões enferrujados, ou se tinham escudos ou não. Ele estava
pondo sua fé na Palavra de Deus. Ali está você. Aquilo é o que faz isto.
“Como vais pelejar contra eles quando chegares ali?”
64 “Aquilo não cabe a mim. Cabe a mim depositar a minha fé naquilo que Deus disse. É meu, eu
irei em busca daquilo que me pertence”. Amém. Agora, quando as pessoas que estão doentes
puderem ver aquilo, a enfermidade estará a ponto de desaparecer no mesmo momento, Vêem?
Seguro.
65 Quando um pecador pode ver que você não tem que pecar! Muitas pessoas, elas pecam
porque têm que pecar.Aquele é um estado lamentável quando você diz que você “tem que pecar”.
Mas quando você se dá conta que não deve pecar mais! Há pessoas que simplesmente se põem
de pé e maldizem e riem em sua face, e - e te chamam de “idiota” e tudo mais, eles são pecadores
voluntários. Vêem, então não há esperança para eles. Mas aquele homem que faz alguma coisa
constantemente, tem - eles não querem fazer isto. Ele - ele rouba, ele não quer roubar. E ele
mente, ele não quer mentir. Ele - ele faz coisas que ele - ele não quer fazer, ele não quer ser um
pecador. Há esperança para ele se você deixar ver o que é a Verdade. Vêem? Suba às promessas
de Deus e ponha sua fé naquilo, e enfrente o inimigo. Ele simplesmente não pode reter isto por
mais tempo, é tudo, porque é seu.
66 Agora, vejamos este companheiro aqui. Aqui Abraão disse, “Sou herdeiro. Isto pertence a
mim, tudo nesta terra me pertence. Porque Deus... eu ainda não tenho isto”. Mas ele tinha isto, era
seu, de qualquer modo.
67 Agora somos herdeiros de toda as coisas. É isto certo? Somos herdeiros de todas as coisas.
A Bíblia acaba de nos dizer isso aqui. Somos herdeiros de todas as coisas, tudo. Não o possuímos
ainda, mas é nosso. Amém. Oh, glória! Eu não possuo uma polegada de terra, mas é tudo meu, de
qualquer modo. Seguro. É tudo nosso, pertence ao povo, à Igreja, aos crentes, a Noiva de Cristo
possui cada partícula disto. A Rússia lutando por isto, os Estados Unidos lutando por aquilo, e esta
luta por isso e isso aqui em cima, e então eles nos chamam de “loucos”. Simplesmente fique
quieto, você o tem, de qualquer modo. Amém. Tudo será nossa herança, de qualquer modo, então
deixo-os pelejar e explodir um ao outro. Isto nos pertence. Nós somos os que a obteremos. Eles
nunca nem sequer pensaram isto, mas nós pensamos, de qualquer modo. Pensamos, de qualquer
modo!
68 Quem pensaria que aquele pobre homenzinho ali em cima, com aquele pequeno velho e
magro rebanho, no cume de monte, possuía tudo? Toda a Palestina lhe pertencia. Sim, senhor.
Então quando ele veio para o lugar em que a prova final veio, Deus provou estar com ele. Ele
tomou aquele pequeno grupo de homens e saiu ali e massacrou cada um deles, e trouxe de volta

sua possessão. Amém. Eu gosto daquilo. Por que? Pôs sua fé sobre a promessa como a Rocha de
Deus. Aquilo é que toma isto. Ele não construiu outra fundação, se juntou a uma organização ou
algo assim. Ele pôs sua fé naquela Promessa! Amém. Aquilo é isto, naquela Promessa, e ali
marchou ele para adiante. Espada enferrujada ou não, não fazia diferença para ele, ele tinha sua fé
posta na Promessa.
69 E quando você vem à frente para que oremos por você, se você quer salvação, se você quer
cura Divina, não importa o que, se - se você é um crente, você é um herdeiro de toda promessa.
Então ponha sua fé na promessa e marche adiante, e diga a Satanás, “Devolva-o! Devolva-o! É
meu”. Não o deixe blefar a você. Permaneça bem ali na linha, ele te devolverá. Deus disse que ele
devolveria, então ele tem que devolver. Aquele é sua autoridade. Correto, herdeiro de todas as
coisas!
70 Ele permaneceu naquela fundação, Palavra prometida, e ele tinha uma herança. Ele era o
herdeiro, então ele sabia disto. Correto, senhor, depois que a promessa havia sido vindicada a ele,
ele teve companheirismo então com o Prometedor (eu gosto daquilo) depois que Deus fez a
promessa. E então, vêem, Abraão nunca havia passado por um teste antes, então ele....daquela
forma. Então ele sabia que tudo lhe pertencia, e aquela era a promessa, embora ele nunca tivesse
tido que lutar contra um exército ainda. Ele não sabia nada a respeito disto. Ele - Ele não era um
homem treinado para lutar, Abraão não era um fazendeiro. E Abraão não podia fazer nada, por que
ele - ele não era um soldado. Seus homens não eram soldados, eles eram fazendeiros. Então a
única coisa que ele poderia fazer era simplesmente tomar a promessa de Deus, pôr sua fé na
promessa e sair, ir em busca disto. Então quando Abraão viu aquilo, e teve a promessa, e
encontrou que Deus a havia vindicado a ele, que Ele mentem Sua promessa...Amém! Ali está isto.
71 Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, não sabe nada a respeito Disto, e algo em seu
coração lhe diz que você O quer, permaneça bem aqui. Aquilo é a Vida Eterna, é do que você é
herdeiro. Permaneça bem aqui, e encare Satanás bem na cara e diga, “Você é o ladrão, você é ele!
Eu venho para possuir aquilo pelo qual Jesus Cristo morreu, agora devolva isto! Saia do meu
caminho!”.
72 Então, a primeira coisa que você sabe, o Espírito Santo se derramará sobre ti. Então algo
acontece. Algo acontecerá. O que é isto? Deus vindicado mantém Sua Palavra. Aquilo é
simplesmente exato. Então, vêem, então depois que você vê que a Palavra foi vindicada a você,
que é salvo, você tem o Espírito Santo, então o que? Abraão havia obtido a vitória, aqui vem ele
marchando de volta; ele estava descendo, com sua fé posta na Palavra que ele poderia trazer de
volta, o que ele havia perdido, e aqui regressa ele com isto, marchando a marcha da vitória. Aquela
é a mesma coisa que você pode fazer. Se você não tem Vida eterna, peça a Deus. Confesse seus
pecados, creia no Filho de Deus, aceite o batismo do Espírito Santo, e diga, “Deus, eu venho para
Isto, eu estou aqui para receber isto”. Então você regressa, a marcha da vitória. Você O tem.
Amém. Simplesmente brilhando, oh, os pássaros cantam diferente, e todos. Você estará
enamorado de todo o mundo então. Aquele velho ódio, malícia, contenda se haverá ido. Ama a
todos! Oh, você está simplesmente tendo um grande tempo, cantando, gritando, louvando a Deus.
Não se importa com o que digam de você. Está tudo bem. Seguro, na marcha da vitória!
73 Então Quem saiu para encontrá-lo? Quem saiu para encontrá-lo? Melquizedeque saiu para
encontrá-lo depois que ele havia tido sua Palavra vindicada. Melquizedeque é Quem deu a ele a
Palavra...sua fé na Palavra, obteve a vitória e regressou, então ele teve companheirismo. Amém.
Agora, você terá, também. Oh, Sua Palavra se tornará algo novo para você, tão logo você receba o
batismo do Espírito Santo. Oh, que coisa!
74 Oh, você diz, “Eu não posso ver estas coisas. Eu não creio em gritar. Eu não creio em falar
em línguas. Eu não creio em cura Divina”. Isto simplesmente mostra que você nunca obteve a
vitória. Correto. Mas se você uma vez alcança a vitória, então você a obtém. Então você a tem.
Sim, senhor, então você pode gritar. Eu....
75 Houve um tempo em que eu pensava sobre dançar no Espírito, ver alguém se levantar e
dançar no Espírito. Agora, eu tenho visto a crítica posta nisto, mas eu tenho visto a coisa real,
também. Então, eu vim a descobrir, por que as pessoas dançariam no Espírito? Bem, eu nunca vi
um sair do caminho ainda, eu nunca vi um atuar imoralmente ainda. Eu - eu sempre vejo isto
simplesmente tão decentemente e em ordem e doçura, e até pecadores correm ao altar e se
salvam enquanto isto acontece. Bem, eu desejava saber por que era assim, e eu descobri que é
vitória.

76 Davi dançou perante o Senhor, quando a arca foi trazida de volta ao Seu lugar de descanso.
Amém. Quando Davi viu a Palavra, como Ela estava então com as tábuas de pedra, trazida de
volta para Seu lugar correto, Davi regozijou e dançou no Espírito, ao redor e ao redor. Por quê? Ele
viu a Palavra de volta em Seu lugar. Amém.
77 O que a Palavra precisa, não é de algum seminário, alguma miscelânia teológica; mas de um
antiquado pregador enviado por Deus atrás do púlpito, com a Palavra, vendo Deus vindicado Nela,
comprovado.
78 Então Davi disse, “Glória a Deus, é Isto!” E ao redor e ao redor e ao redor e ao redor. Sua
pequena e orgulhosa esposa assentada ali em cima, sendo a filha do rei, disse, “Ora, ele - ele - ele
me embaraça”.
79 E Davi disse, “Você não gosta disto? Observe isto! E ao redor e ao redor foi ele de novo. Sim!
Oh, que coisa, que tempo tivemos!
80 Você sabe, Deus olhou dos Céus, disse, “Davi, você é um homem conforme Meu Próprio
coração”. Vêem? Vêem? Por que? Ele havia perdido todo o orgulho, ele havia perdido tudo o que
era dele. Ainda que fosse casado com a filha do rei, mas aquilo nem era considerado então. Ele
sabia que estava em comunhão com o Possuidor dos Céus e terra, e aqui estava a Palavra de
Deus regressando bem para o meio deles novamente, e Davi estava tão feliz que dançou. Ele
simplesmente dançou o quanto pôde.
81 Mirian, ela apanhou o tamborim e desceu pela margem, dançando do outro lado. Depois que
ela atravessou o Mar Vermelho e viu seus inimigos mortos, então ela podia dançar no Espírito.
Quando ela viu seus inimigos que a haviam atormentado, mortos, então ela podia dançar no
Espírito. Correto. Agora, veja, depois! Depois que a batalha foi ganha, então a glória de Deus
desceu.
82 Agora, encontramos que Ele o encontrou. E depois que a promessa havia sido vindicada, ele ele teve companheirismo. Melquizedeque saiu para abençoar Abraão, e Ele disse, “Bendito seja
Abraão, e bendito seja o Deus de Abraão, o Possuidor dos Céus e terra”.
83 Oh, que coisa, como eu gosto disto, a promessa do crente! Você diz, “O que aquilo fará
conosco?” Para todo crente! A promessa do crente é a vida Eterna. A promessa do crente é Vida,
gozo, paz, longanimidade, bondade, paciência, frutos do Espírito, cura Divina, eu anotei uma dúzia
de coisas aqui que - que é sua possessão. Te pertence, mas você não a pode ter até que você lute
por ela. É sua. Tudo que é visto, toda coisa temporária que é vista, me pertence. Deus me deu,
porque através de Cristo Ele me deu. E coisas invisíveis me pertencem. Amém. Eu gosto daquilo!
O que você pode ver, como cura Divina, e assim por diante, daquela maneira, é bom, nós
apreciamos aquilo; mas as invisíveis!
84 Agora, a ciência pode investigar aqui ao redor e dizer, “Bem, vejamos, deixe-me tomar este
homem. Vocês disseram que ele está curado, deixe-me levá-lo ali embaixo e examina-lo. Deixe-me
ver o que aconteceu. E você diz que tinha um tumor bem aqui?”.
“Sim, bem ali”.
85 “Bem, deixe-me dar uma busca científica e ver se isto simplesmente não se escondeu e não
foi embora. Você diz que esteve uma vez cego e agora vê. Como saberei? Deixe-me olhá-lo
cientificamente e ver isto”.
86 Agora, eles poderiam pesquisar ao redor daquilo, mas eu ainda - eu sou um herdeiro daquilo,
também, tudo que é feito é físico. E então herdeiro também de coisas que não podem ser vistas,
onde a ciência não pode pesquisar. Amém. Amém. Coisas invisíveis, amém, sou herdeiro daquilo.
Sim, senhor. As coisas que podem ser vistas, eu sou herdeiro daquilo. Esta terra atual, eu sou um
herdeiro, você é um herdeiro. Todo crente é um herdeiro, ele é um herdeiro disto. Correto, então as
invisíveis! Possuidor de que? Céus e terra. Amém. Todas as coisas! Crê você naquilo?
87 Você diz, “Irmão Branham, e lá fora onde você não pode ver? Como você sabe?” Continua
sendo meu. Amém. Os Céus me pertencem. Aquilo é meu, Deus disse assim. E aquilo é certo.
“Bem, você nunca viu, como você sabe que está ali?” Eu sei que está ali, de qualquer modo, Deus
disse assim. “Como você sabe que é herdeiro disto, quando você nunca viu?” Eu creio em Sua
Palavra. Amém. Vêem? Sou um herdeiro, você é um herdeiro comigo, nós todos somos herdeiros
juntos por Cristo Jesus.
88 Notou você em Coríntios aqui, em II Coríntios, Paulo disse, até a morte, nós possuímos a
morte. Pense naquilo. Possuir a morte? Sim, senhor, isto nos anima. Amém. Bem, Glória! Tenho
esquecido a explosão do rifle agora, vêem. Por que ele não me matou? Porque ele não poderia.
Este é pior que. Deus não o permitiu. Ele poderia vir o quanto quisesse, mas ele não poderia te

tomar. Amém. Glória! Eu peguei minha dívida por isso a muito tempo atrás quando eu cri em Jesus
Cristo Quem está vivo para sempre. Agora a morte escuta o que falamos. Amém.
Você diz “Um possuidor da morte?”.
89 Isto é o que Paulo disse aqui em Coríntios. Mesmo a morte, nós a possuímos. Ora, quando
eles estavam determinando cortar-lhe a cabeça, ele disse, “Oh, morte, onde está o seu aguilhão?
Onde está o seu aguilhão? Onde está o seu aguilhão? Mostre-me onde você pode me amedrontar”.
90 A morte disse, “Eu te descerei a força e te colocarei lá embaixo no túmulo, e você se
decomporá e apodrecerá”.
91 Ele disse, “Oh, graças a Deus Quem nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo”. Sim,
senhor. Morte, inferno, e a sepultura, eu os possuo a todos, porque Ele conquistou tudo para nós.
Possuidor!
92 Simplesmente como Josué e Calebe trouxeram de volta a evidência de uma terra invisível que
foi dada ao povo por uma promessa. Josué e Calebe trouxeram de volta uma evidência de que
havia a tal terra. Agora, aqui embaixo eles tinham a promessa disto. Deus lhes deu a promessa, e
eles vieram bem em cima na terra, mas eles nunca a haviam visto, e Josué e Calebe entraram na
terra prometida e trouxeram de volta a evidência de que a terra estava lá e era um bom lugar,
manando leite e mel, Amém o que era isto? Eles iam possuir aquela terra. Eles tinham a promessa.
Eles estavam em seu caminho ali em cima, e eles estavam quase no Jordão, e Josué atravessou e
trouxe de volta a evidência de que era uma boa terra.
93 Simplesmente o que Josué fez para os filhos de Israel, (Josué quer dizer “Salvador”, a palavra
Josué), e aquela é a mesma coisa que Jesus havia feito pela Igreja quando eles O mataram. Ele
conquistou a morte. Ele conquistou o inferno. Ele conquistou a sepultura. E se levantou de novo
com a evidência, o batismo do Espírito Santo, de que há uma Terra além do rio, que eles chamam
de doce eterna. Amém. Ele retornou e nos trouxe uma evidência. O que faz Isto, Irmão Branham?
Isto faz com que você par de mentir, roubar, beber, blasfemar, se portar imoralmente, tudo. Isto faz
de você uma nova criatura. Eu que uma vez estive morto em pecado e transgressões, contudo vivo,
não eu mas Cristo vive em mim. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, amém, herdeiro da
promessa. Aleluia! Sim, senhor. Aquela terra nos pertence. Como você sabe? Josué se levantou da
morte, trouxe de volta a evidência, o Espírito Santo. Eu o tenho. Amém. Oh! Glória! Sou um
herdeiro. Oh, um filho do Rei, um filho do Rei, herdeiro de todas as coisas! A Bíblia assim o diz. O
mesmo Deus - o mesmo Deus que deu a Israel uma promessa daquela terra prometida (era uma
coisa invisível para eles), a mesma Bíblia, o mesmo Deus nos deu uma promessa de Vida Eterna, e
o Espírito Santo dá testemunho disto. Cristo está vivo. Ele não está morto. Ele mora bem na nossa
meio, mora em nós, através de nós, e estamos cercados. Amém.
94 Ele era O que estava assentado ali embaixo no banco outro dia quando Satanás viu uma
chance de me matar, mas ele não o poderia fazer. Amém. E ele nunca o fará até que Cristo diga
que está pronto. Amém. Não importa quantas vezes ele venha, ele voltará com as mãos vazias até
que Cristo lhe dê uma ordem, Amém. Correto. Deus o prometeu. É a Palavra de Deus que promete
isto, e nós cremos nisto porque somos herdeiros.
95 Eu sou um herdeiro da cura Divina. Sou um herdeiro do gozo, tenho o direito de ser feliz.
“Então o que te faz feliz?” Eu tenho o direito de ser. “Como você sabe? Porque eu sou um herdeiro
disto. Amém! Agora me sinto religioso. Veja! Sou um herdeiro da felicidade. Sou um herdeiro do
gozo. Sou um herdeiro da paz. Sou um herdeiro da Vida Eterna. Sou um herdeiro do Espírito Santo.
Sou um herdeiro de toda evidência que Ele possui. Amém. Sou um herdeiro da autoridade de
Deus. Amém. “Quem te fez aquilo?” Não eu; Ele o fez. Cada um de vocês é um herdeiro da mesma
coisa.
96 Um herdeiro de um trono! “Aquele que vencer ser assentará Comigo em Meu Trono, como eu
venci e me assentei no Trono de Meu Pai”. Amém, um herdeiro de todas as coisas! Não somente
uma coisa; todas as coisas! Tudo o que está debaixo de seus pés. Até a morte está debaixo de
seus pés, a sepultura está debaixo de seus pés, o inferno está debaixo de seus pés, o pecado está
debaixo de seus pés, tudo está debaixo de seus pés. Você é um herdeiro! E você é - você está
morto, e sua vida está escondida em Deus por Jesus Cristo, e você tem se levantado novamente
para a Vida Eterna, e se assentado em lugares Celestiais em Cristo Jesus. Oh, que coisa! Oh!
Chamem-nos de qualquer coisa que quiserem, chamem-nos do que quiserem, diga que estamos
loucos se quiser, mas somos herdeiros. Herdeiros do Que? Todas as coisas.
97 “É você um herdeiro do Tabernáculo Branham?” Não, eu sou um herdeiro de todas as coisas.
Bem como visíveis, presente, futuro, todas as coisas, sou um herdeiro disto.

98 E todo pecado e maldade tem sido posto debaixo de meus pés, pela graça de Jesus Cristo.
Ele se levantou na manhã da Páscoa, triunfou sobre a morte, o inferno e a sepultura, e me fez um
herdeiro, e disse, “Espere ali e Eu lhe darei a promessa”. E Seu servo ungido e com autoridade
disse, “A promessa é para vós e para vossos filhos, para aqueles que estão longe, e todos quantos
o Senhor nosso Deus chamar”. Sou um herdeiro. Amém. Amém. Jesus nos provou isto, em Sua
ressurreição. Oh, que coisa.
99 Quando temos entrado neste campo de batalha entre a morte e a Vida! “Sou um pecador,
Irmão Branham”. Você não tem que ser. Você é um pecador porque você tem desejo de ser. As
dívidas já têm sido pagas.
100 “Irmão Branham, eu desejo ter gozo”. Você pode tê-lo. Você está simplesmente deixando
Satanás roubar os privilégios pelos quais Cristo morreu. Sou um herdeiro disto. É tudo meu. Tudo
pelo qual Ele morreu, me pertence, te pertence. Somos herdeiros disto, tudo pelo qual Ele morreu.
101 Agora, quando você entra naquele campo de batalha. “Ah, não há tal coisa como o batismo do
Espírito Santo. Você sabe, você está - você está - você estará agindo comicamente. E será algo,
será algo diferente”. Não me importo quão diferente seja, sou um herdeiro disto. Aquilo é Vida, e
estou vindo em busca Disto. Correto.
102 Aquilo é o que deveria ser a razão de todo pecador. “Venho para receber Isso na base do
Espírito Santo de pé aqui e agora e me dizendo para vir e recebê-Lo. É meu. Eu nunca me
levantarei até recebê-Lo. Não serei um fanático. Estarei bem aqui, não importa o que possa
suceder. Nunca cessarei de orar até que Tu me dês o Espírito Santo, Senhor, e eu sei que Tu o
farás exatamente agora. Se há alguma coisa errada em minha vida, diga-me e eu o farei. O que é,
Senhor, eu o farei correto”.
103 Se Deus não te revelar nada, diga, “Então, Satanás, eu venho por Isto. Você não pode
permanecer ali nem mais um pouco, saia do meu caminho!”.
104 Ali está você, herdeiro de todas as coisas. Herdeiro da Vida Eterna. Herdeiro de cura Divina.
Oh! “Herdeiro de salvação, aquisição de Deus, nascido de Seu Espírito, lavado em Seu Sangue.
Esta é a minha história, esta é minha canção, louvado meu Salvador todo o dia. Perfeita
submissão, tudo é descanso, eu sou feliz e bendito em meu Salvador; observando e esperando, e
olhando para cima, cheio de Seu... e amor”. Aleluia! Ali está você. Esta é a minha história, e esta é
minha canção. Sou um herdeiro da salvação. O que é salvação? Algo que é dado a você. É um
dom. Sou um herdeiro da salvação. De que maneira? Vida Eterna. Salvação para minha alma,
Salvação para meu corpo, salvação para meu cansaço, salvação para tudo. Deus me fez herdeiro
de todas as coisas por Cristo, e Ele morreu, ressuscitou, e regressou e trouxe a evidência, e
derramou Isto sobre nós. Oh, que coisa! Glória! Oh, que coisa!
105 Agora, você sobe ali em cima, o que você faz? Quando você segue simplesmente como
Abraão seguiu, sobe ali em cima com a promessa. “Deus, Tu me disseste que é meu. Eu tenho fé
em Tua promessa. Estou levando Tua Palavra. Tu prometeste isto. Tu disseste, „Pedi e dar-se-vosá. Buscai, e achareis. Pedi, e vos será dado. Batei, e abrir-se-vos-á‟. Aqui estou, Senhor. Aqui
estou. Estou batendo, buscando, pedindo. Tenho que recebe-Lo”. Ali está você. Algo toma lugar
então, oh, quando você coloca aquela Palavra.
106 Veja o que Satanás fez quando Jesus colocou a Palavra nele. “Também está escrito”. Ele
saltou aquele cabo, como eu disse outra noite. Sim, senhor. Então o que acontece depois que você
vence? Como você vence? Poderia você fazer isto por si mesmo? Não. Alguém te seguiu e venceu
por você. É Cristo. Eu sou simplesmente um herdeiro disto. Eu não tenho nada. Sou um herdeiro
da promessa. A única coisa que tenho que ter, é colocar minha fé em Sua promessa. Vê você isto?
107 “Irmão Branham, é você digno daquilo?” Não. “Pensa você que sou digno?” Não. “Há algum
homem digno?” Não. “Bem, por que?” Você é um herdeiro.
108 Se você fosse o maior beberrão do mundo, e seu pai lhe houvesse deixado um milhão de
dólares, fosse você digno ou não, seu - seu - seu herdeiro, você é o herdeiro da herança de seu
pai. O que quer que ele te deixou, é seu seja você digno ou não. Ele a deixou para você. Amém.
109 Eu era um pecador, mas um herdeiro. Eu não era bom, ainda não sou, mas continuo sendo
um herdeiro. Eu poderia morrer e ir para o inferno, mas sou um herdeiro. Um herdeiro do que? Vida
Eterna. “Como você sabe que conseguirá Isto?” Eu sinto Isto. O Espírito Santo o trouxe. Jesus se
levantou da morte então Isto pôde vir. E agora Isto tem vindo, e Isto ostenta testemunho e vindica
exatamente o que Isto disse que faria Eu tenho passado da morte para a Vida. Tenho me tornado
uma nova criatura em Cristo Jesus. Então sou um herdeiro. Sim, senhor. Agora estou em minha
marcha. Amém. Coisas são massacradas. O que significam todas as coisas que tenho feito?

Simplesmente como Mirian fez. Olhe ali para trás, ali estão eles, mortos, enterrados no mar do
esquecimento, no Livro de Deus grande Livro no Céu. Tem feito assim. Meu nome tem sido
colocado naquele Livro, e selado, e jogado no mar do esquecimento, e um povo novo Livro, com
um novo nome escrito na Glória. E é meu. Sim. Agora somos herdeiros de todas as coisas, então.
110 Então como quando Abraão, o que Deus lhe disse? “Esta terra te pertence. O que está nela te
pertence. Olhe para o leste, o norte, o oeste, e sul, é tudo seu, tudo aqui. Eu quero que você viaje
numa terra estranha, e te farei herdeiro daquela terra. Eu te darei isto, a você e a sua semente,
depois para sempre”. Agora, Abraão, a única coisa que tinha que fazer era pôr sua fé na promessa,
apanhar sua espada e partir. Quando o momento cruciante chegou, ele desceu ali e Deus pelejou
sua batalha. E quando ele pelejou a batalha, ele massacrou os reis.
111 E aqui estava ele regressando, amém, tudo terminado agora. E, irmão, ele pode gritar. Ouvir
todos aqueles jovens gritando e louvando ao Senhor! Aqui vem Abraão, e Quem sai para encontrálo? Melquizedeque, Rei de Salem. E veja o que eles fizeram. Depois da batalha ganha, eles
podiam se assentar e tomar pão e vinho. O Rei trouxe pão e vinho. Por que Ele fez isto? Depois da
batalha ganha, depois que a vitória foi obtida, então eles podiam se assentar e tomar a comunhão
juntos, falar uns com os outros, e tomar a comunhão juntos. Oh, aquilo é o que Deus quer que
Seus filhos façam esta noite.
112 “Então e você, Irmão Branham? E a Igreja a quem você está falando?” Nós somos a semente
de Abraão, eles são a Semente Real de Abraão. Somos a semente de Abraão pela promessa, por
Cristo Jesus nos tornamos semente de Abraão e somos herdeiros com ele de acordo com a
promessa. Então se Abraão era um herdeiro, eu sou um herdeiro, Sou um herdeiro com Abraão, e
você também o é. E como isto veio? Pela Semente Real de Abraão, que é Cristo Jesus, O
prometido, pela fé. Abraão recebeu um filho, como um que foi levantado dos mortos. E nós
recebemos um Filho que não era nem mesmo um filho, e nenhum maneira de chegar aqui, e Deus
O fez e O enviou a nós. E Ele veio e pagou o penalty de nossos pecados,e pela Sua morte eu me
tornei um herdeiro. Oh, que coisa. Ali está você. E toda a maldade do Diabo tem ficado para trás.
Louvado seja Deus!
113 Vencer! Quantos têm vencido, esta noite? Vejamos suas mãos, “Pela graça de Deus tenho
vencido”. Louvado seja Deus. Você sabe o que eu acho que deveríamos fazer exatamente agora?
Eu simplesmente tenho começado bem aqui e segurado você por meia noite. Tenhamos um bom
culto de dedicação, dediquemos nossas vidas mais uma vez a Deus. Quantos sentem em fazer
aquilo? Oh, eu tenho mais que uma agora, eu tenho ambas as mãos levantadas, e meu coração,
também. Eu quero que minha vida fale de Cristo. Eu quero me dedicar novamente a Cristo. Eu
quero que Sua vontade seja feita, e que a minha fique para trás, e - e Sua vontade seja feita. Eu
quero ter a marcha da vitória. Não porque sou eu; porque eu sei que o Evangelho que Ele pregou
está sofrendo hoje por causa dos dogmas denominacionais trazidas pelos homens e tudo mais. A
grande vitória que deveríamos ter tem sido segurada pelo inimigo. Deus, permita-me puxar esta
Espada, deixe-A faiscar e brilhar, e marchar avante. Permita que minha vontade fique para trás, e
Sua Palavra vá na frente daquela maneira, uma Espada aguda e de dois fios abrindo o caminho.
114 Fiquemos de pé agora e nos dediquemos novamente. Cada um em sua própria maneira,
dedique-se a si mesmo ao Senhor. Levantemos nossas mãos agora a Deus, cada um.
115 Nosso Pai Celestial, nesta noite estamos nos dedicando a Ti na maneira que melhor sabemos
faze-lo. Sabemos que somos herdeiros de todas as coisas. Tu o prometeste, Senhor Jesus, e
cremos nisto. Agora, nunca estaremos aptos para fazer isto a menos que Tu, Senhor....a menos
que coloquemos nossa fé em Tua promessa. Agora, Tu disseste, na Bíblia, “Aquele que comer
Minha Carne e beber o Meu Sangue tem Vida Eterna, e não entrará em condenação, mas passará
- passou da morte para a Vida. Aquele que comer a Minha Carne e beber o Meu Sangue tem Vida
Eterna, e eu levantarei no último dia”. Aquela é a promessa. Aquilo é o que Tu disseste. Aquilo é o
que cremos.
116 E, Senhor Deus, o Santo Espírito, mova-se sobre nós. Oh, mova, Deus! Mova, oh Senhor, em
nós. Espírito do Deus vivo, receba-nos, Senhor. No Nome de Cristo recebe-nos. Limpa-me, moldame, faça-me, oh Deus, a imagem do filho de Deus. Torna-me, Senhor, sou Teu. Eu te entrego esta
igreja. Entrego cada alma aqui a Ti, com a minha, Senhor. Agora molde-nos e forma-nos, e
permita-nos esquecer nosso caminhos pecaminosos, e saiba que tão logo ponhamos nossa nossa fé, a fé que obtivemos, em Tua Palavra prometida, Tu nos levará de vitória em vitória. Tu
prometeste isto.

117 Satanás não pode nos prejudicar, Senhor. Ele poderia fazer tudo que quisesse, e não poderia
tocar-nos. Quando Tu o soltaste em Jô uma vez. Tu disseste, “Não tome sua vida”. Ele fez tudo
mas não a tomou. Mas ele não podia fazê-lo, porque Tua promessa ainda estava em Jô.
118 E, Deus, Tu és o mesmo Deus hoje. Tu proteges os Teus. Sabemos que é a Verdade. E nos
dedicamos novamente. Lave nossas almas pecadoras, Senhor, enquanto confessamos nossa fé.
E, Cristo Jesus, receba-nos. E quando começarmos a tomar esta ceia do Senhor, Deus, comungue
conosco em nossos corações. Diga-nos agora onde estamos errados. Mostre-nos onde está o erro,
Senhor. Nós humildemente nos arrependemos dele. Eu humildemente coloco todos os meus
pecados no altar, Senhor. Eu humildemente me ponho em Tua Palavra, Senhor, para encontrar
misericórdia.
119 Aqui estou eu, Senhor, faça comigo o que Tu vires que deves fazer. Este é o clamor desta
igreja, Senhor, “Faça conosco o que Tu vires que deves fazer”. Eu posso somente falar por mim por mim mesmo, Senhor, mas eu creio que em seus corações ele crêem na mesma coisa. Faça
conosco o que Tu vires que deves fazer. Nós cremos. Queremos ser herdeiros, e sabemos que
somos herdeiros uma vez que permaneçamos em Cristo Jesus. Somos herdeiros com Ele diante
do Trono.
120 Agora seja conosco. Cure os enfermos em nosso meio, Senhor. Se há um corpo doente aqui
esta noite, toque-o, cure-o, faça-o melhorar. Conceda isto, Senhor Se há uma alma enferma, que
possa ser curada bem agora. Que aquela alma aleijada se endireite. Que aqueles débeis joelhos
que estão dependurados e aquelas fracas mãos se levantem em gritos e glória a Deus. Que os
caminhos tortuosos se tornem retos. Que haja ali um caminho no ermo por nosso Deus.
121 Senhor, cremos que Tu vens breve, e permita-nos sair adiante com Tua Palavra, Senhor, e
faça um caminho ermo, os caminhos tortuosos retos, por nosso Senhor. Permita-nos explodir toda
raiz denominacional. Permita-nos explodir cada raiz de amargura, explodir toda malícia, inveja e
contenda, que a verdadeira Palavra de Deus possa fluir como rios de gozo. Conceda isto, Pai. Nos
entregamos a Ti agora antes de tomarmos a Ceia do Senhor. No Nome de Jesus Cristo. Amém.
122 Enquanto, a Irmã Spencer deseja uma oração por seu corpo! Pai Celestial, esta pobre velha
santa mulher! Esta assentada.....?....aleijada, “Acaso não deve esta filha de Abraão ser libertada no
dia de Sábado?” E agora talvez muitos de seus amigos. Senhor, os velhos amigos que ela tem
acolhido aqueles ministros, quando se estabeleciam em sua casa, eles têm passado, eles têm feito
- têm tomado a grande estrada para o Céu. Ela tem ficado só, Senhor, como um testemunho.
Ninguém agora, somente seus filhos, e talvez um amigo aqui e ali, Senhor, um parente de vez em
quando. Mas ela permanece sozinha como uma grande floresta que tem sido derrubada, e uma
árvore deixada. Deus, eu oro para que Tu olhes para baixo em Tua misericórdia, Senhor, que ela
tem ancorado suas raízes mui profundas. E de pé no monte do Calvário, Senhor, arraigada e
fundada na fé de Cristo. Eu ponho minhas mãos sobre esta querida velha santa e condeno este
tumor debaixo de sua língua, que isto a deixe e que ela seja curada. No Nome de Jesus Cristo.
Amém. Deus te abençoe. Obrigado, Irmã Spencer. Será feito. Simplesmente não duvide nem um
pouco. Correto.
Minha fé olha para Ti,
Tu Cordeiro do Calvário,
Salvador divino;
Agora ouça-me enquanto oro,
Tire todas as minhas culpas,
Nunca me deixe extraviar
De Teu lado.
Ouça, cante comigo agora.
Enquanto trilho o labirinto escuro da vida,
As mágoas se expandem ao meu redor,
Sejas Tu meu Guia;
Que as trevas sejam dia,
Enxugue todas as lágrimas de tristeza,
Oh, deixe-me desde este dia
Ser totalmente Teu!
123 Do fundo do seu coração agora, somente Deus o sabe, do fundo do seu coração, você
realmente quer dizer que “Deixe-me desde este dia, Senhor, ser totalmente Teu”? Cantemos a
última parte novamente.

Nunca me deixe extraviar
De Teu lado.
124 Agora todos juntos. Grande Pastor do rebanho, Tu nos ensinastes que deveríamos orar assim.
[O Irmão Branham e a congregação oram juntos - Ed.] Pai nosso Que estás no Céu, Santificado
seja o Teu Nome. Venha a nós o Teu Reino. Seja feita a Tua vontade assim na terra, como no Céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos
nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal; pois Teu é o Reino, o
poder, e a glória, para sempre. Amém. Podeis vos assentar.
125 Peço oração pela menina da Irmã Shepherd. Veio à minha mente que eles chamaram um
tempo atrás para orar pela criança, e eu orei por ela. Tive uma entrevista bem aqui, e não poderia ir
até a casa. Mas eles disseram que a garotinha estava enferma e tinha febre, e como que
endurecida, que não havia dúvidas que era apenas um vírus rodeando. Vocês sabem sobre isto. As
vezes seus músculos se repuxam de uma tal maneira que você tem que massageá-los com as
mãos, como a Srtª Haley e muitos outros aqui embaixo. É um vírus que está rodeando. E
ela....ofereceu oração. E eu disse se a criança não melhorasse até as nove horas ou quando
terminarmos o culto, que eles chamassem aqui e nós poderíamos ir; se a criança melhorasse, tudo
bem. Então vamos humildemente agora, antes de tomarmos a comunhão, orar por aquela criança.
126 Senhor Jesus, aquela pequena criança, eu não sei a sua idade nem nada, mas é um de seus
amados discípulos aqui, Senhor, um de nossos crentes. É filha deles, da Irmã Shepherd e Irmão
Shepherd, uma pequena jóia que Tu lhes tem dado, Senhor. Oramos para que Tu cuides dela, e a
abençoe e a proteja, e a cure e a faça melhorar. Nós reclamamos isto agora. Depois desta
mensagem, nós reclamamos isto. Nós reclamamos isto para a glória de Deus, de acordo com Sua
Palavra. No Nome de Jesus Cristo, que a enfermidade deixe aquela criança. E que a menina se
recupere e seja curada, para a glória de Deus. Agora tem sido dito, agora será feito. Amém. Crê
você?
Se confiarmos e nunca duvidarmos, Ele seguramente nos responderá;
Leve tua carga ao Senhor e deixe-a ali.
Deixe-a ali, oh, deixe-a ali,
Leve tua carga ao Senhor e deixe-a ali;
Se confiares e nunca duvidares, Ele seguramente lhe responderá;
Leve tua carga ao Senhor e deixe-a ali.
(É tudo o que você faz.).
Se seu corpo está em dor e não podes recobrar sua saúde,
Simplesmente recorde que Deus dos Céus responde a oração;
Agora, Jesus conhece a dor que sentes, Ele pode salvar e Ele curar;
Leve tua carga ao Senhor e deixe-a ali.
127 Agora estreitemos nossas mãos enquanto cantamos este último verso.
Deixe-a ali, (companheirismo, vocês sabem, comunhão). deixe-a ali, (louvado seja o
Senhor!)
Leve tua carga ao Senhor e deixe-a ali;
Se confiarmos e nunca duvidarmos, Ele seguramente nos responderá;
Leve tua carga ao Senhor e deixe-ali.
128 Oh, não é Ele maravilhoso? Agora, agora com nossa confissão, nossa crença, nossa
confissão de pecados, crendo que todos os nossos pecados estão no mar do esquecimento.
Aquele que confessar seus pecados, Deus simplesmente os omite. Vêem? Eles estão no - no mar
do Sangue de Jesus Cristo, para nunca mais serem lembrados. Quantas de vocês mulheres sabem
o que é alvejar? Todas vocês. Agora, simplesmente tomemos uma grande tina cheia de Cloro, que
é um alvejador, uma grande tina de Cloro. E então você toma um pequeno conta-gotas, e você tem
uma gota de trinta preta no conta-gotas, aqueles são seus pecados. Pare bem por cima da tina. E
aperte-O, então olhe para a tina e o encontre. O que foi feito dele? O que foi feito da tinta? Quando
ela chocou com aquela alvejador, ele era tão poderoso que simplesmente tirou toda a cor dela, e
deixou de ser para sempre. O que é isto? Se tem ido, está eternamente perdido. O que é isto? A - a
tinta ela mesma se tornou cloro. Aquela é o Sangue de Jesus Cristo para todo o pecado
confessado. O que é isto? Está esquecido, está feito, está acabado, está omitido, está divorciado,
está posto fora. Nunca mais será relembrado contra você.
129 [Uma irmã fala da congregação - Ed.] Alguém está chamando meu nome, em algum lugar. [A
irmã testifica que acaba de ser curada.] Bem, louvado seja o Senhor! Aleluia! Graças ao Senhor.

Agradecemos ao Senhor. Oh Deus, como Te louvamos por Tua bondade. Sim, uma pequena
humilde alma ali atrás tocada, o Senhor a tocou. Correto. Ele é o Sumo Sacerdote que pode ser
tocado pelo sentimento de nossas enfermidades.
130 Recordem, cada palavra é uma Âncora, firme e segura. Não há....Vêem? Simplesmente
ponha sua fé bem em cima disto e não se mova, simplesmente permaneça ali. Agora, você não
pode pô-la ali embaixo e então agarra-la e dizer, “Eu tentarei novamente”. Ponha-a ali. Permaneça
bem ali com ela. Sim, senhor. Como Abel fez, morrer para seus próprios pensamentos.
Simplesmente diga, “Deus é Tua Palavra, não é o que eu penso. É a Tua Palavra. Ali está”. E Abel
morreu na Rocha. E, aquilo, Ele tocará exatamente como tocou a irmã ali. Simplesmente tão
simples.
131 Nós tratamos de fazer isto....Nós não fazemos. Satanás tenta fazer isto tão complicado, você
sabe, diz, “Oh, você sabe, aquilo foi para os dias passados”, e tudo aquilo. São somente
incrédulos.
132 Mas para vocês que crêem, Ele é precioso. Não somente um Senhor na necessidade, mas Ele
é uma preciosa Pedra vindo a uma Pedra viva, uma preciosa Pedra, a principal Pedra de Esquina.
Oh, que coisa. Oh, aquele que toca esta Pedra é curado! É tudo. Amém.
133 Agora, não estamos agradecidos ao Senhor? Simplesmente contentes, estou tão contente
que o Senhor é Deus. Amém. Tão contente que Ele é um Pai terno, cheio de misericórdia, honra
Sua Palavra, mantendo Seu Pacto, nunca O esquecendo. Ele mantém Seu Pacto. Ele tem que
mantê-lo, Ele é Deus, Ele O fez. Ele é a Fonte de toda Verdade. Vêem? Ali não pode haver nada
mais que uma Verdade inadulterada todo o tempo. Toda Palavra que Ele fala é infalível. E esta é
Sua Palavra. E, oh Deus, permita que minha fé infalível Nela, amém, então Ela pode se tornar
infalível como a Palavra é infalível, então a Palavra naquela classe de fé produzirá qualquer coisa
que a Palavra prometa. Amém. Então, limpa-me, Senhor. Prova-me, limpa-me, cura-me, protejame, abençoa-me, e dê-me a Sua misericórdia, é a minha oração a Deus. Amém.
134 Agora, lerei uma porção da Palavra agora, se encontra em I Coríntios, capítulo 11, verso 23.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei: que o Senhor Jesus na noite...em que
foi traído, tomou o pão,
E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei; isto é o meu corpo que é partido por
vós; fazei isto em memória de mim.
Semelhante também depois de cear...tomou o cálice dizendo: Este cálice é o Novo
Testamento no meu sangue; fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do
Senhor, até que venha.
Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será
culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não
discernindo o corpo do Senhor.
Por causa disto há entre vós fracos e doentes.... e muitos que dormem.
Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos
condenados com o mundo.
Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros,
135 Agora devo dizer isto. Jesus nos deu este mandamento antes de ir à Sua morte, sabendo que
Ele iria ali. Os discípulos ainda queriam saber sobre o que Ele estava falando, quando anotaram
isto. Mas Ele disse, “Este cálice é o Novo Testamento no Meu Sangue; fazei isto, todas as vezes
que comerdes e beberdes, anunciais a Minha morte até que Eu venha”. Oh, estas preciosas
Palavras!
136 Os discípulos sem dúvida queriam saber, “O que Ele queria dizer, „anunciar Sua morte‟?
Como podemos fazer isto?” Aqui estava todo um mistério para eles, mas não para Ele. Ele era
Deus. Ele sabia o que Ele devia fazer. “Anunciais...” Então Ele disse, “Quando vos ajuntares para
comer.....”
137 Agora, “Aquele que come e bebe, indignamente,” sobe aqui e professa ser um Cristão,
tomando o corpo do Senhor, e então sai e vive com o mundo e - e nega a Cristo e Seu poder, e
coisas como aquilo, você - você faz uma grande desonra a Deus. Você - você desonra a Cristo,

então não tome. Mas se você está tentando com tudo que está em você, viver corretamente e
mostrar que você é um Cristão, que você ama Jesus Cristo, então é seu dever tomá-la.
138 E agora aqui em...Eu creio que é São João, capítulo 6, Jesus disse, “Quem come a Minha
Carne e bebe Meu Sangue tem a Vida eterna, e Eu o ressuscitarei no último dia”. Agora, aquela
promessa, não é uma coisa gloriosa? “Eu o ressuscitarei”.
139 Você já pensou em para que está aqui? O que você - para que vocês estão indo à escola,
crianças? Para que você está trabalhando, papai? O que te faz levantar de manhã, mãe, e levar as
crianças à escola, lavar seus rostos, e fazer as camas e cozinhar, e - e - e fazer tudo isto. Entrar,
cansada naquela noite, e no dia seguinte começar a mesma coisa. Para que você faz isto? Por que
você labuta e trabalha, papai, e tudo? Entra a noite, e cansado, e uma das crianças está doente e
você anda para lá e para cá, e chora e ora e luta, e eles são curados; e então de novo, e você faz
isto novamente. E todo Domingo lava seus rostos, e os leva à igreja. E, bem, o que é tudo isto?
Para que está ele aqui? É isto tudo o que a vida significa? Oh, seria miserável, e sabendo que você
deve ir de qualquer maneira. Vêem? Qual é o significado de tudo isto? Oh!
140 Irmão, é um tempo de exame, é um tempo de oportunidade! É a oportunidade de aceitar Isto,
Diga-me algo que toma o lugar Disto. Diga-me algo que é melhor que Isto. Produza qualquer coisa
no mundo, seja o rei da terra, governe o universo, seja um Kruschev ou um Kennedy, ou qualquer
coisa que você deseje ser, você morrerá igualmente. Correto! Você não sabe em que tempo virá,
qualquer minuto. Mas aqui, quando a morte chegar, você tem a Vida Eterna e não pode morrer,
com uma garantia de Deus de toda criação, Quem é Possuidor dos Céus e terra, “Eu o levantarei
outra vez no último dia”.
141 Ajude-me na minha incredulidade, oh Deus. Encha a minha alma, oh Deus, limpa-me, enchame, exorta-me, envia-me. Não permita que eu morra, permita-me viver para contar a História.
Permita-me chegar à cada fenda e esquina da terra, e pregar a Palavra e semear a semente, sim,
senhor, pois haverá uma colheita no último dia, da verdadeira Palavra inadulterada, com crentes
em Cristo.
142 Estão seus pecados debaixo do Sangue, pela fé em Cristo Jesus nesta noite? Tomaremos a
comunhão agora. Não a comunhão; você comunga quando come um com o outro, simplesmente
comungue com Deus. A comunhão não é o pão, não é o vinho, a comunhão é “falar com Deus”. E
este é um símbolo que tomamos, que cremos em Sua morte, corpo ferido, Seu sepultamento e
ressurreição, cremos na Presença do Espírito Santo. E cremos que Ele nos tem dado Vida Eterna e
não podemos morrer, temos passado da morte para a Vida. E algum dia quando nos separarmos
um do outro aqui, nos levantaremos novamente na ressurreição com cada um, reunidos com Cristo
Jesus, em um Corpo. Amém. Sobre estas bases, e a confissão de meu pecado, e minha fé no Filho
de Deus, eu tomo eu mesmo e a igreja diante destes elementos que Deus tem deixado para
fazermos, para anunciar a Sua morte até que Ele venha.
143 Jesus disse, “Este é o Meu corpo que é partido por vós. Comei, fazei isto em memória de
Mim”.
144 Nosso Pai Celestial, depois de havermos confessado nossos pecados, escutado Tua Palavra,
depois de havermos confessado que somos indignos, e estamos confiando somente nos méritos do
Filho de Deus. Somos criaturas indignas. Perdoa-nos, Senhor, por tudo o que temos feito. E agora,
pela fé chegamos à mesa do Senhor. E agora enquanto este pão é apresentado para representar o
corpo de nosso Senhor, eu oro, Pai, que Tu o santifiques para o propósito para o qual tem sido
destinado. E que toda pessoa que participa disto possa ter Vida Eterna em sua alma. E que toda
pessoa que toma isto possa ter cura em seu corpo e viva o tempo que Tu lhe tens determinado. E
que possam servir-Te todos os dias de suas vidas, e serem levantadas no último dia na
ressurreição, para se reunirem com as tribos da terra que são redimidas pelo Sangue de Cristo.
Conceda isto, Senhor, no Nome de Jesus nós o pedimos. Amém.
145 A Bíblia disse, “Semelhantemente também depois de cear tomou o cálice, dizendo, „Este
cálice e o Novo Testamento, porque todas as vezes que beberdes isto anunciais a morte do Senhor
até que venha”.
146 Pai Celestial, Te apresentamos o fruto da vide nesta noite, este vinho. E oramos, Pai Celestial
que Tu santifiques este vinho, ele representa o Sangue que foi derramado por nós no Calvário.
Através deste Sangue temos remissão de nossos pecados, pela fé na obra consumada de Jesus
Cristo. Perdoa-nos por nossa...nossa incredulidade, Senhor, e dá-nos fé e entendimento, e façanos Teus servos, Senhor, que possamos servir-Te todos os dias. Sê conosco, Pai, enquanto nos
reunimos ao redor desta mesa, e abençoa-nos neste bom companheirismo e comunhão Contigo. E

que Tu possas falar aos nossos corações e apontar-nos o que devemos fazer. Conceda isto,
Senhor. Santifique este vinho para o fim que lhe é proposto. No nome de Jesus Cristo nós o
pedimos. Amém.

