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1 “Chama dez mil Anjos, quando um, poderia haver destruído ao mundo; porém Ele morreu por 
você e por mim”. Isso é algo como a base sobre a qual quero ter minha mensagem para o domingo 
de manhã, se Deus quiser, sobre “Que era Cristo?” (Cristo, o mistério de Deus revelado, Vol.3 nº 7 
-- Ed.) E agora estamos esperando que talvez estas garotinhas possam cantar esse hino outra vez 
para nós, no domingo de manhã. Irmão Wheeler, eu certamente quero dizer que seguramente você 
tem aí duas boas mocinhas, e seus vestidos, sem maquilagem nem nada. Me parecem como 
cristãs e cantam como cristãs e atuam como isto. Isso é muito bom. 
2 Eu creio que outro dia estava dizendo à minha esposa, nós certamente temos um grupo de 
mulheres bem parecidas nestes arredores. Eu aprecio isso. Seus cabelos longos e suas faces 
limpas e vestidas decentemente. Eu -- eu -- admiro a vocês cada vez que eu -- eu entro. Disse a 
Meda, “Gostaria de colocá-las todas numa fila e tirar um retrato de maneira que eu pudesse 
mostrar a outras igrejas como é nossa igreja aqui”, onde falamos estas coisas e elas obedecem. E 
estamos contentes. Isso faz algo por nós. Sabemos que quando nós -- nós temos nossas petições, 
se nosso coração não nos condena, sabemos que Deus nos ouve. 
3 Esta manhã um amigo meu, distante daqui, foi atropelado, o atiraram fora e só...apenas 
vivendo, pensei que ele estaria morto em alguns minutos. Eles chamaram, estava quase 
amanhecendo. Saí da cama, sobre o piso e comecei a orar pelo velho amigo e, pela graça de Deus, 
pude fazer contato com aquele espírito, ele regressou aqui. Regressou novamente, veja você, 
ainda vivendo conosco esta noite, para a glória de Deus. Esse é o velho irmão Dauch, de noventa e 
um anos de idade, vinte -- vinte e um anos se passaram da sua jornada de sua vida. Porém o 
Senhor é bom e cheio de misericórdia, portanto estamos agradecidos por isto. 
4 Agora, irmão Neville, nos olhamos um ao outro e eu sei que eu tomei um pequeno...estarei 
aqui em torno de um serviço mais, e será domingo. E eu ...eu não quero prejudicar meu pastor, eu 
amo ouvir a ele pregar. 
5 No domingo à noite quando ele pregou, eu lhe disse, fui aqui em cima com um amigo a um 
pequeno lugar para obter um sanduíche, depois irmão Evans e irmã Evans, e corri ali em cima para 
o irmão e irmã Sothmann. O irmão Sothmann estava comentando sobre esta maravilhosa 
mensagem com todos eles. E lhe digo que eu tenho vivido isto toda a semana. Alguns deles 
comentam que isso é como quando a avestruz pensa que tem se escondido. Agora, isso é verdade, 
quando ela enterra sua cabeça na terra, porém a maior parte de seu corpo está por fora. Essa é a 
forma em que mais ou menos algumas vezes o fazemos. Tratamos de esconder a cabeça detrás 
de algo, sempre há...talvez ainda estamos mostrando, você sabe. Ele vê cada pedacinho de nós, 
você vê. Realmente apreciamos isso. 
6 Então pensei, bom, me agrada falar à igreja e pensei, bom, eu... eu... o irmão Neville tem que 
falar a vocês todo o tempo, portanto quando eu estou aqui, talvez possa ir navegando. Eu não 
quero ser hipócrita e não quero chamar nem nada, só fixar-me ali em casa e a igreja aberta aqui. 
Eu...eu o tenho tomado...Eu quero estar aqui porque amo a vocês. 
7 Lhes digo, eu...eu certamente algo...A condição atmosférica aqui não está de acordo comigo, 
e eu... e o país não está de acordo comigo e eu sou alérgico ao ar daqui. Tão logo que me exponho 
ao ar, começam a me sair vergões na pele, em seguida, vejam, e não há nada que você possa 
fazer para evitá-lo. E eu...e não nos sentimos bem, nenhum de nós, quando estamos aqui. 
Nós...dificilmente algum de nós se sente realmente bem desde que estamos aqui, porque estamos 
acostumados àquele clima da altura. 
8 Porém agora, uma coisa que me atrai aqui são vocês. Todos vocês. Isso é correto. Vocês 
sabem, você encontra montões de amigos, eu -- eu estou tão agradecido. Eu creio que...se eu 
contasse pessoalmente, as pessoas que conheço, talvez haveriam milhões ao redor do mundo. 
Uma vez foi estimado por alguém e provavelmente tenho ao redor de dez milhões de pessoas que 
conheço. Porém há algo sobre -- sobre o lar, sobre o lar, sobre certas pessoas. Há só...Todo o 
mundo passa por isso, há gente especial em sua vida. Vocês sabem, eu creio isso. Se não é assim, 
então por que nossa esposa nos é algo especial? E por que -- por que é nossa...vêem? Somos... 



nossas esposas ou esposos e demais...é especial. E sucede isso com a gente a respeito dos 
amigos. Há alguém com quem você gosta de se encontrar e conversar. São pequenos lugares. 
9 E eu posso pensar no velho pântano que havia aqui onde esteve esta pequena igreja, onde 
antes não havia nada se não um -- um charco. Essa é a razão pela qual essa estrada passa ali por 
fora, para rodear aquele charco. Atualmente, esta é a propriedade, e a rua passa justamente pela 
porta ali. E, porém era um charco. E eu recordo quando estava aqui fora tratando de encontrar um 
lugar para construir uma igreja para o Senhor, sendo ainda um moço jovem. 
10 E escutava a este, este jovem aqui e este outro aqui orando há um momento com todo esse 
entusiasmo. Pensei, “Vocês sabem, eu costumava orar assim, sem respirar, fortemente”. E logo 
você se põe velho e se torna um pouco lento e isso, vocês sabem. Você continua movendo-se, 
porém você está em “segunda velocidade”, como disse o irmão Wood ali fora. Porém, e então todo 
o tempo...E logo depois de um curto tempo você cai em baixa velocidade, creio que quando você 
chega aos setenta ou oitenta. Porém, vocês sabem, o... apesar disso você continua movendo-se. 
Conquanto você pode se mover, que diferença faz isto? Só que se necessita um pouco mais de 
tempo para chegar lá. 
11 Recordo como orava, e aqui mesmo nestas ervas daninhas, aqui mesmo onde agora está o 
púlpito, mais ou menos onde está o púlpito, ali fora onde coloquei uma pequena estaca para saber 
onde colocaria o púlpito. O Senhor Deus me deu este lugar. Sim, senhor. Agora, justamente ali na 
pedra angular está meu testemunho de uma visão na manhã que a coloquei, quando eu apenas 
podia pensar, então Ele disse. “Este não é teu tabernáculo, porém faça a obra de um evangelista”. 
Olhei para fora e via todo o mundo ali, e ao céu azul brilhante e gente vindo de todos os lugares; 
está colocada ali na pedra angular. Quão longe estava eu de pensar que sucederia, apesar que a 
visão o disse; porém não falha, estará ali de todos os modos. 
12 Eu tenho estado numa série de entrevistas esta semana, porque, no domingo, a graciosa 
presença do Senhor desceu, e eu estava suposto a sair na segunda. 
13 Eu tenho...nós não temos tomado umas férias ainda, os meninos. Minhas férias vêm mais 
tarde. Porém eu tenho querido ter aos meninos comigo um pouco de tempo. Eles agora têm que 
regressar para voltarem à escola e por isso pensei que esta semana seria um bom tempo. Voltando 
a Chicago na próxima semana naquela reunião. 
14 Porém então a...a unção do Espírito, pensei: “Agora é o tempo para ter entrevistas”. Agora é o 
tempo que estes...que eu posso encontrar alguns deles ali. E ali...eu vejo algumas das pessoas 
presentes aqui que estavam no quarto. Elas sabem se o Senhor se encontrou conosco ou não. 
15 Estranha coisa que...cada um, exceto algumas senhoras que Billy colocou em um espaço 
antes, uma senhora de Louisville, ela tinha a uma garotinha que estava aqui, penso que elas 
realmente pertencem à Igreja de Deus em Louisville ou algo assim. Porém, cada caso, cada um 
daqueles que vêm, antes que eu saísse de minha casa, o Espírito Santo me disse quem estaria 
aqui e que pediriam. E eu escrevi em um pedaço de papel que dizia o que pediriam eles, e suas 
perguntas, na forma que eles a fariam e como seriam respondidas. Então eu poderia dizer a eles, 
“Aqui está o que você...olhe agora, uns minutos atrás aqui, o que o Espírito Santo...” Chegar ao 
escritório e dizer, “Vêem? Ele me disse isto antes de vocês virem”. Vêem? Porém, enquanto eu 
estava ali em casa, quem estaria ali e que seria, qual seria sua atitude e tudo sobre isso, antes que 
eu saísse de minha casa. 
16 Eu tenho visto o tempo, muitas vezes, enquanto tenho vindo pela estrada orando, eu tenho 
visto esta fila de oração que passa ante mim e eu conheço cada nome de cada pessoa que estaria 
na fila de oração, antes de chegar aqui. Isso é correto. E sei mesmo onde elas estavam assentadas 
na igreja e o que eles... como elas estariam vestidas e qual seria sua aparência. Você não diz às 
pessoas tudo assim. Você...Há coisas sucedendo que você não as diz a eles. Não é necessário 
dizer a eles. Não é necessário dizer. Eu só digo às pessoas as coisas que vão ajudá-las, quando o 
Senhor me pressiona para que as diga: “Diga isto”. Você não deveria querer dizer tudo o que tem 
visto porque isso não estaria bem, você vê, você só...naturalmente, você se mete em problemas e 
coisas como essas. Você tem que saber como manejar essas coisas pelo Espírito do Senhor. 
17 Eu tenho tido pessoas paradas ante mim e me fazem perguntas, eu sei exatamente, porém eu 
não lhes diria porque eu simplesmente me sinto forçado a não fazê-lo. Vocês recordam, creio que 
foi na quarta-feira passada, à noite, quando preguei sobre Um Prisioneiro (A Palavra Falada, Vol. 2 
n.º 8 -- Ed.) Vêem? Veja, você quer dizer a essa pessoa, mas Algo diz, “Não o faça”. O Espírito diz, 
“Não o faça”. Ainda que um dom esteja olhando justamente naquilo, vê. “Não o faça. Não o faça”. 
Vê, então é melhor que não o faça; então você está em problemas com Deus. 



18 Agora, não vimos aqui esta noite simplesmente para nos pôr aqui. Queremos ouvir a Palavra 
do Senhor. Vocês têm estado orando e temos tido um tempo maravilhoso e -- e eu...sempre 
quando eu venho eu sei que trago um pequeno livro de texto porque ali...Algumas vezes o irmão 
Neville é tão cortês que só se mantém perguntando-me, “Fará você isto? Ou “fará aquilo?” ou “fará 
aquilo outro?” ou “falará?” E eu olho através disto até que encontro algum tipo de texto e então 
partiremos dali. E eu estou seguro...Agora, assegurem-se que o domingo... 
19 Agora, eu não...Nunca sabemos, não podemos dizer. Vocês vêem, às vezes tenho vindo aqui 
com... com um texto em minha mente para falar sobre ele, e logo aqui e o mudo completamente. E 
tenho tido Escrituras anotadas, digo, “Vou usar este texto, vou usar estas Escrituras. Enquanto eles 
vêem, vou dizer isto, aquilo ou aquilo outro”. Escreverei, tal como I Coríntios 5:15 e II Coríntios 7:1 
e Mateus 28:16 assim, as ponho assim, aqui como isto e escrevo estas Escrituras. E olho aqui e sei 
o que a Escritura diz ali; algumas vezes nem se quer toco nisso, tomo outro caminho e 
simplesmente não sabemos. 
20 Por isso, agora, se Deus quiser, quero falar no domingo pela manhã, encerrando esta 
pequena série de serviços celebrados desde que estou aqui, sobre uma coisa muito importante. 
Portanto venham cedo, preparados para ficarem até um pouquinho mais tarde, talvez até as duas 
ou algo assim. E portanto é...Tenho como que trinta ou quarenta Escrituras escritas já sobre o 
tema, porém penso que...o que vou tratar de fazer, se o Espírito Santo me ajudar, é tomar a 
Mensagem e o lugar onde está agora, e construí-lo juntamente onde começa e trazê-lo justamente 
ao tempo presente. 
21 De maneira que quando eu -- eu saio para Chicago, então tenho que ir direto ao Arizona e 
logo continuar e continuar. E de acordo ao que eu creio, poderá ser o próximo ano outra vez, talvez 
o próximo verão, quando eu regressar ao Tabernáculo outra vez, a menos que passe por aqui outra 
vez por ter reuniões. 
22 Agora mesmo, Billy está trabalhando para realizar um roteiro completo a além mar começando 
imediatamente depois das férias. E eu tenho o calendário completo até perto de dezembro e, bom, 
talvez na primeira semana de dezembro estarei em Dallas. Portanto, então...então -- então em 
janeiro queremos começar um roteiro completo pelo mundo, ao redor de todo o mundo, 
completamente, e estamos trabalhando nisso agora, buscando para ver onde o Senhor nos dirige. 
E -- e -- eu -- estou tão agradecido de...mesmo pelas pessoas, os ministros, tanto que eu falo 
contra suas -- suas denominações e coisas como essas. 
23 Vocês sabem, nos livros colocados ali atrás, o irmão Roy Borders, se encarrega dos convites, 
e desde o natal, o primeiro ano, há cerca de mil convites de ao redor do mundo; mil convites têm 
chegado ali. Portanto, o Senhor tem que me guiar para saber para qual desses ir e o que fazer. Só 
dependemos Dele. Você não pode tomá-los todos. Você -- você não poderia tomar mais de oito ou 
dez deles em um verão se tivesse que fazê-lo, numa -- numa completa... a menos que a gente vá 
só uma noite aqui e uma noite ali e isso é...eles estão pedindo por duas semanas e três semanas e 
assim sucessivamente, tanto quanto você possa ficar ou alguns deles dizem, “Tanto quanto o 
Senhor lhe dirija a ficar”, e -- e todos são assim, por isso você não sabe exatamente onde começar 
ou o que fazer. Por isso os temos colocados ante o Senhor, dizemos, “Pai Celestial, agora Tu nos 
dizes”. E vocês ajudem-me a orar por isto, vêem, ajudem-me a orar para que possamos cumprir 
com isso. 
24 E eu pensei, depois de ter o serviço de cura no domingo passado, então talvez este domingo, 
se tão somente pudermos tomar o ensino e trazê-lo e mostrar que...qual é o tempo em que 
estamos...onde estamos, qual -- qual é -- qual é -- qual é o -- o tríplice propósito do grande plano de 
Deus desde antes da fundação do mundo, trazido hoje; o tríplice plano de Deus, o plano. Estou 
trabalhando na segunda parte disso agora, tirando as Escrituras e buscando-as e colocando-as em 
seu lugar. 
 Agora, vejamos, inclinemos nossos rostos um momento. 
25 Senhor Jesus, o Grande Pastor do redil, temos nos reunido aqui esta noite em Teu gracioso e 
Santo Nome. Te amamos. Senhor, e te damos graças por esta noite em que nos reunimos para 
orar, pelos hinos da igreja, os quais temos cantado com gozo em nossos corações e -- e os temos 
escutado como vêm, batendo palmas. E então nos ajoelhamos e todos juntos derramamos nossos 
corações a Tí e Te damos graças pelo que Tu tens feito por nós e -- e Te pedimos que continues 
caminhando conosco. 
26 E agora tem chegado a hora de ler a Palavra e de falar algo sobre ela ao povo. Pai, dirige-nos 
em nossos pensamentos e receba glória. Diga algo nesta noite através de nós, que nos ajude a 



todos a sair daqui com um propósito em nossos corações de viver melhor e mais perto de Tí do que 
nunca. Para isso estamos aqui, Senhor, estamos aqui para conhecer mais de Tí. E rogamos que Tu 
reveles Teu Grande Ser a nós nesta noite na Revelação de Tua Palavra, que saibamos como ser 
um -- um melhor cristão e como atuar nestes últimos dias. O pedimos no Nome de Jesus. Amém. 
27 Agora, minha vista cai aqui sobre o texto de Isaias 38. Leiamos em Isaias 38. Isaias 38: 
 Naqueles dias, Ezequias adoeceu duma enfermidade mortal; e veio a ele Isaias, filho de 
Amoz, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não 
viverás. 
 Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e orou ao Senhor, 
 E disse: Ah! Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de Tí em verdade e com coração 
perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. 
 Então veio a palavra do Senhor a Isaias, dizendo:  
 Vai, e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração, e vi as 
tuas lágrimas; eis que acrescentarei aos teus dias quinze anos. 
28 Acrescente o Senhor Suas bênçãos a esta leitura. Eu creio que é um tema muito 
sobressaliente para uma curta mensagem. Eu quero chamá-lo: Deus não chama o Homem a Juízo 
sem antes admoestá-lo. E nós vamos -- vamos -- vamos captar o -- o fundo ou o fundamento disso 
aqui, neste texto nesta noite, Deus admoestando ao homem antes de traze-lo à sua morte. 
29 Agora, cada um tem isto. Nós poderíamos dizer, “Bom, este indivíduo morreu sem uma 
admoestação”. Não, não, não. Deus nunca...Você não sabe o que havia no coração desse homem, 
você não sabe o que tem acontecido em sua vida. Vê? Deus nunca traz a nenhum homem a sua 
morte sem antes avisar-lhe sobre isso, dizendo-lhe, é algo, uma preparação. Deus é -- é soberano, 
e Ele -- Ele  bate ao coração de cada homem, dando-lhe a oportunidade de vir. Agora, ele pode 
fazer pouco caso e rejeitá-Lo e -- e sacudir a cabeça e distanciar-se dizendo, “É simplesmente um 
sentimento estranho, o passarei por alto”. Porém de todos os modos, era Deus, Deus falando-lhe. 
30 E Deus nunca traz juízo sobre a terra sem antes dar ao povo um aviso. Deus nunca faz nada 
sem declará-lo antes. E Ele dá às pessoas a oportunidade de escolher, e você pode -- você pode 
fazer o correto ou o incorreto. Essa é Sua...Vejam, Deus nunca pode mudar a Sua...Sua natureza. 
Seu programa nunca pode ser diferente de como foi no princípio, porque Ele é infinito e Seu 
programa e Suas idéias são todas perfeitas. Portanto, se Ele o mudasse, isso mostraria que Ele 
havia aprendido mais. Assim que sendo infinito, Ele não pode aprender mais. Sua -- sua primeira -- 
Sua primeira decisão é sempre perfeita e não há nada que possa mudá-la. Vêem? 
31 Deus, antes que o homem fosse posto...tivesse alguma oportunidade de fazer algo incorreto, 
Deus o pôs na base onde ele poderia aceitar ou recusar, ele poderia receber ou -- ou não receber. 
32 Digo, de modo que se aquele ministro está aqui, o irmão Baker, creio que estava na -- nas 
entrevistas outro dia, eu tenho tomado as perguntas que ele escreveu para mim sobre a semente 
da serpente. Eu as tenho colocadas aqui atrás agora, se ele está aqui, porque bom...Agora mesmo 
não posso vê-lo por nenhum lugar. Porém está aqui. Ele e sua esposa, um homem muito bom e 
uma -- uma mulher, porém eles -- eles não puderam entender algumas coisas sobre o ensino da 
semente da serpente, como aquele -- aquele...algumas perguntas sobre o que eu havia dito e - e 
falando sobre o embaraço e assim sucessivamente. Porém eu...então é como o irmão, um bom 
homem, um cristão por um par de anos ou dois, porém não entenderam, vocês vêem. 
33 É difícil se você não...Você tem que depender do Espírito Santo porque a Bíblia está escrita 
em parábolas. Você não se pode assentar e lê-La como um jornal. É oculta. Sim Senhor. Como 
você justificaria a Deus quando ele disse a Moisés ali em cima, disse, “Agora, não faças nenhuma 
imagem gravada ou esculpida”. Em Seus Mandamentos, “Não faças nenhuma imagem do Céu, 
nenhum Anjo, nem nada, não faças imagens gravadas ou esculpidas”. E ainda nos mesmo dia lhe 
mandou esculpir dois Anjos de bronze e colocá-los justamente na cadeira de misericórdia, onde 
está a misericórdia. Vêem? Você tem que conhecer a Deus e a Sua natureza antes de poder 
entender Sua Palavra. Ele -- Ele -- Ele tem a chave para essa Palavra. Ele -- Ele é o único que -- 
que pode manejá-La e abrí-La, e portanto é Ele Quem tem que revelá-La. 
34 E agora, encontramos que Sua Natureza era, aqui, sempre avisar a um homem antes do juízo, 
avisar uma nação antes do juízo, e assim sucessivamente. Ele sempre dá Seu aviso, um lembrete 
para nós, de uma responsabilidade. Somos responsáveis e Deus nos tem posto aqui sobre a terra 
para um propósito para o qual Ele nos tem posto aqui. Você deve ir a Ele e averiguar o que Ele 
quer que você faça. Vêem? Se você, não... 
35 Se você vai trabalhar para um homem e ele dá a você um trabalho em um rancho ou em 



algum outro lugar e você simplesmente vai ao estábulo e se assenta ali fora e diz, “Bem”. Veja você 
tem que ir e perguntar a ele o que quer que você faça, e logo ir e fazê-lo. Se você está trabalhando 
para um homem, investigue qual é a sua obrigação. 
36 E então, se nossa vida está na -- aqui na terra, então devemos ir Àquele que nos pôs aqui e, 
“Senhor, o que Tu me farás fazer? Que -- que -- que tenho que fazer? Por que estou aqui?” Se é 
para ser uma dona de casa, uma lavadeira de pratos, se é para ser...o que Deus quer que você 
faça, então você faça isso da melhor maneira que você saiba fazê-lo. Não importa quão pequeno, 
não importa quão pequeno seja isso, você tem que fazê-lo. 
37 Você diz, “Bom...” O problema disso é que cada um de nós quer fazer o trabalho do próximo. 
Todos queremos carregar a bola, como dizemos. Vocês vêem. 
38 Tal como este relógio que tenho aqui, agora, cada movimento aí dentro por pequeno que seja, 
tem seu lugar. Agora, todas as partes dele não podem ser os ponteiros. Agora, eu só olho aos 
ponteiros para ver que horas são. Porém se alguma dessas pequenas rodas aí dentro se estraga, 
isso não poderá manter a hora exata.  
39 E assim sucede com as pessoas. Todos nós temos, o Corpo de Cristo, tem que estar em sua 
posição, em harmonia. Vêem? E então podemos olhar e ver qual é a hora do dia. Vêem? Então o 
mundo estará olhando para ver o que é. Vêem? Vêem? Porém eles estão observando a você. E se 
você é só uma molinha, a mola principal, ou seja o que for que seja, faça o melhor trabalho possível 
nisso. 
40 Agora, porque, temos uma responsabilidade pela qual teremos que responder a Deus algum 
dia. Todo homem que vem sobre a face da terra tem que responder a Deus por uma 
responsabilidade. E para muitos de nós, uma administração, nós temos que responder por isto. 
Nós... Esta responsabilidade é uma administração que tem sido comissionada por Deus para nós, 
não importa o que isto seja. Como disse a um momento, “uma dona de casa”, então seja uma dona 
de casa genuína. Isso é correto. Se essa comissão é para ser um agricultor, seja um agricultor 
genuíno. Seja o que for que Deus tem posto você a fazer, você tem uma administração para com 
aquilo, você tem que responder a Deus por aquilo, porque toma todas estas coisas para fazê-lo. 
41 Ezequias foi admoestado para que se preparasse porque  teria que encontrar-se com seu 
Feitor. Agora, Ezequias era um rei, e um -- um grande homem. Notaram seu apelo aqui? “Senhor, 
Te rogo que me consideres. Eu -- Eu tenho andado diante de Tí com um coração íntegro”. Que 
testemunho para -- para -- para nós hoje e deveria ser, um homem que caminha ante Deus”. 
42 Mesmo a morte foi pronunciada sobre o homem e Deus mudou Seu propósito sobre ele, 
porque Ezequias queria fazer algo e Deus disse que Ele “nos daria os desejos de nosso coração”. 
E o tempo de Ezequias havia se acabado, e ele -- ele tinha câncer, ou alguma outra coisa, e -- e ele 
o chamou “furúnculo” naquele dia, porém sabemos que os furúnculos geralmente não matam a 
você, eles se curam. Porém, talvez era um câncer e pareceu-se com um furúnculo. E Deus disse a 
Isaias, disse, “Vá e diga que vai morrer”. E Ezequias tinha algo que ele ainda queria fazer. Ele tinha 
-- ele tinha... 
43 Quando você suplica algo a Deus, você tem que ter uma razão para isso. É como esta 
Escritura à qual me refiro freqüentemente, “Se disseres a esta montanha, mova-te e não duvidares, 
mas creres que o que tens dito sucederá, terás o que disseste”. Agora, tudo isso está controlado 
por motivo e objetivo, vejam, ou não sucederá. Vêem? 
44 Você não pode sair aí fora...Aí é que muitos de nós cometemos muitos erros, é saindo fora a 
dizer “Agora mostrarei a vocês que tenho fé para fazer isto”. Agora, para começar, estamos 
equivocados. Deus não dá a você dons para brincar com eles. 
45 Como estava dizendo há um momento, Ele não mostra visões a você para que brinques com 
elas. Isso não é algo para brincar, isso é sagrado. Somente o use em...como o Senhor lhe permitir. 
Seja um prisioneiro para Ele. Não importa o quanto você deseje dizer a esse indivíduo que ele está 
errado, e que isto, aquilo, ou aquilo outro, você espere tranqüilo até que Deus o diga. Então, 
quando Deus o diz, você pode vir com o “Assim Diz o Senhor!” Até então, esqueça disso. 
46 O - o mundo hoje está justamente igual a como Ezequias esteve então, tem sido admoestado. 
Está sendo admoestado constantemente. A igreja está sendo admoestada. E agora, estas coisas 
não sucedem por uma -- por uma casualidade. Há algo detrás de todas elas. 
47 Agora, Ezequias, estando enfermo com este tumor, não era por casualidade. Deus enviou a 
Isaias ali e lhe disse que ordenasse sua casa porque ia morrer. E Ezequias ia morrer. E Ezequias 
chorou e disse a Deus: “Eu tenho andado ante Tí com coração perfeito e eu -- eu Te rogo que 
prolongues minha vida por uma causa, uma boa causa, a causa de Deus”.  



 Deus disse ao profeta, disse, “Regresse  e diga-lhe”.                             
48 Não é isso estranho? Ezequias era o maior homem na terra. Vêem? Ezequias era um rei e um 
homem de Deus. Ele foi um homem real, se ele pôde suplicar aquilo ante Deus e Deus não o 
repreendeu por isso. “Eu tenho caminhado diante de Tí com um coração perfeito”. Isso é dizer 
muito. Vêem? 
49 E Deus não disse, “Não, Ezequias, tu não o fizeste”, mas Ele admitiu que ele o havia feito. E 
Ele disse, “Eu vou a -- Eu vou prolongar tua vida um pouco mais”. Vêem? “Eu vou conceder tua 
petição”, vejam, porque ele havia  sido um homem justo, ele havia sido um - um real servo de 
Cristo. 
50 E então sentimos que temos um direito de pedir algo -- se nosso objetivo e nosso motivo são 
corretos. 
51 Agora, vemos hoje que pelos muitos anos passados, eu diria quinze anos passados ou mais, 
tem havido uma admoestação constante através de toda nação. “Arrependei-vos ou perecereis!” 
52 Notem vocês, eu estava falando à minha esposa nesta manhã, e eu...cedo no desjejum, 
estávamos assentados à mesa conversando antes de eu sair. E eu disse, “Esposa...” Ela estava 
falando sobre Billy Graham e sobre sua esposa, justamente sobre quão comum e tudo mais que 
eles tratam de viver. Eu disse, “Esse é um real servo quando ele trata de não...quando ele...talvez 
faça dois ou três milhões ao ano fora em suas campanhas, porém ele não o recebe, sua fundação 
o toma, colocando-o de novo na obra e nos programas de rádio e assim sucessivamente. E Billy 
toma ao redor de vinte e cinco mil ao ano. 
53 Ela disse, “Como poderia ele gastar vinte e cinco mil ao ano?” 
54 Lhe disse, “Ele -- ele toma justamente o que tem que ter, isso é tudo. Ele tem um lar pelo qual 
paga e tudo mais”. Continuei e disse, “Tenho tido muito respeito por Billy Graham”, disse, “Porque 
ele tem uma mensagem e essa mensagem é arrependimento”. 
55 E então, lhes digo que não há ninguém de quem eu saiba, que esteja na terra hoje, a quem 
Deus haja usado com essa mensagem como a Billy Graham. Oh, ele a tem firme, e ele se põe aí 
justamente e, quero dizer, ele chama aos políticos e membros da igreja ao arrependimento. Porém 
isso está tão longe quanto ele vá. 
56 E aqui vem o irmão Oral Roberts, outro grande servo do Senhor. E não há ninguém ali fora a 
comparar com Oral Roberts. Esse agarre forte de cão musculoso...expulsando espíritos malignos 
no Nome do Senhor, e pequenas sensações e tudo mais acerca de Cura Divina. Isso é exatamente 
correto. Vê? Ali há um mensageiro aos pentecostais. 
57 Ali há um mensageiro ao mundo da Igreja denominacional e ao mundo frio. 
58 Logo olhe a nosso pequeno humilde ministério preparando-nos “Jesus Cristo o mesmo ontem, 
hoje e para sempre”, vejam vocês. Que está fazendo Isso? Chamando aquele grupo Noiva. Vêem? 
Vejam-No - chama de ambos os grupos. Está tirando um círculo para fora de um círculo. Vêem o 
que eu quero dizer? 
59 E logo Deus confirma essa mensagem que Billy Graham prega. Deus cura os enfermos pela 
oração de Oral Roberts. E Deus produz as coisas que Jesus...prova que Jesus Cristo é o mesmo 
ontem, hoje e para sempre. E está chamando aquelas coisas que...São mensagens da hora. E 
cada uma dessas mensagens está chamando,” “Arrependei-vos ou perecereis!” Isso é correto. 
“Arrependei-vos ou perecereis!” Não há esperança, tudo tem passado. O mundo está admoestado 
de Sua Vinda. Cada uma de suas mensagens fala e avisa da Vinda do Senhor Jesus, ambos para 
a igreja denominacional... 
60 Recordem, Deus sempre é em três. Como Pai, Filho e Espírito Santo; e justificação, e ...e 
santificação, batismo do Espírito Santo; assim sucessivamente; Ele é em três. 
61 Agora, Deus é essa mensagem de arrependimento para a igreja nominal. Deus está nessa 
mensagem de cura divina para a Igreja Pentecostal. Deus está na mensagem à Noiva. Vêem? 
Portanto encontramos que todos eles estão sendo chamados, um a isto, outro àquilo, e isso àquilo 
outro. Deus chamando a igreja fora do mundo; o...chamando a igreja na igreja denominacional a 
Pentecostes; e chamando a Noiva fora de Pentecostes. Vêem?  
62 Como Lutero, Wesley e agora. Vejam, tudo está perfeitamente tipificado e não há erro nisso. 
Eu lhe tenho golpeado todo pelas orelhas e lados, por dentro e por fora, e tenho mostrado pela 
Escritura, a cronologia disto, até que sabemos que é absolutamente a Verdade. Vê? Não há erro. 
Espero que, no domingo, Deus o enterre tão profundo que vocês nunca possam se separar disso. 
Vêem? 
63 Agora, Deus dando aviso, preparem-se para um juízo. As bombas atômicas estão nos 



hangares, está tudo preparado. E Deus, antes de permitir que isto suceda, Ele faz um chamado 
como o fez em Sodoma, “Saiam dela! Preparem-se! Algo vai suceder!”. 
64 Como nos dias de Noé, antes que Deus enviasse as águas a destruir ao mundo no grande 
mundo antediluviano que se havia entregado ao pecado, e Jesus, claramente disse que aquele foi 
um dia tal como este. “Como foi nos dias de Noé, assim será na Vinda do Filho do Homem”. Como 
as mulheres teriam uma conduta atrevida, casando-se e dando-se em casamento, e -- e as 
grandes conquistas científicas e os talentosos e educados indo ao lado intelectual, e o pequeno e 
humilde Rebanho assentado a um lado esperando o juízo pendente e a escapatória. E antes que 
Deus enviasse esse juízo, Ele enviou um profeta. 
65 Tal e como Ele fez a Ezequias, ele disse,  “Preparem-se porque os juízos estão prontos para 
cair”.              
66 E ele preparou ao povo para o tempo. Noé preparou ao povo e houve um chamado de 
misericórdia antes do juízo. 
67 Nínive conheceu antes de seu tempo. Deus olhou para Nínive e disse, “Estou -- Estou 
angustiado e cansado destas coisas”. Eu -- Eu -- eu entendo que -- que a -- que esse grande pagão 
mundo gentio...Sua cidade, como eram em seus dias, eles os julgavam por cidade; agora é por 
nações, agora, depois que a povoação se tem espalhado na forma que está. Ele disse, “Toda essa 
grande cidade é dada ao pecado”.   
68 E Deus antes de enviar juízo, Ele enviou uma mensagem de admoestação, “Saiam fora dela! 
Corrijam-se!” Vigie, o profeta nunca disse nada senão -- senão que se...Disse, “Dentro de quarenta 
dias esta cidade será destruída”. 
69 E, oh, como algumas vezes é difícil fazer tais coisas como essas para dizê-lo ao povo. Se o 
profeta não vigiar, ser verá em problemas, porque ele, bondosamente, pode se lançar a um lado, 
tratando de fazê-lo fácil, ou comprometer um pouquinho aqui e outro pouquinho ali. Porém, o 
Profeta Real toma a ordem de Deus, nunca deve comprometer nada, ele deve colocá-lo 
absolutamente na linha.  
70 Essa é a razão pela qual Ele usou tanto o Espírito de Elias, é porque esse espírito sempre 
cumpria as Suas ordens exatamente como foram dadas, e sempre um “Regresso à Palavra!” 
Vêem? Sempre um regresso à Palavra. 
71 Agora, encontramos a Nínive em pecado. E o profeta estava indeciso porque aquele era um 
mundo gentio, vejam, era uma nação gentia, um povo gentio; não eram os seus, não eram hebreus. 
Eles eram gentios. Um grande barco, Nínive era um porto comercial, havia ali uma grande indústria 
de pescaria, as pessoas pescavam. E -- e eles -- eles tinham...deve haver tido um grande campo 
pecador ali. Dinheiro em abundância; e -- e onde há dinheiro em abundância, e onde o povo está 
na opinião popular do dia, o pecado e a violência sempre aninham. 
72 Deus estava cansado disso. Porém Ele tinha um profeta na terra, e Ele disse a Seu profeta, 
“Vá ali em baixo, em Nínive, e grita e diga, “Dentro de quarenta dias a cidade será destruída”. 
73 Agora, Jonas pensou, agora, “Vocês sabem, eu terei um pequeno problema”. Portanto, ele 
queria estar mais seguro, portanto, pensou que ele tomaria umas pequenas férias e -- e iria a 
Társis. E encontramos que...haverão passados quarenta dias. Vêem? 
74 Portanto, a Mensagem é urgente, e o tempo está à mão. Não brinque com outras coisas e 
tome um grau de bacharelado em artes e busque algo. A hora está à mão! Isso é o que passa com 
as pessoas hoje, estamos tratando de construir grandes escolas e de ter grande coisas como 
essas. Quando a misericórdia...Oh! Se pregamos a Vinda do Senhor, para que necessitamos de 
escolas? Necessitamos é de arrependimento para com Deus! Vêem? 
75 Como disse Hudson Taylor ao missionário jovem, ele disse...o moço chinês veio a ele, ele 
disse, “Senhor Taylor”, disse, “o Senhor Jesus me tem enchido com Seu Espírito”, disse, “Eu -- 
estou tão contente!” Disse, “Tomarei dez anos agora para adquirir meus graus e tudo mais?” 
76 Ele disse, “Filho, não espere por graus. Se a candeia arde, vá e diga-o! Vá e diga, não 
esperes por um grau. Não; estarás meio queimado antes de haver feito teu grau”. 
77 Permita, quando arde, se você não sabe nada mais, diga apenas como é que arde. E só -- só 
não trate de tomar o lugar de nenhuma outra pessoa. Quando você o sabe, simplesmente diga o 
que você sabe que é a Verdade, “Essa é a forma em que vem sobre mim, e assim é que me sinto 
acerca disso”. Isso é...Se você não sabe mais que isso, diga isso. Vamos! A Mensagem é urgente, 
o tempo está à mão. 
78 Agora, e se Isaias dissesse, “Bom, agora eu esperarei e verei como vai com aquele furúnculo, 
primeiro veja você. Veja como -- como ele...?...” 



79 Vejam, Deus disse a ele, “Suba lá e diga a ele, agora mesmo!” Vêem? 
 E Ele ordenou a Jonas ir. Oh!... 
80 E quando ele esteve ali fora naquele oceano e naquele mar profundo, e -- e o barco se 
enguiçou na tempestade, e eles haviam içado a vela e então o barco girava ao redor de si, eles 
imaginavam que a causa era o mundo ali fora. Porém eles não podiam fazê-lo sair, parecia como 
que a coisa estava sem controle. E cada homem clamava a seu deus, e a primeira coisa que você 
sabe...Jonas estava em suas férias, portanto, ele pensou que poderia dormir, e ele devia haver 
descido aos compartimentos do barco e ido dormir ali com seus pés apoiados para cima. E ele 
disse: “Desperta folgazão, e clama ao teu Deus!” E Jonas sabia o que havia de mal. 
 Portanto, todo homem sabe o que está mal hoje! Vê? 
81 E ele disse, “Tudo é culpa minha. Amarrem -- me as mãos e lancem-me ao mar e então 
acabará este problema”. E eles eram cavalheiros amáveis como há muitos indivíduos e não queria 
fazer aquilo, porém eles averiguaram que ele era um profeta e sabia o que estava falando. Ele 
disse, “Eu -- eu pensei que tomaria minhas férias primeiro, porém -- porém o Senhor não quer que 
eu tome estas férias. Eu tenho que descer ali, tenho um trabalho a fazer. Eu pensei que poderia 
descansar um pouquinho antes de ir, porém tenho que ir. A -- A mensagem é urgente, tenho que 
chegar lá”. 
82 Posso imaginar, quando aquele certo peixe preparado teve a Jonas dentro de seu estômago, 
deu uma volta completa e jogou água sobre todo o país e se encaminhou para Nínive tão rápido 
quanto podia ir. Deus estava levando aquela mensagem para lá naquele certo peixe preparado. E 
ele se encaminhou para Nínive tão rápido quanto pôde porque ele -- ele tinha ao mensageiro a 
bordo e tinha que levá-lo ali. Ele tomou o barco errado, porém Deus havia preparado um barco 
para ele. 
83 Por isso, vocês sabem, Deus é capaz de fazer grandes coisas se nós tão somente escutarmos 
a Ele. Vê? Ele -- Ele pode fazer -- Ele pode fazer caminhos onde não há caminhos. Ele é o 
Caminho. Vêem? E quando a mensagem é absolutamente urgente, como o é hoje, Deus provê o 
caminho. 
84 Notamos, outra vez, quando Amós...Eu preguei sobre este homem, Amós. Se você quer ler o 
relato alguma vez, é grandioso, leiam o relato de Amós, primeiro capítulo de Amós. Ele é outro tipo 
dos -- os avisos antes do juízo, castigam ao pecado. Agora, a cidade a qual ele ia admoestar ali, 
era um grupo de judeus que -- que todos eles, amavelmente, haviam saído da linha de compasso, 
e haviam se convertido num grande centro turístico. E eu imagino, como ilustrei aquela manhã 
falando sobre ele, que quando sua cabeça calva apareceu no alto da colina e seus olhos se 
amiudaram enquanto ele olhava para baixo e via o pecado das pessoas daquela grande nação, sua 
barba branca enquanto ele a acariciava assim. Que coisa! Porém ninguém sabia de onde veio ele. 
85 Ninguém conhecia a estes profetas, eles se levantavam de algum lugar e se iam da mesma 
maneira.  
86 Porém, ele entrou na cidade com o Assim Diz o Senhor! Arrependam-se ou perecerão! Porque 
Deus destruirá a esta nação. Ele -- Ele destruirá a este lugar da terra. Vocês têm feito um pacto 
com seu inimigo. E vocês estão -- Vocês pensam que estão em paz com seu inimigo, porém os 
assírios estão todo o tempo construindo lá fora. Dois não podem caminhar juntos a menos que 
estejam de acordo. Isso é tudo. Portanto ele disse... 
87 E Deus quer que nós nos separemos. Ele quer que nós “saiamos do mundo”, não trate de 
viver com o mundo e com Deus também, não trate de estar na moda atrás do mundo e detrás de 
Deus. Você tem que viver para Um ou para outro, você tem que crer em Um ou no outro. 
88 E agora encontramos que este Amós, ele certamente predisse um juízo sobre esta gente se 
não se arrependessem. (E -- e, oh, que -- que bem se ajusta a nosso dia). Penso que esta grande 
cidade, voltando a isto outra vez, a grande cidade ali embaixo, como era que tudo havia 
prosperado, e eles tinham uma grande economia em tudo, havia prosperidade. E eles pensavam 
que estavam exatamente na vontade do Senhor, porque estavam prosperando. Porém, eles 
encontraram que nem sempre Deus é o autor da prosperidade. Não, Deus...Algumas vezes quando 
a prosperidade golpeia a igreja, esta se distancia Dele.  
89 Vocês sabem, Deus falou de Israel uma vez, disse, “Te encontrei ensangüentado no campo, e 
te lavei e te trouxe para dentro”, para ser Seu próprio filho. “E então quando cresceste, e uma 
mulher jovem e bonita, te comportaste como uma prostituta”. Ele disse, “Tu -- tu -- tu te tens dado a 
cada caminhante”. Vêem? Porém, quando estavas pobre e necessitado, quando -- quando tinhas 
necessidade, me servias. Porém quando Eu te abençoei e te dei em abundância, então te 



apartaste de Mim”. E está provado que é justamente assim. Oh! 
90 Agora, encontramos que este profeta realmente chocou com aquela nação, este Amós. Ele 
era apenas um homem que arava. Porém encontramos que quando ele veio e lhes disse o que 
sucederia, e lhes disse que se não acertassem seus caminhos com Deus, seriam destruídos por 
aqueles com quem eles se haviam associado. 
91 Agora encontramos que nossa orgulhosa América não vai escapar da ira de Deus. Como falei 
um dia desde que tenho que tenho estado aqui, estou seguro que foi aqui de todas as coisas ao 
final. Vocês sabem, eu- eu não posso ver nada para o qual construir. Você não pode construir para 
a política, esta tem passado. Você não pode construir para a vida social porque esta está 
demasiadamente desmoralizada. Não há -- não há -- não há nada para o qual construir ali. E você 
não pode pôr esperanças em nada. 
 E a igreja? 
92 Bom, você não pode fazer nada pela igreja, está demasiadamente formal e passada, não 
resta nada. Eles têm vendido sua primogenitura por um prato de lentilhas, e eles só estão 
esperando juízo. O Espírito Santo tem cruzado esta nação, mostrando Seus sinais e maravilhas e 
eles continuamente menosprezam Sua graça. Ele tem se vindicado a Sí mesmo e tem provado por 
Sua grande vindicação que Ele é a Palavra de Deus manifestada neste dia. E eles continuam 
rejeitando-A. Vêem? Não resta nada. Você simplesmente não pode fazer isso a Deus para sempre. 
Vêem? 
93 Muito bem, encontramos que, primeiro, Ele envia Seu profeta com admoestação. Ele não 
muda Sua forma, Seu método de fazer as coisas. 
94 Ele nem sempre açoita quando avisa. Quero que vocês observem esta referência. Deus dá 
um aviso, porém, Ele nem sempre castiga ao mesmo tempo que avisa. Notaram isso? E, portanto, 
Ele não castiga quando Ele envia o aviso, então as pessoas criticam do profeta: “Você não O tinha. 
Você disse uma mentira. Você -- você não estava no correto”. 
95 Essa mesma coisa deve haver sito dita a -- a Isaias. Que pensa você que aquele homem 
pensou quando ele subiu ali e profetizou que o rei “ia morrer”, logo regressou e disse, “Não, ele 
viverá”? 
96 E Jonas indo pelas ruas dizendo, „Oh, esta cidade será destruída dentro de tantos dias, 
quarenta dias”, e logo Deus não o fez? 
97 Veja, vocês têm que vigiar, Deus nem sempre castiga quando admoesta. Porém, Ele...Há uma 
coisa, então o profeta é criticado. Porém, se ele é um profeta vindicado com a Palavra do Senhor, 
vejam, sinais de Deus, vindicado, como Deus disse que o profeta seria vindicado ( O homem que 
fosse), vejam, sua Palavra não é sua, mas, de Deus e sucederá. Tem que suceder se é a Palavra 
de Deus. Há uma só coisa que pode barrá-La, isso é um arrependimento rápido. 
98 Notem, Amós, ele -- ele viveu para ver sua profecia, porém quando Amós falou daquela 
cidade, como ia suceder, como Deus ia fazer com que os sírios entrassem e os tomassem, e assim 
sucessivamente, e como sua própria corrupção os comeria. Por que? Eu creio que está bem 
agora...Estou olhando aqui na Escritura, e se tenho isto bem apontado, foi ao redor de cinqüenta 
anos depois que Amós havia profetizado. E agora, que pensa você? Passou uma geração 
completa antes que sucedesse o que Amós profetizou. Porém, se você pode ler aqui, diz a você, e 
sucedeu exatamente o que ele disse palavra por palavra. Vêem? 
99 João viu o Livro de Apocalipse. Aquilo não sucedeu em seus dias. Porém, nós estamos vendo 
suceder exatamente. Vêem? 
100 Daniel profetizou do dia, de seu dia em diante. Ele não viveu para vê-lo. Ele disse, “Segue teu 
caminho, Daniel. Cerra o livro -- o livro e -- e cerra o livro. E tu dormirás em tua tumba, porém, 
naquele dia  te levantarás”. Vêem? 
101 Agora, vocês vêem o...você nem sempre...Deus...castiga assim que profetiza. A profecia de 
Amós, como tenho dito, sucedeu cinqüenta anos mais tarde, sucedeu. Porém, sucedeu. 
102 E, então, o profeta é um -- é um...da Bíblia...Um profeta genuíno e real é uma pessoa especial. 
Não “um especial”, não é diferente de alguma outra pessoa, mas ele tem uma tarefa especial. 
Vêem? E tendo uma comissão especial ele tem que ser especial (um pouco fora do caminho dos 
outros) para poder fazer isso. 
 É como se Deus quisesse que Seu profeta fosse uma “águia”. 
103 Agora, uma águia é um pássaro especial. Ele é só um pássaro, porém, um pássaro especial. 
E ele pode voar mais alto que outros pássaros. Ele pode ver mais longe que outros pássaros. E 
agora, para poder ir mais alto, ele tem que ser construído assim, de maneira que possa ir mais alto. 



E, que bem faria ele ir ali em cima a menos que pudesse ver o que estava fazendo depois de estar 
lá em cima? Vêem? Portanto ele tem que ser um pássaro de construção especial. Vêem? Ele é 
venerado na -- na família dos falcões e é “um rasgador com o bico”. E ele come a ...muitos deles 
são aves de rapina. Há ao redor de quarenta classes de águias. 
104 Porém, vejam vocês, na igreja está o pastor e esse pastor é uma pessoa especial. Ele é 
construído para onde ele possa -- ele possa parar com o alvoroço das pessoas. Ele -- ele -- ele é 
um carregador de carga, ele é o boi de guia. Ele -- ele é um homem que pode assentar-se quando 
o -- alguém tem tido algo contra alguém mais, e assentar-se com as duas famílias (e sem favorecer 
a nenhuma) e arrazoar aquilo e traze-las outra vez à dulçura. Vêem? Ele -- ele é um pastor, ele 
sabe como cuidar das coisas. 
105 O evangelista é um homem especial. Ele é um homem que está ardendo como uma bola de 
fogo. Ele corre a uma cidade e prega sua mensagem, então sai dali para outro lugar. Veja, ele é um 
homem especial. 
106 O mestre é um homem especial. Ele se assenta sob a unção do Espírito e está capacitado 
para tomar as Palavras e juntá-las, pelo Espírito, que, o pastor ou o evangelista, nenhum poderia 
comparar com ele. 
107 E, então, encontramos que o apóstolo é um homem especial. Ele é um -- ele é um 
“ordenador”. Ele é um homem enviado por Deus para pôr as coisas em ordem. 
108 O profeta é um homem especial. Um profeta é um homem a quem a Palavra de Deus vem, 
porque o profeta está sendo feito assim (vida) que seu subconsciente e sua primeira consciência 
estão tão juntos que ele não necessita de dormir para sonhar seus sonhos, ele o vê quando está 
desperto. Vêem? Agora, isso é algo que Deus tem que fazer. Vejam, ele vê o que vai suceder. 
109 Um profeta prevê as coisas que vêm à longa distância. Ele vê a taça da ira de Deus cheias 
antes que esta seja completamente cheia. Vêem? Ele pode dizer, “Assim diz o Senhor! Deus 
destruirá esta cidade exceto se vocês se arrependerem!” Por que? Ele é uma águia. Ele vai mais 
além. Vêem? E ele olha muito longe e vê essa taça de ira despejada. A isso é que o profeta olha. 
Ele não está olhando o que está sucedendo aqui, Ele está olhando mais além! Ele está dizendo, 
“está chegando!” Ele pode ir tão alto que pode ver essa sombra. Ele disse, “O mundo está na 
obscuridade -- trevas e trevas espessas”. Ele está bastante alto, o sol está brilhando agora, porém, 
ele vê a essa sombra que vem, e ele está -- ele está -- ele está dizendo para que está olhando. 
Ainda não está aqui, porém seguro que estará aqui! Isso é correto. Estará aqui, densas trevas 
sobre o povo. Ele sabe que vem anos mais tardes, sem embaraço ele o vê. 
110 Amós, aquele profeta ungido de Deus, ele viu as -- as trevas e o juízo. Ele via a Síria vindo 
com as suas carruagens e varrendo aquilo de um lado a outro, matando aquela gente. Ele o viu 
vindo e o juízo de Deus sobre eles, cinqüenta anos antes que sucedesse. Porém, vejam vocês, que 
sendo um profeta, ele foi levantado no Espírito e o viu ao longe. Vêem? Ele viu a taça cheia, antes 
que esta estivesse cheia. 
111 Como Abraão. Deus disse a Abraão, “Tua semente virá a este país e permanecerá aqui por 
quatrocentos anos, e então Eu os tirarei com mão forte, porque a iniquidade dos amorreus ainda 
não tem chegado ao seu clímax”. Vêem? Deus sabia que aquela taça ia ser cheia. Ele estava 
falando com Seu profeta. Ele disse a ele, “Tu vês a essa taça dos amorreus ali”, vejam, “porém sua 
iniquidade ainda não tem chegado ao sei clímax, Abraão. Não diga nada sobre isso agora, retenha-
o, porém sucederá. E quando sua taça se encher, e aqueles quatrocentos anos, Eu os tirarei fora 
como gafanhotos ante ti, e Eu estabelecerei tua semente aqui na terra”. Amém! Esse é o profeta do 
Senhor. 
112 Agora, quando ele fala de sua visão, seja ira ou seja cura, ele pode demorar-se, porém, vai 
suceder se ele o fala no Nome do Senhor. Vêem? O que ele fala pode ser uma bênção para você. 
Ele poderia dizer-lhe certa coisa, e você não ver nada daquilo. Você diz, “como pode ser? Por que? 
É um... eu - eu - eu... Ele me disse, Assim Diz o Senhor, isto vai suceder, e aquilo irá suceder”, e 
não sucedeu. O homem se enganou! Agora, você será julgado por não crer, porém vai suceder de 
todos os modos. Vêem? Vai suceder! 
113 “Apesar que seja tarde”, a Bíblia diz, “Ainda falará em seu tempo”. Chegará a suceder. 
114 O profeta só está olhando e vendo algo. Ele está falando sobre o que está olhando. Ele não 
está pensando acerca de coisas aqui e como se vê você agora, ele está olhando como vai ser. E 
quando ele fala isso, se está na Palavra do Senhor, já tem sido falado e não há nada no mundo que 
possa impedi-lo (Vejam vocês, isso é correto), só Deus mesmo. 
115 Notem, agora encontramos que quando...Ele -- ele fala sua visão, o profeta o faz. Agora, 



algumas vezes ele fala coisas boas, ele fala de sua cura. Muito bem, você poderia pensar, “Não 
pode suceder, eu não sinto nenhuma melhora”. Então, que faz isso? Isso só traz os juízos de Deus 
sobre você. Isso é correto. Vêem? Jesus prometeu salvar a você se você pudesse crer; se você 
não o crê, não pode -- não pode suceder a você. Você tem que aceitá-lo, você tem que crer. 
Vêem? E você tem que saber de onde vem isso que dá sua fé em Deus; o seu profeta. Vêem? 
Você terá que crer. 
116 E, agora, encontramos aqui que estes profetas que falaram, eles -- eles falaram e o que eles 
disseram, chegou a suceder. E, se a ira de Deus é derramada sobre o povo, há uma única 
coisa...Se aquele profeta disse que alguma outra coisa ia suceder, há uma só coisa que pode deter 
a mão de Deus, isso é o arrependimento. O arrependimento para Deus é o que detém Sua ira. 
Agora, não espere por isso, faça-o! Então você o faz corretamente e Deus não diz nada. 
117 Ezequias, tão logo que soube...Ele era um homem bom, porém Deus disse, “Teu tempo tem 
chegado, Ezequias, e eu -- eu tenho que tomar-te. Eu -- eu quero, Eu vou te trazer para cima. 
Ordena toda tua casa”. 
118 E ele -- ele -- ele disse, “Fazer isso me tomará quinze anos, Senhor”. Vêem? Agora, és Tu...eu 
-- eu -- eu -- sei que vou, porém, vão me ser necessário quinze anos para pôr minha casa em 
ordem. Eu não posso fazê-lo agora mesmo. Eu -- eu não tenho tido tempo para fazê-lo. Eu -- eu -- 
eu não posso fazê-lo. Senhor, permita-me viver outros quinze anos de modo que eu possa fazer 
estas coisas. Eu não posso pôr minha casa...” 
 Vejam, o mandato de Deus era, “Ordena tua casa!” 
119 E Ezequias disse, “Eu não posso fazê-lo neste ano, vai me tomar tempo. Levarei isto atrás, e 
farei aquilo outro e terminarei com este amigo aqui, me tomará quinze anos para fazê-lo. Perdoa-
me para fazê-lo. Permita-me, permita-me, dá-me um pouco de tempo para fazê-lo”. Vêem? 
120 Então, Deus disse, “Serei -- serei -- serei -- serei misericordioso”. Porém, ele tinha que morrer 
de qualquer maneira, vê você? 
121 E então, novamente, ele tomou seu tempo, ele apostatou durante aquele tempo. Vêem? E ele 
haveria -- haveria sido melhor se ele houvesse ido sem ordenar sua casa. Isso é correto. Porém, 
Ele lhe deu quinze anos mais para que ele ordenasse sua casa. Ora, que fez ele rapidamente? Ele 
disse, “Senhor, estou atrasado. Necessito de quinze anos para fazer isto. Tu me ordenaste a pôr 
minha casa em ordem. Eu não posso fazê-lo por quinze anos, porque tenho um empréstimo aqui, e 
tenho isto aqui e tenho que fazer isto ali”. 
122 Agora, ele era um homem pio, e a Palavra de Deus tinha que se cumprir de todos os modos. 
Isso chegaria a suceder de todos os modos, porém, Ele só o deteve por um momentinho. A deteve 
para ele. Então, ele pecou durante esse tempo. Ele disse, “Eu não o farei vir sobre ele, porém o 
visitarei sobre seus filhos depois dele”. Vocês conhecem o relato. 
123 Agora, encontramos que um arrependimento rápido, algumas vezes, detém a ira por um 
instante. 
124 Agora, encontramos que Nínive...Deus disse, “Vá ali e clama a essa cidade agora, e diga a 
eles, “Se...dentro de quarenta dias a coisa vai cair”. E, oh, eles se arrependeram! Tão logo que 
viram aquele profeta que vinha pela rua dizendo “Assim diz o Senhor, o lugar será destruído dentro 
de quarenta dias! O lugar será destruído!” Ele... 
125 Ainda o rei ordenou que se fizesse um -- uma lamentação, “Cubram-se de cilício, assentem-se 
em cinza! Cubram-se de cilício e de cinzas não só sobre suas próprias cabeças e sobre seus 
corpos e sobre sua carne, mas, também, sobre seus bois, e sobre suas bestas de campo”. Ponham 
cinzas e vistam-se de cilício. Que arrependimento! 
126 Agora, encontramos ali, notamos se o profeta não vigiar realmente rápido, vejam, junta toda 
sua perspicácia e vai a Deus, você poderá encontrar algo ali, se você não vigia. 
127 Agora, olhem a Isaias, ele só falou sua profecia e regressou a sua pequena cabana no 
deserto. E quando ele o fez, o Senhor jamais falou outra vez ao rei que estava orando. Ele tem uma 
forma de fazer as coisas. Naquela terra havia um profeta. A Palavra do Senhor vem ao profeta. Ele 
saiu ali fora e disse: “Isaias, regressa e diga que Eu tenho ouvido sua oração. Eu tenho entendido 
que ele...que ele pensa que tomará quinze anos para fazer isto. Eu tenho visto suas lágrimas 
porque ele queria tanto fazer a obra. Ele diz que gastará quinze anos para fazê-lo. Então, vá, diga-
lhe que Eu os concederei”. Vêem? 
128 Por que? Ele deu uma ordem -- Ele deu um mandamento a Isaias para ir e dizer-lhe, “Assim 
Diz o Senhor!” Então, se há alguma mudança nisso, ou alguma demora...sucederá de todos os 
modos; ele -- ele olhou justamente igual. Porém disse... se há algo nisso, então Ele está obrigado a 



regressar ao homem a quem Ele enviou o Assim Diz o Senhor. Ele disse a Isaias, “Regressa e diga 
a ele”. 
129 Agora, Jonas, tomou uma atitude diferente, subiu ao alto da colina e disse, “Bem, bom seria 
se eu nunca houvesse nascido”. E, oh, como continuou! E Deus tinha uma pequena aboboreira 
para vir e que lhe fizesse uma sombra até que ele se refrescasse ali em cima. Porém, ele disse, 
“Agora aqui, eu desci ali e eles vão dizer que eu sou um falso profeta”. 
130 E Deus lhe falou e lhe disse, “Olha a essa cidade ali embaixo! Olha para lá, Jonas; toda a 
cidade está se arrependendo com vestidos de sacos e com cinza”. 
131 E, então, Ele lhe falou sobre a pequena aboboreira, e o bicho que a cortou. Um dia, se o 
Senhor permitir, eu quero vir ao Tabernáculo e tomar uma série sobre Jonas. Oh, há tão 
grandes...aquele vento soprando do leste e tudo. Oh! Há tantas coisas ali, é justamente...é 
emocionante. São pepitas ali, se ajusta a todos os tipos. Tipifica, ainda, a Jesus Cristo e tudo mais. 
Essa é nossa lição dominical, portanto, encontraremos isso, se o Senhor permitir. 
132 E notem, há coisas que vocês...Se você é sincero e diz a Deus...Agora, Você tem que vigiar. 
133 Agora, eu quero mostrar a vocês outro Jonas na plataforma, nesta noite. 
134 Uma noite, houve umas pessoas que vieram aqui. A senhora, talvez, (alguém de sua gente) 
está aqui nesta noite, portanto, não direi seu nome, vocês provavelmente sabem quem é. Porém, 
eles vêm aqui, um bom grupo de gente de Kentucky e eles -- eles vêm aqui há anos. Porém, essa 
gente, sendo gente boa, bons amigos meus. Oh, eles eram -- eles eram realmente amigos meus, 
porém, eles...Justamente dessa classe de gente que vem à igreja quando se está levando a cabo 
um avivamento; quando o avivamento passa, e a carga começa a puxar, ninguém puxaria. E todos 
os filhos estavam aqui sobre o berço, eles tinham o...quando nós tínhamos nossas classes e 
coisas. 
135 E, um dia, cheguei em casa, como que quatro ou cinco anos atrás, algo assim. E esta menina, 
(ela tinha como que oito anos de idade quando ela estava no rol de berço), ela havia se casado e 
tinha dois garotos. E ela estava recluida num hospital e a ponto de morrer. Ela tinha por volta de 
quatro ou cinco meses de gestação; e o bebê havia morrido e eles não podiam operá-la porque ela 
tinha uremia. E eles não podiam operar, portanto tinham que deixar a mãe morrer também. Não 
podiam operar e vejam, o bebê a mataria, portanto, eles tinham...ela estava morrendo, isso era 
tudo, não havia oportunidade para ela. 
136 Eu fui vê-la, ela havia chamado por mim. E eu entrei ao hospital e ali estava ela sob um balão 
de oxigênio. Levantei a beira do plástico, e lhe falei um pouco e disse, “Recorda de mim?” 
Ela disse, “Certamente, irmão Bill, recordo”. 
137 Disse, “Como está o...Sabe você quão enferma estás?” 
 Ela disse, “O sei”. Disse, “Por isso chamei você” 
 Disse, “Bem, por que? Como estão as coisas entre você e o Senhor?” 
 Ela disse, “Irmão Bill, eu -- eu tenho...eu -- eu não estou pronta para ir”. 
138 Bom, ali nos ajoelhamos e oramos e sua mãe e seu esposo, havia muitos deles no quarto e 
sua mãe e seu esposo começaram a chorar. E -- e então eu -- eu perguntei a ela, e ela se acertou 
com Deus ( pagar seus votos e regressar e fez a Deus a promessa; e se ela fosse perdoada; como 
ela O amava; e entristeceu-se por seus pecados, pela forma em que havia vivido), e continuou com 
seu arrependimento e chorando. E depois de um momento me levantei e sai do edifício. 
139 E o -- no próximo dia pela manhã eles me chamaram para que voltasse lá. E foram ver, eles 
foram nessa manhã para um exame e para ver como a -- como havia avançado a condição da 
uremia, e encontraram que ela não tinha nem um pouquinho de uremia. Tudo se havia ido, cada 
partícula do veneno urêmico havia saído dela. Os médicos estavam tão excitados que disseram, 
“Oh! Por que?, isto, deveríamos...É algo muito estranho”. Disseram, “a teremos -- a teremos pronta 
e”, disseram “se continuar dessa forma amanhã...” Disseram, “Nós continuaremos aplicando-lhe 
penicilina”, ou seja o que for que estavam dando, mantendo a infecção controlada, disseram, 
“Operaremos e -- e extrairemos o menino morto antes que lhe aconteça algo mais”. Disseram, “Se 
ela está bem, então...” 
140 Bom, aquele dia a examinaram duas ou três vezes mais. E essa noite, tarde já, eles a 
examinaram, nada mal, estava perfeitamente bem. E eles a prepararam. A tiraram da câmara de 
oxigênio. Tudo estava bem. Eles a iam operar ao outro dia pela manhã para extrair ao menino. 
141 Bom, eu saí dali. E porque isso foi feito... Agora, eu nunca o soube, nunca o soube. O Senhor 
nunca me disse nada disso. Vocês podem perguntar às pessoas, se o desejam. Portanto 
eles...ela...Ele nunca disse que seria. Porém, oh, por ver tal -- tal coisa! Seu esposo, sendo um 



pecador, veio e disse, “Irmão Branham, eu -- eu quero dar minha vida ao Senhor Jesus”. 
142 E eu disse, “Muito bem, simplesmente ajoelhe-se aqui e tome a mão de sua esposa e então 
caminhem juntos por esta linha reta”. 
143 A mãe regressou e disse, “Irmão Branham, você sabe, aqui estou eu e meus filhos”, disse, 
“nós todos temos estado indo e vindo ao redor do Tabernáculo e coisas assim. Escutávamos sua 
pregação e íamos ao altar e voltávamos atrás”. Disse, “eu tenho voltado atrás também, irmão 
Branham”. Ela disse, “Eu quero voltar ao Senhor Jesus por Sua bondade com minha filha”. Bom, 
vocês vêem, isso -- isso é muito bom, porém, você não vem ao Senhor por causa disso. 
144 Por volta da meia noite, como que as doze ou uma da madrugada, sua mãe se deitou para 
dormir. E ela disse, a chamou quando dormia. E ela disse, a chamou e disse, “Mãe”. 
 Ela disse, “Sim querida, que queres?” 
 E ela disse, “Tu sabes, estou tão alegre!” 
 Ela disse, “Estou contente que tu estejas alegre”. 
 Disse, “Estou em paz com Deus”. E disse, “Oh, quão bom é!” 
 Em poucos minutos voltou a chamar, disse, “Mãe”. 
 Disse, “Sim?” 
 Disse, “Vou para casa”. 
 E ela disse, “Eu sei que tu vais”. 
145 Ela disse, “Sim querida”, disse, “o médico extrairá o menino amanhã. E, logo, dentro de um ou 
dois dias, quando o corte estiver são, sairás daqui, regressarás a casa e estarás alegre outra vez, 
tu, teu esposo e os meninos, e serás uma cristã e viverás para Deus”. 
 Ela disse, “Mãe, quero dizer que vou ao meu Lar Celestial”. 
 Ela disse, “Seguro, querida, no final da jornada”. 
 Ela disse, “Este é o final da jornada”. 
 Ela disse, “Oh! Que sucede agora?” 
146 Disse, “O final da jornada”. Então, disse, “Sim, mamãe, dentro de alguns minutos haverei ido”. 
147 Bom, ela pensou que sua filha estivesse nervosa e delirando. Ela chamou a enfermeira, a 
enfermeira lhe olhou a respiração. Tudo estava normal. E passados cinco minutos, ela se havia ido, 
estava morta. 
148 E, então, quando regressei a casa, uma ou duas semanas depois disso....Creio que o irmão 
Graham pregou no funeral daquela moça. Quando voltei para casa e Meda me disse que aquela 
jovem havia morrido naquela noite, oh, eu não podia... 
 Eu -- eu fui ver a mãe. “Sim”. 
149 E eu -- eu -- eu não sei o que me fez fazer aquilo, porém, disse, “Senhor Deus, Tu -- Tu me 
deves um esclarecimento, vejam, depois que eu fui lá e -- e disse àquele esposo e ele veio ao 
Senhor, depois Tu tens feito estas coisas a ele, e tudo isso, e logo tomas a vida dessa jovem 
assim”. Disse, “Tu me deves um esclarecimento”. 
150 Quando você diz a Deus algo como isso, Ele te deixa assentado só. Eu não...Ele não me deve 
nada. Eu estou em dívida com Ele. Bom, Ele só me deixou amuado com isto por alguns poucos 
dias. E, depois de três ou quatro meses, um dia eu estava fora no riacho e o Senhor me falou numa 
visão e disse, “Agora, vá à sua mãe e diga isto à sua mãe: “Não veio seu tempo, um ano antes 
disso, quando ela estava se afogando num córrego num piquenique? Ela deveria ter ido naquele 
tempo, porém, Eu tinha que tomá-la quando estivesse pronta para ir. E, por isso, foi que sucedeu 
tudo isto e por isso foi que tu foste lá”. 
151 Então me joguei no chão e chorei. Disse, “Senhor Jesus, perdoa-me, a Teu pobre e estúpido 
servo. Eu nunca devia ter dito aquilo, Senhor”. 
152 E eu regressei aonde estava a senhora, ela morava aqui na rua Market, e voltei aonde ela 
estava e lhe disse, “Quero fazer-lhe uma pergunta”. 
 Ela disse, “Seguro irmão Bill”. 
 E eu lhe disse, “É certo que aquela moça por pouco se afogou?” 
153 Ela disse, “É certo irmão Branham”. Me disse, “Seu esposo e eles -- eles tiveram que tirá-la do 
córrego”. Me disse, “Ele tiveram que usar respiração artificial sobre...pressão, e tiveram que tirar a 
água com uma bomba”. Disse, “Ela estava vestida com uma saia. Eles estavam num piquenique. 
Ela estava fora e pisou na areia, escorregou e caiu na água. Eles não a viram e a viram 
diretamente subindo e descendo e correram e a tiraram”. E disse, “Ela quase morreu”. Disse, 
“Ela...” 
 Eu lhe disse, “Aquele era seu tempo de ir”. 



154 Vejam, Deus sabe o que está fazendo. Agora, provavelmente o Senhor me haveria dito isso 
se eu não houvesse tomado a atitude que tomei, “Senhor, Tu me deves, diga-me sobre isto”. Ele 
não deve nada a você, nada! 
155 Eu parei numa reunião uma noite e escutei a um evangelista orando por uma pessoa enferma, 
disse, “Deus, eu Te ordeno curar a esta pessoa!” Quem dá ordens a Deus? Vêem? Isso -- isso -- 
isso não é nem mesmo inteligente, porque isso -- que Deus, Ele faz o que quer fazer. 
156 Pode o -- pode o barro dizer ao oleiro, “Por que me criaste assim?” Vêem? Certamente que 
não! Porém se o profeta pode manter-se quieto e então buscar ao Senhor pela resposta, ali está a 
resposta. Vêem? 
157 Tal como esta pessoa estava perguntando sobre a -- a -- a pergunta sobre a semente da 
serpente. Só simplesmente vigie e não tenha -- não tenha muita pressa. E então, agora, para 
aqueles que amam ao Senhor, Deus sempre faz com que todas as coisas operem para o bem. 
158 Agora, se -- se Nínive não houvesse se arrependido, então os juízos de Deus haveriam caído 
sobre eles. Agora, recordem, o profeta tem que escutar. Foi uma admoestação. 
159 Agora, é a mesma coisa para esta nação. Então você diz, “Irmão Branham, no domingo 
passado você disse que “Ali não havia uma esperança”. Sim! Por que? Ela desprezou seu 
chamado. Ela teve que recebê-lo. O vai receber. Vem um tempo quando esta nação será feita 
pedaços. O vi em 1933. Vêem? Eu olhei... 
 Você diz, você pode ter dito, “Bom, não sucedeu então”. 
160 Porém vai suceder! Nem se quer Mussolini estava no poder, nem a Linha Maginot havia sido 
construída, nem o carro parecido a um ovo em seus dias e as coisas, nem as mulheres haviam 
elegido a um presidente que lhes agradava um -- um menino de colégio e todas estas coisas, nem 
havia um presidente católico e assim sucessivamente, do qual se falou. Estas coisas foram preditas 
ao redor de trinta anos atrás, porém Ele só me mostrou desde muito longe até o final. 
161 E enquanto isso se aproxima, tempo por tempo, essa taça está se enchendo. E o 
arrependimento tem sido pregado por Billy Graham, Oral Roberts, e quantos mais. Profetas e assim 
sucessivamente, têm cruzado a nação com sinais e maravilhas e ela continuamente se dá ao 
pecado. Está é a razão pela qual eles não têm se  arrependido, o arrependimento o traz. 
162 Notem, Acabe não se arrependeu ante a repreensão de Elias. Se Acabe houvesse se 
arrependido e houvesse caminhado humilhado diante de Deus, a coisa nunca haveria sucedido. 
Porém Acabe foi e tomou a vinha de Nabote e o fez torturar e todas estas coisas diabólicas. E 
Jezabel...Aquele profeta caminhou ali fora com o “Assim Diz o Senhor!” Porém, o que fizeram eles? 
Ela unicamente ameaçou matá-lo. Que sucedeu? Sua profecia foi cumprida, e os cães a comeram 
e lamberam o sangue de Acaba. Exatamente de acordo a sua Palavra! Ele viu a taça cheia. 
163 Por essa razão aquele pequeno Micaias dizendo esta mesma coisa, como poderia ele 
abençoar o que estava amaldiçoado por Deus? Vêem, sua -- sua palavra, sua profecia, estava em 
harmonia com a Palavra. 
164 Herodes, ele não se arrependeu quando João lhe disse, “Não te é lícito ter a mulher de teu 
irmão!” Ele não se arrependeu. Porém que fez ele? Sua esposa pediu a cabeça do profeta. Olhem 
na sujeira em que ele entrou. Olhem o que sucedeu a ele. Ainda hoje, olhem na Suíça, as -- as 
águas azuis rejeitando-O permanecem fervendo como uma -- uma comemoração. Vejam, seguro, 
ele não se arrependeu quando foi admoestado pelo Senhor. João lhe disse, não importa quem ele 
fosse (um procurador ou o que fosse; ou o imperador ou o que ele pudesse ser), ele tem que 
arrepender-se quando Deus chama, ou a ira de Deus será com ele. 
165 Quantas vezes nos profetas...eu o tenho escrito aqui, porém não teremos tempo porque só 
tenho por volta de dez minutos mais. 
166 Se não há arrependimento, então é certo que virá juízo! Ezequias se arrependeu. Vêem? 
Nínive se arrependeu. 
167 Acabe não se arrependeu. Nabucodonozor não se arrependeu. As pessoas nos dias de Noé 
não se arrependeram e o juízo os varreu. Vêem? Agora, porém Ele primeiro admoesta a todo o 
mundo. Todos têm uma admoestação. 
168 Agora, vendo que o tempo está à mão, permitamos que todo aquele que sinta que há uma 
admoestação, se arrependa rapidamente antes que caía a ira de Deus. 
169 Agora tragamos ao Tabernáculo Branham. Vejam, temos visto estas coisas e sabemos que 
elas são a verdade. Sabemos que é absolutamente a verdade. A ordem da Palavra é, “Se vocês se 
arrependerem e forem batizados no Nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de seus 
pecados, receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vossos filhos e para 



aqueles que estão longe”. Vêem? 
170 Agora, um homem, o Sr. Dauch, me perguntou aqui não há muito, ele me disse, “Irmão 
Branham, estou me tornando fraco, noventa e um”. Ele disse, “Você pensa que eu -- que eu estou 
pronto para morrer? Pensa você que eu estou pronto para ir? Pensa você que eu estou salvo?” 
171 Eu lhe disse, “Sr. Dauch, foi você alguma vez a um -- a um médico para um exame físico?” 
 Ele me disse, “Sim”. 
172 E você disse-lhe... Agora, o que o médico faz é, que tem um livro colocado ali, e ele toma este 
livro e busca. “Agora, a primeira coisa que devo fazer a esse homem é, examinar seu coração”. 
Então ele toma um estetoscópio e o põe em seus ouvidos, examina seu coração”. E eu disse, 
“Então a próxima coisa que ele faz é examinar a pressão do sangue com um -- uma pressão sobre 
seu braço. Logo a próxima coisa que ele faz é tomar uma amostra da urina e quantas coisas mais, 
e alguma mostra de sangue e todas estas coisas. Ele vai através de tudo isto -- e se não pode 
encontrar nada...Tira raios X. se não poder encontrar nada, ele dirá, “Sr. Dauch, você está -- você 
está fisicamente bem”. 
173 Sobre o que está ele baseando isso? Sobre as condições obtidas de seu livro de medicina, 
que se há algo mal, de acordo aos melhores cientistas, isto o apontaria aqui, faria isto aqui, faria 
aquilo ali. Por tanto na medida de seu conhecimento, você está fisicamente muito bem. 
174 Agora, eu disse, “Neste caso, eu -- eu estou lhe fazendo uma exame da alma. Vêem? E Deus 
só tem um Instrumento para a alma, isso é correto, esta é Sua Palavra. É Sua Palavra”. E Jesus 
disse, em São João 5:24, “Aquele que ouve Minhas Palavras”. Agora, que ouve não significa 
escutar um ruído. Esse ouve significa “Recebe-la”. “Quem pode receber Minha Palavra?” Amém, 
“aquele que A ouve”. (Não fique quieto, A chama sem sentido. “Aquelas coisas, não há nada para 
Ela. Eu não creio nisso”) “Aquele que ouve Minha Palavra!” Essa é a Palavra de Jesus, a qual Ele é 
a Palavra. Aí o tem você. “Se tu podes ouvir Minha Palavra”. Ele disse, “ e crê Naquele que Me tem 
enviado, o tal tem passado da morte para a vida; e nem se quer virá ao Juízo, mas já passou dela. 
Amém! Eu lhe disse, “Como palpita seu coração agora?” 
 Ele me disse, “Eu O creio. Eu O tenho ouvido. Eu O tenho recebido”. 
175 Eu lhe disse, “Então, de acordo ao que diz o Especialista Chefe, Cirurgião Chefe, Médico 
Chefe, da Vida Eterna, “Você tem passado da morte a Vida e nunca virá à condenação”. 
176 Me disse, “Quando escutei a você pregar no Nome de Jesus Cristo para batismo na água, eu 
caminhei atrás de você e você me batizou”. Disse, “Eu...eu não sou aquele homem que uma vez 
fui. Algo me sucedeu. A mim não me importava Isso e fui pelo outro caminho, porém, voltei e 
comecei neste caminho. E meu coração arde dia e noite por estar mais perto Dele. Creio em cada 
uma destas Palavras! Eu digo, “Amém!” a cada pedacinho Dela. Não importa como ela me fira, eu 
quero medir-me com Ela. E até onde eu o saiba, o tenho feito”.[ 
177 Lhe disse, “Me parece que seu coração está batendo muito bem. Eu -- eu creio que você está 
espiritualmente capacitado agora”. 
178 Ele disse, “Maravilhoso, se estiver quando o Rapto vier, poderei ir-me nele irmão Branham?” 
 Lhe disse, “Não cabe a mim dizer quem vai nele e quem não vai”. 
179 Ele disse, “Bom, gostaria de estar vivo, eu quero -- eu quero ver o Rapto”. 
180 Eu lhe disse, “Muito bem, deixe-me ver o que ele me diz aqui no Livro de Ciência e Ciência da 
alma aqui”, Lhe disse, “Bem, diz isto em I Tess. 4:15, diz: “Nós os que vivemos, que houvermos 
ficado até a Vinda do Senhor, não precederemos, (isto significa estorvar) aos que estão 
descansando, dormindo. Porque a Trombeta de Deus soará, e aqueles que estão dormindo ou 
descansando se levantarão primeiro tomados em imortalidade. Então nós, os que estivermos vivos 
naquele dia, nesse tempo depois que eles forem levantados, vejam, então nós seremos 
transformados num momento, num pestanejar, e nos encontraremos com eles e então subiremos e 
encontrar-nos com o Senhor no ar, para sermos tomados juntos com eles”. Não importa que você 
durma ou não, não importa que você o faça ou não; onde você estiver enterrado, e se você ainda 
não houver sido enterrado, de todos os modos você vem. Não há nada que possa impedir a você. 
Você estará ali! Lhe disse. “Irmão Dauch, se Jesus não vier até que eu tenha meus tatara -- tatara -
- tatara - netos, você estará ali num momento exatamente igual, e estará ali mesmo antes que eles 
sejam transformados, se eles vão”. Isso é correto. Amém! 
181 Há uma benção por vir, assim como há uma ira por vir. Oh, temos que estar buscando uma 
delas nesta noite. Você tem que estar buscando a ira para que caia sobre você e a destruição ou 
tem que estar buscando a ressurreição do Senhor Jesus. O mesmo Deus que prometeu um, 
prom...Estou tão contente! 



 Estou vigiando a vinda deste alegre dia milenial, 
 Quando nosso bendito Senhor virá e levará 
 Sua noiva que Lhe espera; 
 Oh, meu coração está anelando e gemendo por esse dia de doce libertação, 
 Quando nosso Jesus voltará à terra outra vez. 
 Então o pecado e a pena, a dor e a morte 
 Deste mundo escuro, acabarão. 
 Naquele glorioso reino com Jesus com milhares de anos de paz ( Oh! “E para sempre 
estaremos com o Senhor” Vêem?) 
182 O que Deus diz, tem que suceder. “Eles construirão casas, e as habitarão. Eles plantarão 
vinhas e comerão seus frutos. Eles não semearão para que outro colha. Eles plantarão suas 
próprias vinhas e ficarão com elas. Amém! Amém! Eles  não ferirão nem destruirão em todo Meus 
Santo Monte”. Aleluia! 
183 Quando este mortal se revestir de imortalidade, esta -- esta mortalidade for convertida em 
vitória, então O veremos como Ele é e teremos um corpo como Seu próprio corpo glorioso. Oh, que 
tempos virão! 
184 O mesmo Deus e os mesmo profetas que predisseram a Palavra de Deus ou a ira que seria 
derramada, disseram, também falaram destas bênçãos vindouras. Eu estou tão contente! Deus 
nunca tem dado a uma -- uma nação uma -- uma destruição sem avisar-lhe. Ele nunca destrói a um 
homem sem avisar-lhe.                                                                                                                                         
E agora, se Ele faz isso, temos tido algo que nos tem sucedido a nós, a vindicação dos sinais dos 
últimos dias conosco, o grande Espírito Santo movendo-se entre nós e carregando a igreja com 
Sua presença, vindicando Sua Palavra. Então a Igreja está se preparando para uma subida para os 
céus num destes dias, pelo poder de Deus. Porque há uma admoestação para deixar a um lado 
toda carga e o pecado que tão facilmente nos rodeia, de modo que possamos correr com paciência 
a carreira que nos está proposta, para o Autor e Consumador de nossa fé. 
185 Deus lhe abençoe, Igreja! Agarrem-se na imutável mão de Deus! Sim senhor. Se você sente 
Sua Presença, vá a Ele. Se há algo mal em seu coração, acerte-o. Não nos resta muito tempo, a 
Vinda do Senhor está à mão. Crê você Nele? Oh! Não será isso maravilhoso ali? Que tempo, 
quando eu vir aos veteranos mais além, caminhando pelo Paraíso. Oh! Eu estou buscando essa 
hora. 
186 Eu recordo de haver ouvido a meu irmão dizer, quando regressou de além mar, dos velhos 
campos de batalha, disse, “Aqueles velhos veteranos, quando chegavam à vista da Estátua da 
Liberdade, arrastavam os aleijados em cadeiras de rodas de modo que pudessem ver a Estátua da 
Liberdade”. Você a vê primeiro quando vem num navio, devido ser muito alta. “E vê aquele braço 
levantado ali”, disse, “aqueles homens começavam a chorar. E aqueles homens de pé ali, caiam 
sobre o convés e começavam a chorar”. Que era? Um sinal de liberdade. Tudo o que eles amavam 
estava ali detrás daquele sinal. 
187 Oh, porém, como será quando eu ouvir ao velho barco de Sião soar naquela manhã e eu vir 
aos estandartes tremulando! Quando a batalha houver terminado e a vitória houver sido ganha, 
aleluia! E vamos ao Lar, onde a morte, o pecado e o inferno estão vencidos; e ali não há mais 
pecado, não há mais morte, não há mais tristeza. Posso ouvir o apito soando! Oh, estamos nos 
aproximando da Cidade. Sim senhor. Os vagalhões estão vindo, o velho barco está se movendo 
em seu lugar. Deus, ajuda-nos a viver para esta hora! 
188 Senhor Jesus, somos um povo que está -- estamos tratando o melhor que podemos com tudo 
o que está em nós, de caminhar na Luz do Evangelho, de Teu grande Evangelho, pelo Qual Tu 
morreste. Estamos tão agradecidos de ver nestes dias malignos e tenebrosos em que estamos 
vivendo agora, nesta hora, que vemos os sinais aparecendo. Oh Deus, como foi a escritura na 
parede, te damos graças a Ti, Senhor, que nós podemos ver e sabemos que a libertação está à 
mão. Pregamos, atravessamos o país, vemos a Ti operar grandes sinais, mostrando-te a Ti 
mesmo, diariamente, cada ano. Não passa um ano sem que (grande) Seu sinal Sobrenatural esteja 
manifesto na terra. E nós O vemos, sabendo que o grande exército de Deus marcha adiante. 
189 Oh, não muitos em número, porém, que grupo poderoso que tem Vida Eterna! Disse, “Eles 
correrão através de uma tropa e saltarão sobre a parede”. Sim, a “tropa” da morte não terá a 
ninguém sujeito, Ela correrá diretamente através dela. Saltarão sobre a parede entre o natural e o 
Sobrenatural, e irá aos braços de Deus, para essa grande Eternidade. Te damos graças por isto. 
Sabemos que o tempo está se aproximando, à mão. 



190 Te suplico, Deus, que se há alguém aqui nesta noite que não Te conhece, que nunca fez sua 
paz... E, talvez, esta noite, enquanto temos estado falando, uma pequena Voz tem estado falando 
ali em seu coração, “Sinto um aviso que não estarei por aqui muito tempo”. Oh Deus, faça com que 
eles ponham suas casas em ordem agora mesmo. Faça com que tudo seja acertado. Faça com 
que a indiferença...Talvez eles sejam cristãos, porém não têm...Eles têm vivido sob isto por tanto 
tempo e têm visto tantas coisas, eles -- eles justamente têm perdido o valor disto. É...As coisas, 
eles o tomam suavemente em lugar de tomá-lo profundamente e em real sinceridade. 
191 Oh Deus, permita que nos examinemos nesta noite, conceda-o, sabendo que estas grandes 
coisas estão simplesmente nos avisando do breve rapto da Igreja. E, se estamos carregados com o 
pecado, com incredulidade e com preguiça, não faremos aquele Rapto. O sabemos Senhor, por 
isso suplicamos que Tu nos encendeie com o Espírito Santo, em nossos corações. Oh Deus, 
coloque nossas almas em fogo com Tua benção. Ajuda-nos a entender. 
192 Agora, abençoe a todo este povo. Abençoe a nosso precioso pastor e sua esposa. Abençoe 
aos diáconos, aos crentes, a todos os laicos juntos. Perdoa nossos pecados. Cure nossas 
enfermidades, Senhor. E encendeie nossos corações. E permita que saiamos deste lugar com uma 
mensagem de admoestação, enquanto encontramos pessoas em pecado, lhes digamos, “Amigos, 
não estão vocês envergonhados de fazer tais coisas, sabendo que algum dia terão que se 
encontrar com Deus?” conceda-o Senhor. Os encomendo a Ti agora; encomendo a Mensagem e 
tudo, junto para operar para Tua glória. No Nome de Jesus Cristo. Amém.  
   Eu O amo, Eu o amo 
   Porque Ele primeiro me amou, 
   E comprou-me a salvação, 
   No madeiro, no Calvário. 
193 Não O amam vocês? Pensem no que somos. Olhem quão distante estamos na estrada, 
amigos. Simplesmente, olhem para trás pela estrada além, nos dias de Lutero e de Wesley, através 
das eras. Olhem aqui onde estamos: justamente aqui no topo da pirâmide; justamente aqui onde 
Deus o tem provado, onde a Bíblia tem sido perfeitamente revelada através dos Sete Selos; 
esperando só por aqueles sete mistérios justamente ao final, na Vinda do Senhor e o Rapto da 
Igreja que poderia suceder antes do amanhecer. Oh! 
   Eu O amo, (sinceramente, agora)  
   Eu o amo, 
   Porque Ele primeiro me amou, 
   E comprou-me a salvação, 
   No madeiro, no Calvário. 
194 Enquanto nós suavemente agora...Se dão conta que cada um de nós aqui terá que deixar isto, 
deixar este mundo? Sabem vocês que um homem nascido de mulher só conta com alguns dias 
cheios de problemas? Sabiam vocês que por causa disso fomos nascidos daquela árvore do 
Jardim do Éden, de morte, que temos que morrer? Somos o fruto do ventre de nossa mãe e temos 
que morrer, temos que separar esta vida. Jovem ou velho, não faz diferença. Se o homem ou a 
mulher mais velha neste lugar viver até à noite, sobreviverá ele ou ela a muitos meninos de dez ou 
quinze anos? Centenas deles morrerão através do mundo antes do amanhecer. Portanto, toda a 
questão é, que está você fazendo agora?  
195 Esta pode ser sua última oportunidade. Jovem ou velho, você está capacitado para ir à igreja. 
Não deixe uma coisa sem fazer. Seja profundo e sincero. Deixe todo pecado e toda coisa a um 
lado. Olhe diretamente na face de Deus e pergunte, “Senhor, eu te agrado? Que mais posso fazer, 
Senhor Jesus? Depois desta vida eu nunca terei a oportunidade de servir-Te. Este é o único tempo 
que tenho. Senhor Deus, simplesmente deixe-me saber o que Tu queres fazer! Se eu devo fazer 
isto ou aquilo, eu o farei alegremente”. 
196 Pensamos nisso sinceramente? Pensam nisso amiguinhos? Pensam nisso os de meia idade? 
Pensam nisso os anciãos? Pensam nisso os adolescentes? Temos que ir e como sabe você que 
todos nós não nos haveremos ido antes do amanhecer? Não o sabemos. Você diz, “Isso me 
preocupa”. Não deveria preocupá-lo! Francamente, deveria faze-lo mais feliz saber que está 
deixando a esta velha casa pestilenta. 
197 Há outro mundo. Você não tem que sair muito longe. Está justamente com você. Está 
justamente ao redor de você. Você só...Você...Deus só dá a você cinco sentidos e isso é para fazer 
contato com este mundo. Porém há outro mundo com o qual você não pode fazer contato por meio 
dos sentidos. Você não pode fazer contato com ele porque você não o tem. 



198 Por exemplo, eu disse no domingo à noite, (talvez vocês não o captaram) que...temos cinco 
sentidos: vista, paladar, tato, olfato, e audição. Porém, que seria se você não tivesse a vista (Você 
só teria paladar, tato, olfato e ouvido), e alguém recebeu sua vista e disse, “Há outro mundo, sol”? 
Seus -- seus sentimentos, você choca nas coisas e o que isso for, pode dizer a você o que é. Por 
que? Você poderia pensar que a pessoa é louca porque você não tem esse -- esse sentido de -- da 
vista. Que você o saiba, ninguém jamais o teve. Você tem ouvido de pessoas que disseram coisas 
como essas, porém você o duvida. Porém nós por este sentido sabemos que é real. Vêem? E isto -
- isto -- isto é um lugar onde a ...Vocês podem ver. Seu sentido declara isto. 
199 Agora, a única coisa que você faz quando morre, você só muda esses cinco sentidos (Glória! 
Oh!). Você só recebe outro sentido de maior categoria (mais alta), milhares de vezes mais alto que 
este, na outra vida; uma vida onde não há morte, onde não há tristeza. E as coisas das quais você 
não sabe nada agora, as conhecerá plenamente quando cruzar ali. Você não o entende agora 
porque está chocando neles, você não tem adquirido esse sentido. Você diz, “Eu -- eu sinto algo 
estranho aqui esta noite. Olha para mim como se ali...Eu só quero clamar, gritar ou algo”. São os 
Anjos do Senhor. Vêem? 
200 Como disse alguém que nunca havia tido o sentido da vista, vocês sabem, disse, “Em um 
momento sinto algo real como um sentimento como se fosse de calor” 
 Você diz, “É a luz do sol”. 
201 “Que é a luz do sol? Eu jamais a vi. Ela no...” Vejam, ele nunca viu, não sabe como é. Vejam, 
alguém ali tem que lhe dizer, alguém que possa ver. Oh! Vêem?  
202 Só mudamos. Só mudamos, não tema a morte. A morte não é nada senão um espantalho. 
Jesus a venceu. Mesmo Paulo veio ao final e disse, “Morte, onde está o teu aguilhão? Onde está 
teu medo? Sepulcro, onde está tua vitória? Tu dizes que me tens? Eu -- eu quero apontar-te ali 
atrás, Jerusalém. Ali há uma tumba vazia e Eu sou Aquele que venceu a vocês dois, morte e 
inferno, e eu estou Nele, e tu não podes sujeitar-me. Eu me levantarei outra vez”. Oh! Ele disse, 
“Há uma coroa que o Justo Juiz me dará; e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam 
sua presença”. 
203 Vocês O amam. Vocês querem vê-Lo vir. Vocês estão esperando por Ele. É uma história 
longa, é uma -- é uma longa espera. É um assunto de amor. Porém, você simplesmente não pode 
esperar enquanto não O veja! Oh! É a forma em que é. Oh, esse é o tempo que estamos 
esperando, essa é a hora! Se seu coração não está assim -- assim -- assim esta noite, amigo tenha 
cuidado. Vêem? Tenham cuidado. Não permitam que o inimigo lhes engane. Quando o Espírito 
Santo aqui deseja levantar Seu vôo para Seu Feitor, para Seu Mestre, há um assunto de amor do 
qual ninguém pode contar. Isso é correto, é real. É real. 
204 Portanto, se há um aviso dizendo, “Tu estás pronto para isso”, então recorde, Deus poderia 
estar preparando a você para algo. Vêem? Você não está pronto... 
205 Você diz, “Bom, se sou batizado, o Espírito Santo, então, bom, talvez o Senhor me tome”. 
Não, não é só isso, você só está preparando para viver. Você não está preparado para viver 
enquanto não tiver o Espírito Santo, e então, quando você recebe o Espírito Santo então está apto 
para viver. Você não estava apto para viver antes disso, veja, porém agora você está apto depois 
que adquiriu o Espírito Santo. Vê? Só preparando-se para viver. Vê? 
206 As pessoas dizem, “Bom, tenho que preparar-me para morrer”. Oh! Que coisa! Eu estou 
preparando para viver! Amém. A coisa é, preparar-se para viver, para viver em Cristo! Vida 
vitoriosa sobre o pecado, a morte, o inferno, eu já tenho a vitória. Ele é minha vitória e eu sou Sua 
evidência e eu sou  uma evidência de Sua Vitória. Amém! É isso. 
207 Como sabe você que O obteve? Eu O tenho. Amém. Ele nos deu por Sua graça. Eu O sinto. 
Eu O conheço. Eu O vejo operando em minha vida. Ele me mudou. E de acordo com este Livro, Ele 
disse que eu tinha Vida Eterna e não passaria pelo Juízo, mas tenho passado da morte à Vida 
porque Ele tomou meu juízo por mim. E se Ele pagou o preço, não trate de trazer-me a nenhum 
juízo. Ele o tem feito por mim e eu o tenho aceitado. Sim senhor. 
208 Portanto, não há mais juízo. Não há mais -- não mais morte. Oh, algum dia eu tenho que 
deixar a igreja e as pessoas, porém isso...se Jesus demorar. E se isso sucede, ora, eu não estou 
morto. Eu não posso morrer tendo Vida Eterna. Vêem? Estar sempre na Presença de Deus e para 
sempre com Ele! Amém! Isso comove o coração, oh! Faz com que deseje começar a pregar outra 
vez. Vêem? Isso é correto. Oh, Ele é maravilhoso! 
   Não é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso? 
   Não é meu Senhor Jesus maravilhoso? 



   Cegos têm visto, surdos têm ouvido, que está anotado na Palavra de Deus; 
   Eu amo este testemunho: 
   Cegos têm visto, surdos têm ouvido, que está anotado na Palavra de Deus; 
   Não é maravilhoso meu Senhor Jesus? 
209 Oh, eu O amo! Ele é minha Paz, minha Vida, minha -- minha Esperança, meu Rei, meu Deus, 
meu Salvador, (Oh, que coisa!), meu Pai, minha Mãe, minha Irmã, meu Irmão, meu Amigo, meu 
Tudo! Vêem vocês? Costumávamos cantar um pequeno hino como esse. Vocês sabem, todos você 
têm aqueles hinos pentecostais como...Eu espero que eles tenham aquele gravador apagado. 
Aquele hino que costumávamos cantar: 
   Ele é meu Pai, minha Mãe, minha Irmã, e Irmão, 
   Ele é tudo para mim. 
   Ele é tudo, Ele é tudo para mim; 
   Ele é tudo para mim. 
210 Recordam vocês quando costumávamos cantar isso? Todos vocês o recordam. Muitos anos 
atrás! E então costumávamos dizer: 
   Eu sei que foi o Sangue, eu sei que foi o Sangue, 
   Eu sei que foi o Sangue por mim; 
   Um dia estando eu perdido, Ele morreu na Cruz, 
   E eu sei que foi o Sangue por mim. 
211 Recordem esse velho hino. Vejamos, qual era aquele outro que cantávamos? Vejamos: 
   Oh, velarias uma hora comigo? 
   Enquanto vou mais além, enquanto vou mais além? 
   Oh, velarias uma hora comigo, 
   Enquanto vou mais além orar?  
   Estou vencendo, estou vencendo, 
   Estou vencendo, estou vencendo, 
   Porque amo a Jesus, Ele é meu Salvador, 
   E Ele sorri e me ama também. 
212 Costumava ser o irmão Smith, um irmão de cor, costumávamos estar aqui na esquina; oh! Eu 
escutava a essas pessoas de cor aqui, eu me assentava ali e gritava e tudo mais, movia meu carro 
ao redor e saltava assim. Todos eles batiam suas mãos (O irmão Branham bate as mãos enquanto 
cantam -- Tradutor): 
 Oh, não vigiam vocês com... (Esse pequeno compasso das pessoas de cor, vocês sabem. 
Ninguém pode cantar como eles, vocês poderiam esquecer. Vêem)...uma hora, enquanto vou mais 
além... 
213 Oh! Me sinto ali, disse, “Oh Deus!” Este mocinho, como que de vinte anos, eu corria ao redor e 
ao redor daquele carro e gritava e louvava a Deus dessa maneira. Oh que tempo! Isso foi só o 
princípio quando Deus estava movendo entre as pessoas assim. Agora temos nos convertido numa 
igreja forte. Não muitos membros, mas poderosa no Espírito. Amém. Que maravilha! 
214 Então geralmente havia um pequeno hino... Eu Recordo do dia ali em Chattanooga - 
Tennessee, quando encontrei isto...não foi em Chattanooga, foi em Memphis, onde encontrei a 
esta pequena mulher de cor, de pé ali fora. Vocês me têm escutado falar disso. Seu menino tinha 
doença venérea. E ela tinha aquela camisa de homem amarrada ao redor de sua cabeça, 
inclinando-se sobre o banco assim. E o Senhor parou aquele avião ali e não o deixou sair, de 
alguma forma, e eles me disseram que saísse...E o Espírito Santo  disse, “Dê um passeiozinho e 
desça por este caminho”. 
215 E eu fui caminhando até lá, cantando. Pensei, “Meu avião está perto de sair!” 
216 Simplesmente seguia dizendo, “Mova-te. Continue avançando. Continue avançando”. Foi no 
princípio de meu ministério. 
217 E olhei, inclinando-me sobre a cerca ali, e uma pequena, um barracão, um pequeno lugar 
estava ali. Ali estava de pé uma irmã velha. Oh, ela estava...Parecia uma dessas irmãs nas 
panquecas de Aunt Jemima. Grandes faces gordas, vocês sabem, e seu -- seu cabelo, sua camisa 
jogada para trás. Ela se inclinou pelo portão assim, e eu só...estava cantando uma cançãozinha 
sobre...pequena...Qual era o...esqueci o título da pequena canção que eu cantava. Agora, é algo 
sobre...sobre...Era uma pequena canção pentecostal, um pequeno jubileu.  
218 E eu deixei de cantar, estava muito perto. E caminhei. E ela estava de pé ali e as lágrimas lhe 
corriam por suas grandes e gordas faces; eu desejei abraçá-la. Ela disse, “Bom dia, pastor”. 



 Eu disse, “Que foi que você disse, tia?” 
 Ela disse, “Disse: Bom dia, pastor”. 
219 Disse, “Como sabia você que sou um pastor?” Agora, para a gente do sul, isso quer dizer 
ministro. Vocês sabem. Disse, “Como você sabia que eu sou um ministro?” 
 Ela disse, “Eu sabia que você vinha”. 
220 Eu disse, “Sabia você que eu vinha?” ( Pensei, oh, aqui está, vê você). 
221 Ela disse, “Sim senhor”. Disse, “Pastor, tem lido você a história da mulher Sunamita na 
Bíblia?” 
 Disse, “Sim, tia, a tenho lido”. 
222 Ela disse, “Eu era essa classe de mulher”. Ela disse, “Pedi ao Senhor que me desse um 
menino, eu e meu esposo, e o levantaríamos para Ele”. Disse, “Ele o fez, Ele me deu o menino”. E 
disse, “O levantei como um bom menino”. Disse, “Ele está em má companhia, pastor. Ele tem uma 
má enfermidade”, e disse, “ele está ali morrendo. Faz já ao redor de dois dias que está em agonia. 
Nem se quer tem voltado a si em dois dias. O médico esteve aqui e disse que ele não podia viver”, 
disse, “está morrendo”. Era uma enfermidade social. E disse, disse, “Me é difícil parar e olhar a 
meu menino morrer, e orei toda a noite”. E disse, “Eu disse, Senhor”, disse, “Eu era igual aquela 
mulher Sunamita, porém,”, disse, “onde está Teu Elias?” 
223 E disse, “Fui dormir e tive um sonho, que eu estava de pé aqui no portão, e vi a você vir rua 
abaixo com esse chapeuzinho colocado para um lado da cabeça”. Porém disse, “Há uma só coisa”, 
disse, “onde está aquela...” Disse, “Você estava suposto a ter uma maleta na mão”. 
 Lhe disse, “A deixei ali no Hotel Peabody” 
224 Disse, “Eu sabia que você estava suposto a ter uma maleta”. E ela disse, “Meu menino está 
morrendo”.  
 Lhe disse, “Meu nome é Branham”. 
 Ela disse, “Me agrada muito conhecer-lhe, Pastor Branham”. 
225 Lhe disse, “Eu oro pelos enfermos. Tem ouvido falar sobre o meu ministério?” 
226 Disse, “Não, creio que não”. Disse, “Quer entrar?”. E eu entrei. 
227 Aquele sujeito grande colocado ali naquela forma. Eu estava tratando de falar a ela sobre cura 
divina, porém isso não era o que a ela interessava. Ela queria ouvir aquele moço dizer que estava 
“salvo e pronto para partir”. E ela disse...E Deus o salvou. 
228 E como a um ano mais tarde, o vi ali na estação de trem como carregador. Como é que Deus 
faz as coisas! 
229 E então, quando regressei, depois disso, eu estava suposto...aquele avião estava suposto a 
sair às sete em ponto, e eram como que nove e meia. E eu tomei um táxi e regressei. E tão logo 
que entrei, disse, “Última chamada para o vôo número tal e tal”. O Senhor deteve aquele avião em 
terra enquanto eu ia e orava por aquele moço. Vêem? É isso. 
230 Eu estava tratando de recordar aquela, uma cançãozinha, “Um deles”. É isso. Oh, como 
costumávamos cantar aqui e bater palmas. Diríamos:  
   Um deles, um deles, 
   Estou tão alegre de poder dizer, sou um deles; 
 (Aleluia) 
   Um deles, Sou um deles, 
   Estou tão alegre de poder dizer, sou um deles. 
   Eles foram reunidos no cenáculo, 
   Todos orando em Seu Nome, 
   Foram batizados como o Espírito Santo, 
   E veio poder para o serviço; 
   Agora o que Ele fez por eles aquele dia, 
   Ele fará o mesmo por ti, 
   Estou tão alegre em poder dizer, 
   Sou um deles. 
   Um deles, um deles, 
   Estou tão alegre de poder dizer, sou um deles; 
   Um deles, sou um deles, 
   Estou tão alegre de poder dizer, sou um deles. 
 (É você um deles?) 
231 Escutem este verso: 



   Apesar que esta gente, talvez, não aprenda a ser, 
   Ou a jactanciar-se de fama mundana, 
   Todos eles receberam seu Pentecostes, 
   Batizados no Nome de Jesus; 
   E eles estão dizendo agora, aos distantes e longínquos, 
   Seu poder ainda é o mesmo 
   E eu estou tão alegre de poder dizer, sou um deles. 
   Oh, um deles, sou um deles; 
   Estou tão alegre de poder dizer, sou um deles; 
   Oh, vem meu irmão, busca esta bênção 
   Que limpará teu coração de pecado, 
   Ele fará com que as campanhias da alegria comecem a soar, 
   E manterá tua alma em chamas: 
   Oh, está ardendo agora em meu coração. 
   Oh, glória a Seu nome, 
   E estou tão alegre de poder dizer, sou um deles. 
 (Está você alegre?) 
   Um deles, um deles. 
   Estou tão alegre de poder dizer, sou um deles; 
   Oh, um deles, um deles, 
   Estou tão alegre de poder dizer, sou um deles. 
232 Oh, Não estão vocês alegres? Dêem as mãos uns aos outros enquanto cantamos. Que diz 
você? façamo-lo. 
   Um deles, um deles. 
   Estou tão alegre de poder dizer, sou um deles; 
   Oh, um deles, um deles, 
   Estou tão alegre de poder dizer, sou um deles. 
   Oh, vem meu irmão, busca esta bênção 
   Que... alma em chamas 
   Que fará com que as campainhas da felicidade comecem a soar, 
   E manterá tua alma em chamas: 
   Oh, está ardendo agora em meu coração. 
   Oh, glória a Seu...(Levantemos nossas mãos) 
   Estou alegre de poder dizer, sou um deles. 
233 Todos juntos: 
   Um deles, um deles. 
   Estou tão alegre de poder dizer, sou um deles; 
   Sou  um deles, um deles, 
   Estou tão alegre de poder dizer, sou um deles. 
234 Escutem bem agora, vejam:  
   Ainda que esta gente talvez -- talvez alguém aprenda a ser, (eles não vêm de 
Colégio) 
   Ou a jactanciar-se de uma fama mundial, 
   Todos eles têm recebido sua benção Pentecostal, 
   Batizados no Nome de Jesus; 
   E eles estão dizendo agora, aos distantes e longínquos, 
 (em cada rincão e em cada esquina) 
   Seu poder ainda é o mesmo. 
   Seu poder ainda é o mesmo, 
   Estou tão alegre de poder dizer, sou um deles. 
235 Oh, Igreja, cantem-no! 
   ...eles, um deles, 
   Estou tão alegre de poder dizer, sou um deles; 
   Oh, um deles, um deles, 
   Estou tão alegre de poder dizer, sou um deles... 
236 Tomem seus lenços: 
   Um deles, um deles, 



   Estou tão alegre de poder dizer, sou um deles; 
   Oh, um deles, um deles, 
   Estou tão alegre de poder dizer, sou um deles. 
237 Louvaremos ao Senhor! Amém! Estamos como os filhos. Nada de formalismos. Deus não tem 
forma. É isso correto? Sim senhor! 
   Sou um deles, um deles, 
   Estou tão alegre de poder dizer, sou um deles; 
   Sou um deles, um deles, 
   Oh, estou tão alegre de poder dizer, sou um deles. 
   Sou um deles, um deles, 
   Oh, estou tão alegre de poder dizer, sou um de... 
238 Está você realmente contente de poder dize-lo? Só levante sua mão e diga: “Louvado seja o 
Senhor!”. (O irmão Branham e a congregação dizem ao mesmo tempo, “Louvado seja o Senhor!” -- 
Ed.) Estou tão alegre de ser um deles! Estou tão contente de sê-lo. 
239 Senhor Deus, estou muito contente. Um deles! Um deles! Estou muito alegre de poder dizer, 
sou um deles. Oh, Deus, ajuda-nos a sê-lo. Ajuda-nos a manter a Luz brilhando, Senhor, enquanto 
marchamos para Sião. Conceda-o Pai. No Nome de Jesus, Te oferecemos nossas vidas para Teu 
serviço. Amém. Amém. 
   Oh, estamos marchando a Sião, 
   Oh, preciosa, preciosa  Sião; 
   Estamos marchando para cima a Sião, 
   Essa preciosa cidade de Deus. 
   Venhamos, os que amamos ao Senhor, 
   E façamos nosso gozo manifesto, 
   Unidos na canção com doce acorde, 
   Unidos na canção com doce acorde, 
   E assim aproximar do Trono, 
   E...(Oh, cantem no Espírito!)...o Trono.  
   Oh, estamos marchando a Sião, 
   Essa preciosa, preciosa Sião; 
   Estamos marchando para cima a Sião, 
   Essa preciosa cidade de Deus. 
   Sejam aqueles que se negam a cantar, 
   Que não conhecem a nosso Deus; 
   Porém os filhos do Rei Celestial, 
   Porém os filhos do Rei Celestial, 
   Que falem de seu gozo por todas as partes,  
   Que falem de seu gozo por todas as partes. 
240 Cantemos! 
   Estamos em Sião, 
   Oh, preciosa, preciosa Sião; 
   Estamos marchando para cima a Sião, 
   Essa preciosa cidade de Deus. 
241 Oh, não o pule a isso. Não ama você essas velhas canções? Eu -- eu as preferia sobre todas 
as que você possa...ou qualquer destas outras classes de canções que você possa ter. Elas são 
boas, velhas e sinceras canções. Oh! Me sinto muito bem e contente quando as canto, justamente 
bem! Oh, me sinto como que regozijando! 
   Toma o Nome de Jesus contigo, 
   Filho de dor e de aflição; 
   Ele te alegrará e te consolará, 
   Oh, leva-o aonde quer que fores. 
   Precioso Nome (Precioso Nome!)  
   Oh quão doce! (Oh quão doce!) 
   Esperança da terra e gozo do Céu; 
   Precioso Nome, oh, quão doce! 
   Esperança de Vida e gozo do céu. 
242 Enquanto inclinamos nossos rostos: 



   Incline-se ante o Nome de Jesus, 
   Caindo prostrado a Seus pés, 
   O coroaremos Rei dos Reis, 
   Quando nossa jornada estiver completa. 
   Precioso Nome, O quão doce! 
   Esperança da terra e... 
 (O irmão Neville encerra o serviço -- Ed.) 

 


