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1
...com estas manhãs no serviço do Senhor. E o irmão Neville e eu estávamos tentando nos
reunir, e estávamos comentando o que faríamos. Eu estava tentando fazer com que Ele subisse
aqui e pregasse para todos vocês esta manhã, e me deixasse tê-la à noite. Mas aconteceu disto
falhar, eu tive ambos, esta manhã e a noite para faze-lo. Então, ele é um bom vendedor. E assim
antes de termos a ...começarmos o estudo, e lhe disse que apenas teríamos um estudo uma vez
que não havia muitos de nós aqui nesta manhã, e simplesmente ter um estudo. Antes que eu faça
isto, eu gostaria de fazer um pequeno anúncio.
2
Eu tenho - nós temos algumas pessoas que vieram de Nova York, para ficarem
temporariamente conosco. Eu acho que nunca encontrei esta gente. O irmão Neville disse que ele
falou sobre isto. Na última noite eu ouvi que eles tiveram... o trailer deles pegou fogo e foi
destruído. Eu saí para ver o pessoal e pareceram ser amáveis, bons cristãos. E eles são uma
classe de gente pobre, com todos nós, e o irmão Wood e dois ou três de nós íamos nos juntar e
vermos se podíamos simplesmente comprar-lhes outro trailer. E eles foram muito dóceis e
disseram eles... o seguro que eles tinham estado portando sobre ele, eles haviam conseguido num
lugar difícil e tiveram que deixar o seguro. Mas, de qualquer forma, o agente havia pago o seguro
policial, ou melhor, e eles tiveram - conseguiram de volta o seguro para o trailer deles, o qual
provavelmente será capaz de repor o trailer novamente. Eles saberão disto, eu acho, segunda ou
terça-feira, ou algo assim, ou terça, eu creio que seja isto. E então nós queremos a ...compartilhar
com a tristeza deles, fazer tudo que pudermos para... para ajuda-los, para que eles saibam que
nós... nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e temos sentimentos um para com o outro. E - e
eu acho que cada um gostaria de sentir desta maneira, com uma pequena ajuda para ele nesta
hora. Isto é um pouquinho fora do comum, eu acho que, eu nunca tirei uma oferta em minha vida, e
eu vou deixar o irmão Neville fazer isto. Aquilo... aquilo estava liquidando-o, não estava? Está
certo. Obrigado irmão Ben. Apenas alguém, que, somente uma coisinha que você tenha que
poderia deixar para eles. Eu estou certo que seria apreciado. Irmão Neville, venha aqui. eu não sei
como. Você faça tão somente o que você achar (O irmão Neville ora e recolhe a oferta - Ed.)
Amém.
3
Eu pensei que talvez enquanto eles estivessem fazendo aquilo, isto me daria oportunidade
para escolher alguma coisa sobre a qual pudesse falar esta manhã, fora de alguns velhos textos e
coisas eu tinha escrito num pedaço de papel. Eu creio que todos os pregadores fazem isto. Qual é
o nome destas pessoas agora? Elliott. Está o irmão e irmã Elliott e seu filho no prédio esta manhã?
Se eles estiverem, se vocês estiverem, poderiam apenas se levantarem e dizerem apenas algo
como isto, “Nós agradecemos a vocês pela...” para as pessoas, por que, correto. Tome uma
palavra que vocês queiram dizer, irmão Elliott ou irmã Elliott, e para as pessoas? (O irmão Elliott
expressa seus agradecimentos - Ed.) Deus o abençoe irmão Elliott. Está muito bem. Obrigado.
Deus esteja com você, você e a irmã e seu filho.
4
As pessoas vindas de New York. Eu não sabia que eles estavam aqui. eles disseram que eu
os tive numa entrevista, ou mesmo orado com elas ou alguma coisa, alguma vez. Eu não as
conhecia até que as encontrei ontem, e os achei cristãos até que as encontrei ontem, e os achei
cristãos amáveis, gente muito simpática. Eles residem em New York no Hudson River Vally em
alguma parte, e talvez através de uma fita ou alguma coisa, eles creram na mensagem, e se
entregaram, e se moveram, exatamente dando suas vidas e tempo para Cristo. E nós queremos
saber, esta é a nossa pequena declaração, irmão e irmã Elliott, que somos hóspedes também. Nós
somos peregrinos neste mundo. Nós estamos procurando uma cidade cujo Artífice e Feitor é Deus.
E quando o infortúnio cair para vocês sobre estas coisas, do diabo tentando extinguir-lhes e
afugentar-lhes, nós estamos com vocês cem por cento, para nos colocarmos em sua retaguarda
em tudo que pudermos fazer para ajudar-lhes a se firmarem sobre seus pés novamente. Levantemse no Nome do Senhor Jesus e prossigam marchando. Não... Não reduzam, não. Muitas são as
aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. E assim nós - nós sabemos que olhamos estas
coisas acontecerem, mas nós sabemos que nós também olhamos para o Nosso Salvador que é

mais do que um Conquistador, nós estamos Nele, o Qual nos tem redimido.
5
Agora hoje é um tipo de dia cheio, e estava pensando ali, eu simplesmente pensei que eu
ensinaria um pouco numa Escola Dominical. Como, fazer isto uma Escola Dominical fora desta
manhã. E à noite às sete e trinta, eu quero faze-lo, se for a vontade de Deus, trazer minha... minha
mensagem de Ano Novo como o último Domingo ou Domingo à noite eu trouxe minha mensagem
de Natal. E esta noite eu trarei minha mensagem de Ano Novo às sete e trinta, o Senhor
permitindo. O irmão Neville terá sua mensagem de Ano Novo, e eu vi o irmão Stricker aqui e o
irmão Collins, oh, e outros ministros por aí, e o irmão Palmer aqui conosco, da Geórgia, e... e
diferentes outros ao redor. Estes ministros, vocês estarão ouvindo deles esta noite.
6
Então eu chamei o irmão Neville ontem e sobre algo que tocava meu coração, vendo que este
é um Ano Novo, e também é o primeiro, como o primeiro Domingo, por que não, à noite, em vez de
termos uma grande reunião gritando e prosseguindo como o resto do mundo faz, vamos tomar a
Comunhão à meia noite. Vêem? Vêem, servir ao Senhor. O irmão Neville concordou achando ele
que isso seria muito apropriado. E a noite, o Senhor permitindo, eu estarei servindo a Comunhão
as doze horas da noite. E nós iniciaremos o Ano Novo, não com barulheira e coisas assim, o que
está certo se eles querem fazer aquilo, mas vamos apenas mais sagrados e sinceros, e vamos nos
aproximar deste ano no caminho da sinceridade para com Cristo, dando tudo que temos de nós, e
nosso penhor. Não virem uma nova página ou algo assim, começar um Ano novo. Nós não cremos
naquela coisa. Você simplesmente vira uma nova página para - para sopra-la de volta no próximo
dia, então vamos somente entregar nossas vidas para Ele, e tomarmos comunhão à noite, à meia
noite, e eu creio que esta é a primeira vez até onde me lembre, desde que eu tenho sido um
ministro, de ter feito isto. Você se lembra disto irmão Neville? Porém algo novo para nós agora, e é
muito raro que um ano se aproxime assim, vocês sabem, então apenas... apenas me aconteceu, e
eu pensei que isto seria notável.
7
Eu suponho então que esta seja a última vez que serei capaz de falar com todos vocês por
algum tempo agora, entrando o Ano Novo, entrando para o campo, a serviço do Senhor. Eu estarei
partindo lá pela próxima semana, ou primeiro da semana seguinte, para Phoenix, para cerca de
quinze, dezesseis reuniões seguidas, todas através dos vales, e acima através de Sunny Slopes e
Ecottdale, e em volta através dos vales ali. E então nós temos a Convenção Cristã dos Homens de
Negócios que acontecerá ali, a qual será de cinco dias de convenção ao final de todas estas
reuniões. Eles tem preparado de forma que eu possa falar a todas as denominações, a cada uma
de suas igrejas através de toda área metropolitana do Maricopa Valley em Phoenix. E eles
começam no dia quinze. Então eu deixarei aqui por volta dos próximos dez dias, em tempo... eu
paro provavelmente para ver meu bom amigo, irmão Moore, e diversos deles ao descer. Então
estará branco de neve pelo caminho, etc, e vou em tempo. E então eu... muitos de vocês são
ministros.
8
E o irmão Roy Borders, se ele estiver aqui esta manhã, ele usualmente mantém as reuniões
em ordem enquanto chamam para reuniões. E durante os feriados natalinos, bem, eu normalmente
faço um itinerário do ano seguinte, porém de alguma forma eu senti de não fazer isto. Eu sinto de ir
a uma reunião, e então onde Ele me conduzir para a próxima reunião dali eu irei. E assim à
próxima reunião, seja onde for, apenas irei conforme Ele me conduzir.
9
E olhando agora para algo que acontecerá durante este ano. E muitas visões tem me chegado
recentemente. Outra manhã uma grande me veio outra vez tudo concernente e parecendo uma
grande coisa pronta para acontecer. Então eu continuo crendo Nele. Algumas delas eu nem
mesmo entendo. E nós não entendemos visões, elas são mais como que simbolicamente, e nós
não as captamos exatamente às vezes, porém sabemos que elas são verdadeiras, de todos os
modos. Assim sendo elas acontecerão. Eu as anoto.
10 E então eu creio que está anunciado, qual seja, que ambos, o quadro de administradores e o
quadro de diáconos se reunirão aqui no Tabernáculo numa união, ajuntamento, sete horas amanhã
à noite. Agora deixe-me anunciar isto outra vez assim se os diáconos, onde eles, se eles estiverem
na outra sala eles possam ouvir no pequeno microfone que amanhã à noite às sete horas, todos, o
pastor, os diáconos e os administradores, eu fui avisado a poucos momentos atrás que eles iriam
se reunir amanhã à noite. E o irmão Neville quer ver seus diáconos e falar com eles, e os
administradores tem sua reunião regular e assim eles se encontrarão amanhã à noite.
11 Agora, esta manhã, antes de nos aproximarmos da Palavra, agora, ó, não vamos ficar com
nenhuma pressa acerca de qualquer coisa, vocês tem todo o dia hoje, e a noite e amanhã, vamos
tão somente esperarmos nossa vez e... e não precipitemos por estas coisas. Claro, eu sei que as

pessoas se cansam ou se desgastam e, ou querem ir para casa, vocês sabem, para suas... pressa,
para jantarem, e seu esposo esperando por ela. Ora, então está, está correto, apenas saiam rápido
e silenciosamente. E... e... e o resto de vocês quer ficar, correto. E nós não... vocês não tem que
trabalhar amanhã, de qualquer forma, e ao invés de pregar por apenas cerca de três ou quatro
horas, eu levaria oito ou dez horas num ensinamento.
12 Todas aquelas pessoas da Geórgia e Alabama me fizeram sentir tão bem outra noite. Eu creio
que eu estava fora pelo escritório, e todos se haviam ido, exceto Billy, e ele disse... irmão West e
eles que são muito amáveis e leais amigos. Eu não os vejo aqui, mas suponho que eles estejam
aqui. chamaram e disseram: “Bem, terá o irmão Branham Escola Dominical, no domingo pela
manhã?” E está congelando em Louisville, o noticiário diz que eles estão bloqueando as rodovias
dentro e fora e escorregando sobre as pistas.
13 Billy disse: “Bem, há uma possibilidade”. Disse: “Ele desce lá”. Disse: “Talvez o irmão Neville
ou ele, um dos dois”.
14 Disse: “Bem, esta possibilidade é suficientemente boa, aqui vamos nós!” Todo o caminho
desde o caminho do Alabama, e por sobre as estradas escorregadiças, e eu não mereço ter amigos
assim. Agora, isto é verdade: Eu... eu não mereço ter amigos assim. Existe algo sobre isto. Eu
realmente detesto anunciar a reunião, saber que eu alcancei pessoas que crêem na Mensagem, e e vem, e - e elas me amam.
15 E eu - eu sempre desejei ser amado. Quando eu era um garotinho eu não era amado por
ninguém. Eu não era útil a ninguém. Eu estava aqui em Indiana, nascido em Lentucky, assim eu
era um “kentaquiano” para aquelas crianças aqui. Na família, todos os rapazes, praticamente,
fumavam e bebiam e tudo, exceto eu. Eu era um descartado na família, um rejeitado, e em todo
lugar que eu ia eu era um rejeitado. E então finalmente quando eu encontrei Alguém que realmente
me amava, Jesus, e Ele disse: “Eu te darei pais e mães, irmãos e irmãs, e amigos”.
16 E então a coisa estranha como Seus grandes sábios profetas, como Ele opera coisas fora.
Parece que o amor tem um sentimento engraçado para com isto; não um sentimento, mas um uma reação. E então eu olhei fora no meio do povo, enquanto Ele me chamava para ser Seu servo,
e eu olhei para fora no meio do povo e vi o pecado formigando por dentro, então eu tenho que
arrancar de dentro ali com tudo que há em mim, vejam vocês, para tirar para fora. E isto faz parecer
difícil pelo... na minha maneira de ver, ora, dizer estas coisas. Mas, mesmo assim, descer no fundo,
o amor verdadeiro corre desta forma. Vejam o amor verdadeiro.
17 Agora, se o seu garotinho ou a sua garotinha estivesse brincando na rua onde os carros estão
correndo, e você sabe que mais cedo ou mais tarde eles vão acabar se machucando. Agora, ele
diz: “Ora papai, eu quero ficar aqui fora”. Diria você: “Abençoado seja o seu coraçãozinho, Júnior,
vá em frente e brinque na rua”? Este não seria um pai real. Se você tiver que arrancar aquela
criaturinha e dar-lhe uma surra, ralhar com ela, amarra-la, qualquer coisa, para mantê-la fora
daquela rua, ou ela morrerá. É isto correto? Bem, esta é a maneira que você tem que fazer com o
Evangelho. Você tem que puxar e seguir, e... e... e tentar fazer tudo que puder para preservar as
pessoas em linha. Agora, eu espero que todos entendam que este é o caminho. Eu... eu estou
crendo que algum dia, depois de tudo terminado e então quando os véus forem retirados de diante
de nossa face, nós então entenderemos.
18 Irmão Way, eu... aquela linda Bíblia que você e a irmã Way me deram como presente de
aniversário, esta será uma boa coisa para guardar minhas anotações em vez de um livro como
esse, quando eu tiver tempo para datilografá-las. Não quero escrever, porque não posso fazer
minha própria escrita, e como alguém mais o faria? Eu lhes disse que eu tinha uma caligrafia bem
própria. E eu tenho que estudá-la eu mesmo para ver o que eu disse. E eu terei isto datilografado
algum dia. Ela é uma Bíblia de folhas removíveis, onde você pode tira-la como isso aqui. Eu tomei
dois textos aqui esta manhã, dois lugares de onde eu quero ler. E nesta Bíblia que ele me deu,
você puxa para fora assim, e pode tomar uma folha de Gênesis, Apocalipse, ou qualquer lugar, e
coloca-las ambas juntas, e lê-las diretamente assim, vejam. E então um pequeno lugar atrás aqui
no final com uma folha em branco, você pode voltar imediatamente para elas, para todas as
Escrituras escritas naquela mensagem e coisas. É maravilhoso. Então eu espero que eu ajudarei a
ganhar muitas almas para Cristo com Ela.
19 Deus te abençoe a cada um de vocês. Eu quero dizer novamente pelos simpáticos presentes
de Natal que cada um me deu. A igreja me deu um terno novo, oh, como eu o apreciei! E ganhei
dois ternos novos no Natal. Meu irmão, a igrejinha lá em Macon, Geórgia, lá embaixo, irmão
Palmer, enviou-me um terno novo. E o tabernáculo deu-me um terno novo, e lá foram tantas coisas

boas dadas, em, e - e presentes de Natal na ordem de dinheiro. O qual, a divisão de impostos me
disse que se fosse um presente e escrito “Presente de Natal” ou um “Presente de aniversário”,
qualquer coisa, você pode aceita-lo; de outra forma que teria que...isto - isto iria para o trabalho, o
que é correto. E eu agradeço a cada e cada um de vocês, minha esposa e eu, e as crianças, e
todos nós expressamos nossa gratidão a cada um de vocês, muito simpáticos. Desejávamos poder
voltar e retribuir a cada um de vocês um presente, porém vocês a gente não pode fazer isto, vocês
sabem, a gente apenas... oh, que coisa, eu... eu não poderia faze-lo. Eu desejaria poder, porém
eu... eu realmente não posso. Eu estou certo que vocês entendem e eu sei que é o sentimento de
meu precioso irmão assentado aqui, também. Nós realmente sentimos que as pessoas não amam
desta forma, nós as apreciamos.
20 Agora, vamos curvar nossas cabeças agora para oração, e nos prepararmos para iniciarmos a
mensagem esta manhã. Na presença do Deus vivo nós nos colocamos agora, sobriamente, e no
temor Dele, nós vimos no Nome do Senhor Jesus sabendo que não poderíamos vir e dizer: “Agora
Pai, aqui está William Branham ou, Orman Neville, ou quem quer que possa ser, nós seríamos
desprezados imediatamente. Mas nós temos a promessa que Ele disse: “Se pedirdes qualquer
coisa ao Pai em Meu Nome, vos será concedido”. Então eu não acho que o conseguiria usando
meu nome, alguma coisa Dele. Porém eu sei que quando eu uso o nome de Seu Filho, então eu
consigo minha petição, pois é Nele que eu confio. É Nele que nós vivemos e temos nossa
existência. E nós estamos agradecidos esta manhã, Deus, por tudo que Ele significa para nós, e
que é nossa vida e existência completa.
21 Eu te agradeço por esta pequena igreja, por seu pastor e pelos crentes e diáconos, todos os
membros. E eu estou agradecido pelo Espírito Santo que vela sobre eles. Possa este grande
Espírito continuamente conduzi-los e guiá-los para o caminho que Ele os teria. Lendo nos
Testamentos, o Velho e o Novo, e também na era de Nicéia, e como que quando a enfermidade
penetrava entre os santos, toda a igreja se reunia, com um coração eles clamavam a Deus, e suas
petições eram concedidas. Cada um deles como membro do Corpo de Cristo, jejuando e orando, e
Deus ouvia e respondia a oração. Pai, possa esta pequena igreja então ser bem unida nos laços do
amor um para com o outro, e o Espírito Santo, até que se torne um daqueles, que não haja nenhum
atrito entre nós neste ano vindouro. Possa haver apenas tal amor devotado, e todos andando no
caminho de Cristo, até que muitos peregrinos cansados ao longo da estrada venham e sejam
salvos. Possa isso ser dito que quando vocês entrarem às portas do pequeno prédio, que a
presença de Deus encontre a vocês com um amável bem-vindos. Leve a enfermidade para longe
de nosso meio, Senhor.
22 E nós estamos agradecidos por termos corações famintos para ouvir Tua Palavra. Continue a
tornar nossos corações famintos por Ti, Senhor. Como disse Davi no passado: “Como o cervo
brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus”. Pensando no
pequeno cervo, o veado como o chamaríamos hoje, que ele tenha sido rasgado por cães
selvagens, e ele está sangrando. Ele está perdendo sua vida, e ele deve achar água se espera
viver. Uma vez que ele acha água, sua vida é renovada. Possamos ficar assim sedentos, Senhor,
que nós possamos ter a Cristo se nós existimos, nós devemos ter a Cristo se nos tornamos a igreja
pela qual estamos pedindo. Se vivermos as vidas que estamos querendo viver, nós devemos ter a
Cristo ou nós morreremos.
23 Agora enquanto abrimos Tua Palavra esta manhã, para achar consolação e ponto de partida
para nos trazer mais próximos a Ele, eu oro, Pai, que o Espírito Santo abra a Palavra para nós, que
nós, Senhor, como Teus servos, estaremos melhor equipados para encararmos o ano novo. Pois
nós pedimos no Nome de Jesus Cristo. Amém.
24 Agora, pensando esta manhã sobre as bases de ser um novo ano, eu pensei que seria bom
talvez que eu deixasse de lado minha Mensagem de ano novo até a noite, e voltar aqui em alguma
Escritura de Escola Dominical, e tomar um texto para falarmos sobre ele por algum tempo, sobre
um dos mais vitais assuntos que eu conheço na Bíblia. É uma doutrina que Nosso Senhor pregou
primeiro, a primeira doutrina que Jesus pregou, e eu suponho que será bom fazer dela nosso
primeiro ensinamento do ano.
25 Agora, está frio para alguns de vocês, levantem suas mãos, sente um pouco de frio? Pensei
havê-lo sentido aqui. Doc, onde quer que você esteja, vê se gira a aceleração para cima um pouco,
porque sinto isto se movendo aqui. Eu sei que vocês estão confinados lá fora, alguns de vocês,
especialmente com crianças.
26 Agora deixe-nos abrir nossas Bíblias esta manhã em Efésios, o 4° capítulo de Efésios. E daí

vamos passar dali, para João 3: 1-12, e lermos dois lugares na Escritura. Lendo agora do 4°
capítulo de Efésios e o 11° verso, começando.

E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e
outros para pastores e doutores.
E querendo o aperfeiçoamento dos santos a obra do ministério, para edificação do corpo de
Cristo;
Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao reconhecimento do Filho de Deus, a varão
perfeito, à medida da estatura completa de Cristo;
Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de
doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente.
Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,
Do qual todo corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa
operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor.
27 Agora eu li isso de modo que daria a vocês algo para estudar depois de chegarem em casa.
Agora eu lerei meu texto de João 3, uma Escritura familiar.

E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus.
Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és Mestre, vindo de
Deus; porque ninguém pode fazer estes sinais que Tu fazes, se Deus não for com ele.
Jesus respondeu, e disse-lhe: na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de
novo, não pode ver o reino de Deus.
Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a
entrar no ventre de sua mãe, e nascer?
Jesus respondeu: na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de água e do
Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que nascido do Espírito é Espírito.
Não te maravilhes de ter dito: Necessário vos é nascer de novo.
O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes donde vem, nem para onde
vai; assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso?
Jesus respondeu, e disse-lhe: Tu és mestre de Israel, e não sabes isto?
Na verdade, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos;
e não aceitais o nosso testemunho.
Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se vos falar... das celestiais?

28 Agora, Deus abençoe Sua Palavra. E eu desejo tomar o texto esta manhã da primeira doutrina
de Jesus. A primeira doutrina de Jesus foi: Necessário vos é nascer de novo. Esta foi Sua primeira
Doutrina. Agora, numa forma de Escola Dominical, de modo que eu não pregue e fique rouco para
a noite, eu tenho pensado em meu coração que isto é algo que parece embaraçoso, e para as
pessoas, nós ouvimos tanto sobre isto todo o tempo, e eu pensei que seria bom esta manhã, se
realmente pesquisássemos todo o assunto, esclarecesse isto. E este é o primeiro princípio,
Necessário vos é nascer de novo. E isto é algo muito profundo.
29 E nós... nós percebemos que há muitos significados diferentes que as pessoas dão a isto.
Quase todas as igrejas dizem: Necessário vos é nascer de novo, porém, cada uma tem suas...
suas diferentes interpretações para isto, o que significa nascer de novo. Eu posso ir à igreja
Metodista esta manhã, eles dizem: “Nós cremos que vos é necessário nascer de novo”. Como você
interpreta isto? Eu vou à igreja Batista, “E nós acreditamos que necessário vos é nascer de novo”.
Como você interpreta isto? E eu poderia ir a cada igreja, e nós perceberíamos, se fossemos a
todas as novecentas denominações de igrejas, poderiam haver novecentas interpretações
diferentes. Então, vendo que há tantas interpretações diferentes, e ainda assim a Doutrina da
Bíblia, deve estar ali, e há uma verdade em algum lugar.
30 Então, lembre-se, Ela não diz, “Você é obrigada a nascer de novo”, mas “você deve!” Agora,
nós como povo de língua inglesa, entendemos o que a Palavra “Deve” significa, que é, “É
absolutamente necessário que você o faça”. Veja, isto é um “deve”. Não, “Você é obrigado a”, seria
melhor ficar fora se você o fez, mas, “Necessário vos é nascer de novo!” Oh, se pudéssemos
apenas tomar esta palavra esta manhã e separa-la, o que quer dizer, como que isto é totalmente
impossível... e então se isto for tão essencial e tão grande, que se torne totalmente impossível
entrar no reio dos céus, ou até mesmo vê-Lo, até que você seja nascido de novo, e tantas
interpretações diferentes daquela palavra, nascer de novo, nós temos que procura-la com todo

nosso coração, para descobrirmos o que ela significa.
31 Não há nenhuma pessoa aqui que queira ir para o tormento, não há ninguém. E vocês não
dirigem centenas de milhas, sobre estradas de gelo, e gastam seu viver, seu dinheiro, apenas para
virem à igreja aqui para, ora, apertarem as mãos das pessoas (embora vocês apreciem isto), e
ouvirem o pastor e a mim mesmo e a outros ministros falarem a Palavra (você tem isto onde você
estiver, pastores, ministros, exatamente como nós somos, servos de Cristo), porém há algo que te
encaminha para cá, e a este lugar em particular. Portanto, é obrigação nossa como pastores, ver
que este rebanho está alimentado, e alimentado corretamente, porque Deus Todo Poderoso
requererá seu sangue em nossas mãos. No dia do julgamento, nós responderemos por vocês.
Então, vendo esta grande e tremenda responsabilidade que é colocada sobre nós, e Deus tem nos
dado pessoas que nos amam e vem para nos ouvir, então nós deveríamos passar nosso tempo
constantemente zelando por sua alma. E quando a primeira coisinha que víssemos surgir que não
fosse correta, é nossa obrigação vir àquela pessoa, porque nós somos pastores cuidando daquela
ovelha. E se eu vejo aquela ovelha comendo sobre a erva daninha que irá mata-la, é melhor que eu
a coloque longe daquela erva; lance a erva para longe dela, de tal forma que ela não chegue a ela
porque ela irá matar a ovelha.
32 E é conhecido nos países ocidentais uma erva que um - um animal pode comer, e é chamada
astrágalo, eu não sei se alguém já ouviu acerca dela ou não, astrágalo. Sim. Um cavalo pode
comer aquilo, e você realmente nada pode fazer por ele. Ele se torna louco. Você não pode pôr
uma sela sobre ele, e você nada pode fazer com ele. É chamado “astrálago”. E você deve manter
seus... seus animais longe daquela erva. E se acontecer de um cavalo comer alguma coisa, se um
cavalo, de preferência, ele comer algo que o lance nesta condição, a este espasmo, ora, você seria
um vaqueiro muito ineficiente para deixar seu cavalo comer uma erva venenosa. Isto mostra que
você não se importa.
33 E um pastor real, um servo real de Cristo será um fraco exemplo de Cristo, ao ver a ovelha
comer algo que a colocará afastada, ou a tornará um fora da lei diante de Deus, um quebrador de
Sua Palavra, um violador de Seus mandamentos. Você não deveria fazer isto. Você deveria olhar
isto bem de perto.
34 Assim é grande a doutrina de Jesus que está escrita diante de nós. Na Bíblia, “Necessário vos
é nascer de novo”. Há muitas versões diferentes dela, como eu disse antes, até que eu pensei esta
manhã, por causa de muitos que tem me perguntado o que isto significa e como poderiam eles se
tornarem um cristão real, então eu pensei talvez que nós poderíamos nos aproximar do assunto e
torna-lo tão claro quanto eu saiba como dar a vocês. E isto não é em forma de sermão, isto em
forma de Escola Dominical, que as pessoas possam entender a mensagem. Agora, muitas
interpretações no “nascer de novo”.
35 E agora eu estou dizendo isto, e eu sei que está sendo gravado, e eu quero dizer isto para os
pastores que irão talvez receber esta fita. Eu suponho que talvez um pouquinho diferente do que
uma igreja geralmente ensina, eu ensino e creio, e creio poder suficientemente provar pela
Escritura que você é nascido do Espírito e então batizado no corpo pelo Espírito Santo.
36 Agora, muitos deles ensinam que apenas vir e ser reconhecido diante da congregação, e etc.
como um - como um pecador, que você quer aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal, que este
é o novo nascimento. Muitos crêem que a água do batismo é o novo nascimento. E alguns deles
crêem que você é... você é nascido da água quando você é batizado na água. E há muitas versões
diferentes disto. Muitas delas, muitos crêem que é recitar um credo e crer numa doutrina de uma
igreja, simplesmente aceitar e dizer, “Eu creio na santa igreja Fulana de Tal, e - eu creio que Deus
é o ...o Salvador do homem, e etc. E desde este dia em diante, eu - eu me torno um membro desta
igreja, e me congrego com os cristãos”. Eles crêem que isto é nascer de novo.
37 E contudo o credo que eles recitam, eu não creio que poderíamos critica-lo, alguns deles são
puros e santos, alguns deles são realmente espirituais, porém a Escritura não é aplicada no lugar
certo. E, mesmo aplicando a Escritura eu creio que o novo nascimento é algo além disto. Ainda que
você possa dize-lo muito bem, eu creio que o novo nascimento está bem além de suas boas
intenções e seus pensamentos, mente, está além disto.
38 Eu não quero dizer isto para ser sacrílego, e eu não atiro uma crítica severa a qualquer
organização ou igreja, porém muitas delas me lembram um - um - um judeu, um pequeno... é uma
piada. Eu não creio que piadas devam ser contadas no púlpito, este não é lugar para uma piada.
Por essa razão trazer esta afirmação que eu tenho em minha mente, não é para uma piada, mas
para mostrar uma expressão do que eu quero dizer. Que um sacerdote católico uma vez foi para

casa com um... na sexta-feira com um novo convertido à igreja católica. E o novo convertido
católico tinha assado um pernil, e disse ele: “Padre, eu sinto muito, se não me falha a memória,
esta é uma Sexta-Feira, mas eu creio que de acordo com nossa grande doutrina da Igreja, uma vez
eu era um judeu, e você aspergiu um pouco de água santa sobre mim e me transformou de um
judeu a um católico, agora eu aspergirei um pouco daquela mesma água sobre este pernil e faço
dele um peixe”. Agora, isto é, dizendo que aquilo não faz um peixe. Ele continua um pernil, não
importa quão santa possa aparentar ser.
39 E não importa quanto tentemos pensar que estamos corretos em dizer um credo ou nos
ligando a uma igreja, você ainda é o que você era até que você realmente nasça de novo do
Espírito de Deus. Isto não te muda. Seu credo, ligando-se a igreja, ou mudando suas idéias, ou
suas intenções, embora isso possa parecer tão bom quanto queira, isto ainda não é correto. Há
algo que tem que acontecer, o novo nascimento é uma experiência, algo que toma lugar. Então isto
não é aquilo que traz o novo nascimento. Agora, as diferentes igrejas, elas dizem, “Bem, você
aceita isto ou creia naquilo, e está correto!” Mas não é.
40 Agora, antes de tudo, para base de volta, a razão pela qual temos que nascer outra vez é
porque a Bíblia nos ensina que “Todos nós nascemos em pecado, formados em iniqüidade, e
viemos ao mundo falando mentiras”. Logo isto nos mostra nossa natureza, em primeiro lugar, é
pecadora para começar. Nós não somos bons antes de tudo. Então nós não podemos alegar
qualquer coisa por nossa astúcia, ou sinceridade, ou quão grandes nós somos, ou quão pequenos
sejamos, ou o que for mais, nós estamos todos juntamente errados, antes de tudo. E não há nada
que possamos fazer a respeito disto. Você não pode. Jesus disse: “Quem pensa que pode
acrescentar um... à sua estatura, um côvado a sua estatura”. Você pode tomar todos os
pensamentos, fazer todos os sonhos, ler, estudar, examinar, tudo mais, e você não pode ajudar a si
mesmo num jota. Assim sendo, atire tudo fora. Eu estou contente que o faça, porque se isto for
estabelecido no saber alguma coisa, inteligência, nós pobres iletradas pessoas seríamos deixadas
fora, assim nós não teríamos uma chance. Porém Deus modificou isto, ou jamais o teve daquela
forma no começo. As igrejas sempre tornam isto complicado. Deus o faz simples. Então isto foi
colocado em lugar onde todos nós possamos vê-lo. É para quem quiser.
41 Agora, agora, um homem não podia salvar o outro. Agora, isto não faz nenhuma diferença o
que qualquer um tenta dizer, nenhum homem, pode salvar o outro. Não importa quão inteligente,
qual seja seu ofício, quer seja um pastor, sacerdote, bispo, cardeal, ou um papa, ele não tem nada
a ver com a salvação da vida de homem algum, porque ele mesmo é um pecador, nascido em
pecado, formado em iniqüidade, vindo ao mundo proferindo mentiras. Ele é um mentiroso em
primeiro lugar, e qualquer palavra que ele possa dizer, será uma mentira se ela for contrária à
Palavra de Deus e o plano de Deus.
42 Contudo Deus traçou um plano para o homem ser salvo. E o homem não pode acrescentar
nada àquele plano. É o plano de Deus. E é este o plano que vamos estudar esta manhã. Qual é o
plano de Deus? Ele disse: “Que toda a palavra do homem seja mentira, e a minha seja a verdade”.
Por esta razão, nós não nos atreveríamos a mudar uma sentença, para faze-la algo mais. Não
importa quanto nossos rituais e etc. rezem, nós devemos esquecer isto. Esta é a Palavra de Deus.
Simplesmente não seja feita de nenhuma outra forma. Deus tem um plano. Ele elaborou um plano.
43 E, lembrem-se, para a primeira coisa, até que você nasça de novo você jamais entenderá.
Duas vezes Ele falou. “A não ser que um homem nasça de novo, ele não pode entrar no Reino”. “A
não ser que o homem nasça de novo ele não pode nem mesmo ver o Reino”. Agora, isto está
evidenciado, também. A Palavra na construção de todas as palavras, eles me dizem que tiveram
que escreve-la, eles, e quando eles dizem: “Na verdade, na verdade vos digo”. E a palavra em um
lugar, ou muitos lugares, é traduzida “Absolutamente”. “Absolutamente, absolutamente, eu vos
digo!” Quem disse isto, um cardeal, sacerdote, pastor, evangelista, papa? Deus mesmo! Agora, não
há escusas. Ele de modo algum, de modo algum, não pode de nenhuma maneira, não importa
quão grande ele seja, qual seja o seu nome, quão grande ele seja, ou quão popular ele seja, ele
não pode nem entender o reino de Deus até que nasça de novo. É um grande assunto. “Na
verdade, na verdade, vos digo!” Vejam. Vá à tradução grega, você encontrará, não “ver” com seus
olhos, você vê com seu coração”. Vejam, você não pode ver o reino de Deus com seus olhos,
porque é um reino espiritual. Vêem? Em outras palavras, “Você jamais será capaz de entender o
reino de Deus até que você seja nascido de novo”. Isto é todo um mistério não revelado. E quando
você nasce de novo, os planos do reino, o reino em si mesmo, torna-se real para você.
44 Como um empreiteiro para construir um prédio, a não ser que pudesse ler o projeto não

haveria necessidade de que tentasse construir o prédio, se ele não pode entender a planta. E então
quando ele entende o projeto, logo ele sabe como construir o prédio. Esta - esta é a forma que é.
Isto é o que acontece acerca de construir o reino de Deus. Você tem que entender o projeto e você
não conhecerá o projeto até que você nasça de novo. E quando você nasce de novo e então rejeita
o plano, o que toma lugar?
45 Uma amável garotinha que recentemente... eu costumava passear com sua mãe quando
éramos jovens. E ela era uma amável bonita mulher. Seu nome é Huff agora, seu nome era Lee
antes de se casar. Quando eu pastoreava a Igreja Batista Milltown, eles pertenciam à igreja dos
Irmãos Unidos, mas ó, eles realmente gostavam de mim. E ela... eu costumava sair com ela. Eles
moravam no caminho de volta lá em cima atrás do irmão Wright aqui. Também, eu costumava ir a
sua casa, e uma garotinha muito amável, e ela era uma namoradinha para mim. E o irmão Lee, um
bom homem, leal à igreja dos Irmãos Unidos, e uma noite ele me convidou para ir a sua casa com
ele, ficar toda a noite. E eu disse: “Irmão Marrion, eu - eu ficarei contente por fazer isto”. E assim
após terminar o culto, bem, a - a garota e eu entramos no carro e fomos em frente. E eu tive que
abrir uma dúzia de cancelas, eu creio que subindo ao redor da serra, e acima, para alcançarmos
uma enorme e velha cabana. Bem, nós nos assentamos fora no quintal e esperamos por sua mãe e
seu pai e sua irmã mais nova chegarem. Quando eles vieram, todos nós entramos e fizemos um
pequeno lanche aquela noite. A mãe havia trazido algumas coisas de fora e nós comemos. E - e o
pai e eu dormimos embaixo, numa grande coberta de penas, e um colchão de palha sob ela, você
sabe, realmente bom para se dormir. É melhor do que qualquer destes velhos e bonitos colchões
que você tem, eu te direi isto... E então nós... A mãe e as moças foram para cima.
46 Naquela noite enquanto estávamos deitados ali, o irmão Lee teve um sonho. Ele havia sempre
debatido comigo sobre o batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não cria nisto. E
ele era um empreiteiro. Então disse ele: “Irmão Branham, eu tive um sonho”. E ele disse: “Eu
sonhei que fui para Nova Albany. E eu estava construindo a casa de um homem e ele me deu a
planta. Porém quando eu vi de certa maneira ele cortou suas janelas e fixou em certo lugar, eu
disse: isto não está certo! então eu a construí da maneira que eu achava que estava correto. E
quando ele voltou da Flórida, de suas férias, eu tinha sua casa quase pronta.
47 “Ele olhou para a casa, e foi e pegou o projeto e olhou nele, e disse, “Ora, você construiu
minha casa errada!”
“E eu lhe disse: “Não, eu não construí sua casa errada”.
“O que me diz deste lugar tal e tal?”
“Bem”, ele disse: “Isto realmente não é ali”.
48 Ele disse, “Ponha tudo abaixo! Se você espera que eu te pague, você a construa conforme diz
o projeto”.
49 E ele disse: “O que você acha disto, irmão Branham?”
50 Eu disse: “Há um riacho bem abaixo da casa”. E nos fomos para ele.
Ele disse: “Eu não quero nada pondo-se abaixo naquele dia”.
51 Eu disse: “Coloque isto certo agora. Levante-o de acordo com o projeto”.
52 Como o pegou, apenas recentemente um de seus... então sua moça se casou com um bom
rapaz, um homem simpático. Ele é um maquinista aqui nos trabalhos de barco, e o rapaz teve seus
dedos cortados desta forma, um bom homem. E eles tiveram uma amável família, três garotinhas, e
uma delas... todas cristãs, e elas cantavam em trio. Se tivermos uma reunião aqui elas virão para
cantar para nós. E uma das garotinhas formada em música de piano, e era uma professora de
música clássica quando ela era apenas uma criança, quinze, dezesseis anos de idade. E as
crianças na escola começaram a chateá-la sobre diferentes coisas, e sendo uma cristã, e isto
tomou conta de seus nervos e deu-lhe um colapso, e ela perdeu sua mente. E eles tiveram com ela
em Louisville e iam leva-la para a instituição de doentes mentais na segunda-feira seguinte. E eles
não, os doutores não me deixariam vê-la. E eu fui como uma visita e me assentei ao lado da cama
com o pai e a mãe. E enquanto eu estava assentado ali, o Espírito Santo moveu no, neste
Sanatório Nossa Senhora da Paz em Louisville, onde eles levam pacientes nervosos, e quando há
uma esperança para eles. Então se não puderem fazer nada por eles, eles os encaminham para
Madison, Indiana. E a moça estava indo para Madison aquela semana, eles... ela estava sem
esperança. E assentado ali, uma visão veio diante de nós, e falou com a moça no Nome do Senhor
Jesus. E a mãe segurou-me pelos joelhos, levantou-se a agarrou-se a seu esposo pela mão e
disse: “Nunca esteve errado”.
53 Eu disse: “Não se preocupem, ela ficará boa”. Eu xxxxxx o prédio rapidamente.

54 Aquela noite às nove horas, o telefone tocou, ou, creio que era um pouco antes das nove,
antes que eu fosse para a igreja aquela noite. Isto foi num domingo. E o pai com seu coração tão
emocionado, ele disse: “Eu não poderia ir para casa, guardando a boa notícia irmão Branham”, ele
disse: “O médico veio e examinou minha moça. Ele disse: “O que aconteceu a ela? Ela pode ir para
casa amanhã”. Quando a mãe estava deitando um cadáver umas poucas semanas atrás, lá estava
o trio lá embaixo, a garotinha tão simpática quanto podia ser, ela e seu namorado, amavelmente.
Oh, eu digo a você, o Projeto! A Palavra de Deus é a única para explicar o programa de como nós
devemos nascer de novo.
55 Primeiro, nós consideramos nós mesmos pecadores e dignos de condenação. E nós somos
todos nascidos em pecado e formados em iniqüidade, não há uma parcela sã de nós. Nossas
mentes são más, nossas almas são corruptíveis, nossos constantes pensamentos são maus, cada
pensamento imaginário da mente do homem é nocivo, um pecador, e também nosso corpo é fraco,
nosso espírito não é bom, e nós somos exatamente cheios de corrupção. E como poderia uma
coisa corruptível trazer uma outra coisa boa de uma corruptível? Deixe-me dizer isto, que em Jó,
14° capítulo ele disse: “Vendo que o homem nascido de mulher, e cheio de inquietação e trabalho,
ainda assim ele surge como a flor, e se seca”. E adiante como o profeta continua falando, ele disse:
“Quem do imundo tirará o puro? Ninguém! “Se você colocar seu balde dentro do poço e tirar um
balde de água, e ficar parada ela assenta, você olha nela, e ela está turva, e pequenos vermes
existem naquela água, não há meio nenhum de colocar seu balde de volta e ter um balde limpo. O
mundo todo está contaminado. E toda alma, mente e corpo do homem está contaminado. Ele
nasceu em pecado, fisicamente formado em iniqüidade, e veio ao mundo proferindo mentiras, de
tal forma que sua própria alma está contaminada. Nada bom! Um não pode redimir o outro, porque
está todo errado. E você não pode tirar um balde cheio de água aqui, que está contaminado e
mistura-las, você a contamina mais. Não há purificação para ela.
56 Porém Deus determinou salvar o homem. “Ele colocou sobre Si toda nossa iniqüidade”. A
penalidade do - do pecado, quando você nasce na penalidade do pecado, é morte. Pecado é
morte. E a penalidade foi tão grande que não houve nenhum de nós que pudesse ajudar o outro,
assim ali teve que estar Alguém que pudesse pagar esta penalidade.
57 Que tal se, esta manhã, a pena para deixar esta sala fosse bilhões de dólares? Não haveria
nenhum de nós que pudesse sair, pois não há nenhum de nós que seja merecedor disto. Porém,
então se viesse um que fosse digno de pagar por todos nós!
58 Isto compreende alguém. Nós não podemos faze-lo. Isto compreendeu alguém que fosse
digno. Oh, como eu desejo poder parar aqui por um momento, e voltar e pegar Rute e Noemi, e
mostrar como o Parente Redentor, para salvar o estado caído, teve primeiro que ser digno, tinha
que ser um Parente. Por conseguinte, Deus, o Espírito, Jeová, tornou-se da parentela para
conosco, tomando uma forma de carne. Ele se tornou parente. Teve que ser assim. Então Ele teve
que ser digno. E Ele é aquele que produziu aquela fonte cheia com Sangue, derramado das veias
de Emanuel. E foi o que suportou nossas iniqüidades.
59 Um belo tipo eu tenho aqui em Números. Eu escrevi minhas Escrituras aqui. Em Números, o
bonito tipo disto está ali, isto é, ó, ao todo bonito, se você puder vê-Lo, isto é uma serpente de
metal levantada no deserto. Como Israel, aquela serpente para eles era uma picada mortal, não
havia nenhum remédio. Não havia um médico no meio deles que tivesse o remédio ou a cura. Eles
tinham médicos entre eles, porém não para aquela picada. Exatamente como eu tenho dito, não há
médico entre nós que possa curar pecados. Isto é uma picada mortal, e todos estamos culpados,
todos formados em iniqüidade. Todos nós somos culpados. Mas o que fez Deus? Eles eram
culpados então, a morte tinha que ser paga, a pena de morte. Mas Deus tinha Moisés para levantar
uma serpente de metal, e a colocou sobre uma haste, que nada podia fazer o povo, nenhum
dinheiro tinham eles que pagar, enfim, nada, nenhum credo eles teriam que recitar, a nenhuma
igreja eles teriam que se juntar, simplesmente, “olhar e viver”. Vê você quão simples? Olhe e viva!
Não junte-se a igreja, nenhuma sensação, você não tem que ter um sentimento estranho. Apenas
olhe e viva. É tudo. Muito simples. Não se você pode memorizar todos os dez mandamentos, você
viverá; não se você conhecer todos os estatutos. Apenas olhe e viva! Isto é tudo que você tem que
fazer. E todo homem que olhou sobre ele viveu.
60 Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse, falando com Nicodemos aqui, Ele disse, “Como
Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado”. Então deve!
Por que? Na mesma maneira, para a mesma coisa, o mesmo propósito, para fazer a mesma obra.
Muitas vezes esse povo se confunde quando vê a serpente representando a Jesus. A serpente

representava a Jesus, nesta parte, você percebeu que a serpente era morta? Não havia nenhuma
vida nela. Jesus morreu. Como Caim, quando assassinou Abel. Abel morreu sobre o altar com seu
sacrifício; após Abel ter oferecido seu sacrifício e matou seu sacrifício por seu pecado, então ele
morreu sobre o mesmo altar com seu sacrifício. Para que nasça de novo, você tem que morrer no
altar com seu Sacrifício, tal como morto Ele foi. E você nasce de novo. A serpente não tinha vida
em si.
61 E você diz, “Por que isto foi metal?” Metal representa julgamento divino. Você já viu na Bíblia,
no Velho Testamento o altar era feito de metal, onde o Sacrifício era queimado? Metal fala de
julgamento. Como Elias, em seus dias, ele foi olhar nos céus para ver se alguma chuva estava
vindo após sua oração, e ele disse: “O céu parece de bronze”. O que era isto? Julgamento divino
sobre um povo incrédulo, uma nação incrédula que havia abandonado Deus. Isto era julgamento
divino, o bronze! E a serpente em si mesma, sua forma representava pecado já julgado, vez que a
serpente no jardim do Éden. E ele era, a serpente julgada.
62 E quando nós olhamos para Cristo, você vê a penalidade. O único Deus, Ele mesmo, feito
carne. Deus vindo a terra, tomou sobre si o pecado de todos nós e o julgamento e a ira do Deus
Todo Poderoso foi posta fora por sobre Seu corpo, e ali foi derramada na cruz. Aquele foi o
julgamento real. Ele pisou o lagar da ira de Deus. Sozinho, Ele andou a estrada, sozinho Ele
morreu sem ajuda de nenhum anjo, de um homem, de Sua igreja, de Sua mãe, de Seus irmãos, de
Seu pai; abandonado por Deus, pelo homem e pela natureza. Ele morreu sozinho, para nos
mostrar que nem mesmo a natureza pode nos ajudar na hora da morte. Não há nenhum amigo,
nenhum sacerdote, nenhum papa, nenhum pastor. É morte. Contudo, houve um que a levou por
nós.
63 Nenhuma vida na serpente. Ela era absolutamente cristalizada. Aquilo era a penalidade. Ele
morreu de tal modo que a ...a terra ficou envergonhada de si mesma. Ele morreu de tal modo que
até as estrelas ficaram envergonhadas. Ele sofreu de tal modo que o sol não pôde brilhar. Ele
sofreu de tal modo que a Lua desligou suas luzes. Ele sofreu de tal modo que até mesmo os
elementos da terra de tornaram negros e escuros até a meia noite, tão escuros que você podia
senti-los. Ali nada havia. Ninguém já sofrera assim ou poderia sofrer assim, não existiu nenhum
mortal que pudesse passar por aquilo. Porém Ele sofreu, Deus colocou sobre Ele a iniqüidade de
todos nós, e passou seu julgamento sobre Ele. E Ele pisou o lagar da ira de Deus, sozinho sem
nenhuma ajuda. Ali nada havia para ajuda-lo. Deus colocou a penalidade. Tudo estava sob aquela
penalidade e nada poderia ajuda-Lo, pois todos éramos culpados. Não houve Sumo Sacerdote que
pudesse ajuda-Lo, nenhum papa, nenhum anjo. Tudo parou atrás e assistiu aquilo. Aquele foi o
maior momento que já existiu na história mundial. Ele morreu quando não existia uma gota de vida
deixada Nele, tornou-se como a serpente de metal, exatamente um ornamento cristalizado
pendurado na cruz.
64 Agora, o caminho para este nascimento, há caminho para ele. E para estar a caminho deste
nascimento, você tem que passar por um processo. Exatamente igual a qualquer coisa que vive,
qualquer coisa que vive de novo, tem que morrer primeiro. E você não pode conservar o seu
próprio espírito. Você não pode conservar os mesmos hábitos. Você não pode conservar seus
mesmos pensamentos. Você tem que morrer como Ele morreu! Você tem que morrer em Seu altar,
como Abel com seu cordeiro. Você tem que morrer com seu Cordeiro. Você tem que morrer, morrer
para seu próprio pensamento, para nascer para o Seu pensamento, deixe que a mente que estava
em Cristo esteja em você. Você tem que pensar Seus pensamentos. E agora, irmão, irmã, deixeme dizer isto tão inteligente quanto eu saiba dize-lo. Como pode você pensar seus pensamentos e
negar Sua Palavra e ainda reclamar ser nascido de novo? Tão somente faça você mesmo essa
pergunta. Como pode você fazer isto? Você não pode. Se você é nascido de novo, você tem Seus
pensamentos. Se a mente de Cristo está em você, logo você é uma nova criatura. A Bíblia ensina
isto. E se qualquer irmão gostar de, bem, você procure isto, “criatura”, olhe esta palavra criatura no
dicionário, e você descobrirá que a palavra criatura ali é interpretada ou traduzida “uma nova
criação”, porque você é uma criação, um ser humano nascido em desejo sexual aqui na terra, e
agora você é uma criação nascida pelo espírito, seus pensamentos próprios estão mortos. Eles
estão tão mortos até ao ponto de ficarem cristalizados como a serpente de metal, ou como quando
Ele morreu e os céus e a terra e todas as coisas testemunharam que Ele estava morto.
65 Ele morreu até que estava tão morto que mesmo o seu sangue e água se separaram em seu
corpo. Sua morte foi tão tremenda até, eu digo, o - o mundo teve um entenebrecimento nervoso.
Isto balançou, isto tremeu até que as pedras caíram das montanhas. O que poderia morrer assim?

Nenhum papa morrendo faria aquilo, nenhum pastor morrendo faria aquilo. Porém Deus, quando
em carne, morreu na cruz, a terra teve uma escuridão nervosa, para saber que a genuína Palavra
falada de Deus, rochas e lago, galhos e troncos e árvores na terra, e as estrelas e a lua, Sua real
palavra falada viu seu Criador se tornar carne, e o pecado ser posto sobre Ele. A ira de Deus
derramada sobre Ele fez até que a lua apagasse suas luzes, a terra teve uma sacudida nervosa,
escuridão. Teria partido em pedaços se não tivesse sido um futuro para nós, tudo.
66 E se seus elementos da terra, sobre olhar, vendo o que acontecia, sacudiu-os àquela
condição, o que deve isto fazer a mim e a você?
O que deve fazer a nossas almas quando olhamos e vemos o que Deus fez por nós? E isto foi
tudo por você e por mim. O que deve isto fazer por nós? Continuar em pecado? Deus proíbe.
Porém para abster dos pecados, e morrer para o pecado. Você não vê o que o pecado causou para
Ele? O pecado O matou. E Ele tomou a pena do pecado de tal modo que Ele pode trazer a retidão
de Deus para você e para mim; então, quando a retidão de Deus vem para nós, o pecado é morte
em nossos seres mortais. Oh, eu espero que você isto.
67 Sim, para nascer de novo você deve passar por um processo de morte, tudo deve passar.
Você toma um grão de milho, se aquele milho espera nascer de novo, ele tem que morrer primeiro.
Se um grão de trigo espera nascer de novo, isto é totalmente impossível. Pois aquele milho, aquele
trigo, aquela flor, aquela árvore, aquele capim, aquele vegetal tudo que espera nascer outra vez
deve morrer primeiro. Então como você vai escapar a isto? Você tem que morrer primeiro. Você
tem que morrer. Morrer como? Para si mesmo, morrer para tudo, de tal modo que você possa
nascer de novo. Você tem que fazer isto. Se você não morre, você jamais poderá viver outra vez.
68 E, olhe, você sabia que a cada dia alguma coisa tem que morrer para que você viva? Agora,
para vocês, adventistas do sétimo dia que estão em nosso meio, muitas pessoas dizem, “Eu não
atiraria num esquilo, irmão Branham. Eu não mataria um veado ou um coelho, peixe, “pois eu não
creio que nós deveríamos matar as coisas”. Meu irmão, você sabia que os vegetais e coisas que
você come tem vida também? Você tem que mata-los. E a única forma pela qual você pode existir
nesta vida, alguma coisa tem que morrer, assim você pode viver pela sua vida morta. Agora, se
alguma coisa tem que morrer para que então você possa viver pela sua vida mortal aqui na terra,
para viver mortalmente, não teve Alguma coisa que morrer de tal forma que pela Sua vida você
pudesse viver eternamente? Faça a si mesmo esta pergunta. E Aquele foi Cristo, “Pois nenhum
outro tem imortalidade”. O Filho unicamente tinha imortalidade. E Ele deu-Se a Si mesmo a você
para que você simplesmente O aceitasse. Agora, isso deve morrer.
69 Agora, isto não significa virar uma nova página agora, este Ano Novo. Você diz: “Irmão
Branham, eu tenho vindo aqui por muito tempo. Tenho sido um membro da igreja. Este Ano Novo
vou virar uma nova página e começar de novo. Isto não significa aquilo. Não, “virar uma nova
página”, mas realmente morrer e nascer de novo. Vê? Você tem que sentir tão culpado quando
você se coloca em Sua presença, quer vá pelo caminho Metodista, ou caminho Batista, seja lá por
qual caminho você vá, você tem que ser tão culpado e se sentir tão culpado que você... isto te
matará. Isto é certo. Isto - isto matará a você. Sua vida no mundo morrerá exatamente ali. Você tem
que se considerar tão culpado na presença de Deus que sua vida no mundo morre exatamente ali.
A - a questão do pecado termina para você quando você está se colocando em Sua presença.
Quando você estiver assim, você está certo de viver, porque você morre. E o único caminho para
que você possa viver de novo é ser... morrer primeiro, assim você poderá viver de novo.70
Agora você vê onde quero chegar, não vê você? Qual é o nascimento, o Novo Nascimento.
Primeiro, morrer, a fim de nascer de novo. E se você ainda tem as coisas do mundo em você, você
não é nascido de novo. E como você vai afirmar ser nascido de novo e ainda permanece com as
coisas do mundo perseverando em você? Vê? Como pode fazer isto?
71 Jovem cristão outro dia, grupo de gente... Eu não digo que eles não sejam. Mas olhando em
algumas figuras, mulheres cristãs, homens cristãos todos amáveis, em torno um do outro, em
roupas de banho, em uma natação. Vê? Isto é realmente... eles disseram “Isto é amor real”, isto é
depravação real! Isto não é amor. O amor se expressa diferente.
72 Nossas almas são colocadas pela fé sobre Seu altar de metal, julgamento de Deus, e nossa
oferta é consumida. Agora, lembre-se quando Elias, sob aqueles céus de metal, colocou a oferta de
Deus sobre o altar, a oferta foi consumida. Baal não pôde consumir Sua oferta. Eu não quero dizer
isto, porém devo dize-lo. E quando você vai a uma igreja e aceita o credo deles e suas formas de
batismos, e a oferta que você supostamente você mesmo coloca ali, você pode levantar tremendo,
falando em línguas, correndo por todo o chão, ou você pode levantar chorando. Mas se aquela

oferta tem sido recebida por Deus, ela é consumida, o mundo está morto para você. Você passou,
pois nos reconhecemos a nós mesmos mortos e sepultados. Nós estamos mortos e nós estamos...
nós estamos encobertos em Cristo. Escondidos em Cristo! E, ao lado disto, então... então após
estarmos mortos e sepultados e escondidos em Cristo, então nós estamos selados com o Espírito
Santo.
73 Você vê o que quero dizer agora? Você está morto. Nossas almas estão depositadas sobre
seu julgamento divino. Aquilo é metal. Quando nossas almas são colocadas sobre um altar de
julgamento divino, qual era a pena? Morte. E quando você coloca a si mesmo sobre o altar de
Deus, onde é pronunciada morte sobre o pecador, como pode você se levantar dali vivo em
pecado, se Deus aceitou o sacrifício? Você morre! Você realmente está consumido, você é
petrificado. Não ficou mais nada para você apenas esta forma em você se acha nela, igual a
serpente de metal, como ficou Cristo quando eles O levaram à morte e nu na cruz. Você está
morto! Por que? Você está sobre o altar de julgamento de Deus. Qual é o seu julgamento? Quando
o juiz tem passado sua sentença, qual é a sentença de sua penalidade? Morte. E quando você
deposita sua alma sobre seu altar de julgamento, isto é morte para você. Agora você entende?
74 Oh, você pode levantar dali e fazer qualquer coisa, você pode dançar no espírito, você pode
chorar como um - como alguém choraria, você pode correr para cima e para baixo, você pode
juntar-se a cada igreja, você pode fazer qualquer coisa que você queira fazer, (eu estou falando
para os pentecostais agora), e ir imediatamente de volta para fora e desonrar a esposa de um
homem, destruir o lar de um homem, algumas de vocês mulheres. Você voltará imediatamente não
importa quanto a Palavra venha a você para acertar as coisas, você não A reconhecerá. Você
nunca deixará seus cabelos crescerem, mulheres, ou aquilo. Você jamais se vestirá corretamente.
Você será ainda exatamente igual ao mundo, porque você não está morta para o mundo ainda,
você está viva com ele.
75 Alguns de vocês homens jamais deixarão de beber, fumar. Vocês jamais deixarão de cobiçar
mulheres tolas e imoralmente vestidas, quando vocês as vêem nas ruas, ao invés de virarem as
costas e irem para longe. Vocês ainda cobiçam exatamente do mesmo modo. Por que então? Você
ainda está vivo com o mundo. No entanto quando aquele sacrifício tem recebido, você está morto.
Isto é correto. Você ouviu o que eu quero dizer? Você entende sobre o que estou falando?
76 Agora, sua alma está colocada sobre aquele altar de metal do julgamento de Deus, então
Deus recebe o sac... Agora isto mostra que você não o tem recebido ainda, se isto faz... se... se
ainda está vivo no mundo, Deus jamais o tomou. Agora, vocês, falando sobre obter o Espírito Santo
e quando você tem que esperar, aqui está você. Até que Deus receba aquele sacrifício, até que isto
seja colocado sobre seus julgamentos ali, até que seu julgamento tenha realmente matado os seus
sentidos. Você pode dizer, “Bem, eu vou virar uma página nova”. Não é isto. “Bem, eu sei que eu
costumo fumar. Eu vou parar de fumar”. Ainda não é isto. Até que Deus receba aquele sacrifício em
Seu altar de metal, Seu altar é julgamento. Qual é seu julgamento? Morte. Esta é a penalidade.
77 “A alma que pecar”, permanecer nisto, “deve morrer”. Não importa o que você tenha feito.
78 Jesus disse: “Muitos virão a mim naquele dia, e dirão: “Senhor, não tenho eu feito isto e feito
aquilo?” Ele dirá, “Apartem-se de mim, vocês que cometem iniqüidade”, vê?
79 Quando aquele sacrifício é recebido pelo fogo, e sobe assim, e a fumaça sobe, você é elevado
com seu sacrifício aos céus, e você fica selado longe do mundo então. Nossa alma está sobre seu
altar.
80 O que você tem feito então, após você ter sido morto, então o que você está a fazer? Então
você é concebido de novo. Você é concebido de novo. Você foi primeiramente concebido em
iniqüidade. Agora você é concebido em algo novo. Que é isto? A Palavra viva. Amém. Oh, aquilo
muda isto agora, não muda? Agora, nós temos passado a luta, após ver o que você tem que fazer.
Agora, o que acontece? Você é concebido de novo da Palavra viva. O que é isto. A Palavra tornase viva em você. Você começa a ver coisas diferentes. Onde uma vez você não podia ver isto,
agora você pode ver. Existe algo diferente agora. Faz toda Escritura vir junta. Faz tudo encaixar
corretamente. Então agora... agora alguma coisa está começando a acontecer. Agora você morre
para o seu próprio pensamento, agora você é concebido porque nós estamos lavados pela água da
Palavra. Está correto?
81 O que você faz com um filho bebê logo que nasce? Lava-o. Está correto? E tão logo quanto o
homem tenha morrido para si mesmo, é nascido de Deus, Ele é lavado pela água da Palavra.
Amém. Se isto diz, “Nome de Jesus”, você diz, “nome de Jesus”. Diz: “Necessário vos é nascer de
novo”, você diz a mesma coisa. Sempre o que Deus diz, você é lavado pela água daquela Palavra.

Amém.
82 Agora, você está pronto agora para a vida. Você está pronto agora para ser... comece agora.
Agora você nasce de novo, nasce na família de Deus, com um novo Pai. Sim, senhor. Seus tutores
costumavam ser... Agora você tem tutores que são agora, você tem um novo Pai. Sim, senhor.
Você não pode nascer sem ter pai. Então se você nasce na irmandade de uma igreja, aquilo é o
que você tem. Se você nasce num credo, lá está você. Porém se você é nascido em Deus,
concebido em Sua Palavra, você tem um novo Pai. Que é Deus, pronto para tornar Sua Palavra
conhecida, com você, pronuncia-La, através de você. Oh, um novo Pai, aquele Pai é Deus. Ele está
pronto para tomar Sua Palavra agora que Ele já falou, e A colocou em você e a fez vir para a vida.
Vê? Agora você tem o seu treinamento agora. Treinamento de filho. Esta é a parte difícil, quando
você pensa que você pode fazer isto, e a Palavra corta em sua volta e te mostra algo mais. “Ora,
eles crêem que...” Não faz nenhuma diferença o que eles crêem. Aqui está o que Deus disse! Você
deve estar, interessar pelos negócios do Pai. Agora você está nascendo de novo. Agora você está
se endireitando, ficando reto. Você tem um novo Pai.
83 Assim, em ordem se você é nascido de novo e tem um novo Pai, logo você tem uma nova
natureza. A natureza velha morreu e você tem uma nova natureza. Você uma vez ia por um
caminho, agora você está indo por outro caminho. Você uma vez estava indo por este caminho
abaixo, agora você está indo por este caminho acima. Suas afeições estão colocadas nas coisas
de cima. Uma nova afeição! Você não ama mais as coisas do mundo, suas afeições são de Deus.
Você não se importa com o que o homem diz, o quanto eles riem de você e dizem que você é
“antiquado”, ou seja lá o que for isto é assim, você não se importa, porque você é nascido do alto e
suas afeições estão colocadas - colocadas nas coisas do alto. Deus não se envergonha dele. Isto é
correto. Então você está... Leia o 11° capítulo de Hebreus bem aqui. Eu o tenho bem escrito aqui.
Como as pessoas por um pouco de tempo naquele dia fizeram. Como viajavam em peles de
ovelhas, em desertos, privadas de recursos, e tudo mais, das quais o mundo não era digno. Vê?
Leia isto, será bom para você. E você pode ver ali que acontece quando a natureza das pessoas é
mudada.
84 Agora, que espécie de natureza você tem então, irmão Branham? Sua natureza. Se eu tivesse
a natureza de meu pai, então eu faria as coisas que meu pai fazia. Porém agora eu sou nascido de
novo, isto depende em Quem meu pai estava. Se você nasceu apenas na igreja, você tem um Pai
Igreja, e você pode chamá-la pai se você quiser. Você a chame do que você quiser, porque ela é
seu pai. No entanto se seu pai é Deus, e você nasceu na família de Deus, você procura aquelas
coisas que pertencem a Deus. Isto é correto. Então você é filho de Deus. Sua natureza é a
natureza de Deus. Então quando alguns, oh, você pode ouvi-los, alguns dizem, “Oh, nossa igreja
crê que os dias de milagres já passaram”. Como poderia você crer que os dias de milagres já
passaram quando a real natureza de Deus está em você? Quando Ele é todo um milagre? Sua
natureza é um milagre, seus hábitos são milagres, todo Seu ser é milagre. Como pode você ser
qualquer outra coisa exceto um milagre? Seu novo nascimento é um milagre. Sua vida nova é um
milagre. Sua vida nova é um milagre. Mesmo sua natureza é um milagre. Como pode você olhar
atrás e dizer: “Aquelas coisas estão mortas. Isto está correto”. Vê? Você é uma nova criatura, nova
criação. Claro.
85 (Espaço vazio na fita - Ed.) e quando os filhotes nasceram todos eram pintainhos, exceto um.
Ele era uma águia. Ele era um companheirinho estranho. Ele era todo diferente, mas, vê você, ele
nasceu numa outra categoria. O - o - o esperma e o óvulo eram diferentes, isto fez uma ave
diferente. Certamente ele parecia esquisito, ele agia de modo engraçado para o restante deles,
mas ele estava - ele estava apenas agindo naturalmente, porque ele não podia fazer nada mais,
“Pois ele - ele era uma águia. Sua... sua natureza era águia, logo aquilo era tudo que ele podia ser
é uma águia. Mas existem muitos deles fora nestas denominações, eles são verdadeiramente
águias, porém realmente não parece certo vê-los indolentes na lama e nas coisas do mundo. Vê,
aquele é negócio deles, vá tira-los”.
86 Um dia a velha águia mãe veio, e você acha que aquela galinha pôde mesmo seguira-Lo no
chão por muito tempo? Não importava quão bem ela cacarejava, quão bem ela dissesse, “Venha
aqui meu bem, eu achei alguma coisa aqui, venha!” Oh, meu Deus! Suas afeições estavam nas
coisas do alto, e ele foi encontra-la. Nenhuma denominação mais para ele. Não pode chamá-lo
para longe disto.
87 E um homem que é nascido de Deus, você não pode chamá-lo de volta para aquela miserável
confusão de pecado, não mais. Ele morreu e nasceu de novo. Ele é uma nova criatura. Ele tem a

natureza da águia. Ele tem que ir para os céus e voar muito alto. Ele tem que subir ali onde sua
mãe está, seu Pai.
88 E esta é a maneira, um homem, o sacerdote diz, “Oh, venha, junte-se a nossa igreja. Agora
isto é fanatismo. O - o dia...”
89 Agora, se aquela aguiazinha talvez ali fora estivesse e ouvisse aquela mãe chamar, e ela
olhasse em volta e dissesse: “Onde está?” Aqui, talvez ela tenha exclamado alguma coisa como
esta para a aguiazinha: “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente”.
90 E a mãe dissesse, “Os dias de milagres estão passados, cluck, cluck, cluck, os dias de
milagres estão passados. Não há tal coisa! Isto é fanatismo!” Oh, meu Deus!
91 Ora, você não poderia segura-lo mais. Eu posso até mesmo ouvi-lo dizer, “Mamãe, como é
que eu posso subir aí?”
92 Apenas solte suas asas, querido. É tudo que você tem que fazer. Você é uma águia.
Simplesmente caminhe pela fé”.
“Como será, mamãe?”
93 Eu não sei. Continue andando”. Aqui vem ele. Os seus primeiros poucos movimentos, ele se
assentou sobre um poste de cerca. Ele alcançou aquela altura, de alguma forma. Ela disse,
“Venha, eu apanho você”. É isto.
94 Uma nova natureza, um novo ser, uma nova criação, natureza de seu pai. E você acredita e
ama toda palavra que Ele disse. Toda palavra do homem é mentira, contrariamente a esta Palavra.
Esta é a Palavra de Deus. Vê? A Bíblia está certa. Eu não importo com o que a igreja diga, a Bíblia
permanece correta, para você, pois sua natureza tem sido mudada. Agora se você tem um - um pai
igreja, todavia se você tem um pai Deus, você crerá na Palavra de Deus. Se você tem um pai
igreja, você crerá naquilo porque você é da natureza dele, é o seu pai. No entanto se seu pai é
Deus, então você crerá na Palavra de Deus. Se você é igreja, você - você crerá em sua palavra,
você crerá na Palavra da Igreja. Você crerá na Palavra da Igreja. Você crerá no que a igreja diz.
Porém se você é nascido de novo, então você acreditará no que Deus diz, pois Deus é seu pai; não
o mundo ou credos da igreja.
95 Recordo-me. E um dia eles num - num quintal, me disseram que havia um pato seguindo
alguns pintinhos e o - o pato, você sabe, era um companheirinho esquisito para aqueles pintos. Ele
era um tipo desequilibrado, você sabe, e bico grande, você sabe. Mas isto, dele ser desequilibrado,
ele - tinha aquele bico ali por algum propósito. E esta é a maneira que algumas vezes o cristão
parece ser um pouquinho, torna-se um pouco fanático, porém - porém aquilo estava ali por um
propósito, vê? Assim, ele parecia diferente tanto tempo quanto ele ficou correndo ao redor com os
pintos, e ele podia... perus e coisas, eles - eles - eles tinham o bico um pouquinho mais curto, e
eles, e enquanto as coisas que fazia, e eles não eram do formato daquele pato. Um dia a mãe o
deixou, um grupo de pintos e ele fora atrás. Ele sempre estava ali por trás, você sabe, assim. Ele
nem mesmo falava como eles. Sua linguagem era diferente. Eles não compreendiam uns aos
outros.
96 É desta forma com o cristão quando ele nasce de novo. Veja. Ele surge de um ovo diferente, é
tudo. Vê? Talvez ele tenha... eu creio que há muitos deles aqui fora nessas igrejas
denominacionais, que são patos genuínos, mas eles tem penas de galinha. Correto. Logo eles não
o entendem exatamente. Isto parece rude. Não quero falar desta maneira, mas estou tentando
estabelecer um ponto.
97 Um dia ela o deixou fora um pouquinho longe por detrás do celeiro. Havia ali alguma água
correndo abaixo por detrás do celeiro. Sim. Uma nascente saindo, um córrego. E ele estava indo ali
querendo saber o que era tudo aquilo, você sabe, seguindo ao longo a galinha. E mesmo porque
ele nem gostava da comida que eles estavam comendo, não parecia correto para ele. Estas velhas
coisas que eles faziam, aquilo não parecia certo. então após um tempo aconteceu dele perceber
um cheiro. “Aquilo cheira exatamente correto. De onde vem aquilo?” Oh, aquele cheirinho de céu,
humm! Captou aquele cheirinho de alguma coisa que era refrescante, um sermão que apela a
você, que toca dentro, você sente a Palavra ancorar Ela mesma. Humm, alegria celestial! Ele
pensou, “Oh, ali está de uma maneira ou de outra, aquela fragrância que eu senti, encaixa-se à
minha natureza”. Ele a cheirou outra vez. “Está em alguma parte. Agora, você não pode me dizer;
está em algum lugar. Eu sei que há alguma coisa em algum lugar a qual eu pertenço”. Não a este
credo. Vê? Você entende o que eu quero dizer? Ele cheirou água, então um pato e a água tem
afinidade. Esta é a forma que um crente e Deus se harmonizam. Diretamente ele tomou uma outra
grande cheirada daquilo, e tornou mais forte. Após um tempo o vento começou a soprar. Como o

vento impetuoso, poderoso, você sabe. Ele começou a soprar a brisa da água imediatamente para
ele. Ele não poderia permanecer por muito tempo. Para baixo por sobre a montanha ele foi, agitou,
agitou, agitou, agitou, exatamente, você sabe, indo, “honk, honk, honk, honk”. Aquele biquinho
esticado para cima no ar, você sabe. Ele cheirou a água!
98 A velha galinha disse, “Você fanático, volte aqui!” Não adiantava nada; ele havia cheirado a
água, ele estava em sua estrada para a água!
99 “Há uma fonte cheia com o sangue correndo das veias de Emanuel, onde pecadores
mergulham no meio da torrente e perdem todas as suas manchas de culpa”. Um cristão real nada
quer fazer com o mundo. Eles não querem viver por aqui a ermo e espantado por onde eles
estiverem e hoje eles são metodistas e amanhã eles são batistas, e presbiterianos e pentecostais,
e assim por diante. Oh, irmão, isto é miserável! Um cristão real quer ter o frescor do Espírito, o
frescor de Deus em sua vida, algo que o torne uma nova criação. Tão logo quanto ele possa
alcançar aquela saída, ele dirigirá por sobre áreas nevadas ou qualquer coisa mais para alcança-la.
Ele irá para longe, porque para começar ele é um pato. Sim. Não um credo, não, não, não.
100 E se você ainda ama as coisas do mundo, você está enganado, seu sacrifício não tem sido
aceito ainda, sua natureza não mudou. Agora você sabe o que significa nascer de novo? Vê, sua
natureza é mudada, você se torna uma nova criatura. Você tem que morrer primeiro. Eu sei que é
hora para que eu encerre, mas dê-me uns poucos minutos, eu correrei por sobre estes textos bem
rápido, vê, vê. Se você ainda ama o mundo, e afirma ser nascido de novo, não importa o que tenha
feito... você pode ter chorado, você pode ter tido arrepios percorrendo em você. Está tudo certo, eu
nada tenho contra isto. Cristãos choram e tem arrepios lhes percorrendo e você diz, “Irmão
Branham, eu falei em línguas exatamente...” Isto pode estar bem, e isto pode como sempre ser
muito bom.
101 Eu estou olhando para uma pequena senhora agora que veio a mim há não muito tempo atrás
com uma visão ou um sonho que ela teve, e eu tive a interpretação. Ainda é meio difícil dizer
àquela esposinha do pregador pentecostal que ela não tinha o Espírito Santo, oh, oh, mas ela não
tinha. Mas depois ela O recebeu, vê.
102 Sim é diferente. Vê. Sim, isto não é falar em línguas, isto não é dançar no espírito. Não há
nenhuma daquelas coisas sobre a qual você possa colocar Isto. É uma morte e um nascimento,
uma natureza mudada, uma disposição mudada. As coisas velhas estão mortas, novas coisas
estão novas; o mundo está morto e Deus é novo. Deus é sua vida, e o mundo está morto para
você. Agora você entende? Correto.
103 Agora ouça. Eu tenho que cortar um pouquinho aqui você sabe, tirar o arbusto espinhoso do
caminho. Mulheres e homens que não seguem a Palavra de Deus e seus ensinamentos após
sustentarem haver nascido de novo, há alguma coisa errada. Eu vou falar com as mulheres por um
minuto. Se uma mulher que sabe que a Palavra de Deus condena cabelo curto e usar shorts,
calças compridas, vestindo-se imoralmente, e não tem decência suficiente para deixar seus
cabelos crescerem e usar roupas que denotam um cristão, você está ludibriada. Não me importa o
que você tenha experimentado. Você pode ter falado em línguas, como derramar ervilhas num coro
seco. Você pode ter, você pode ter dançado no espírito até você sacudir todo o prédio. Isto nada
tem a ver com isto. Isto mostra que o amor do mundo ainda está em você. Quando Deus condena
isto! Ele disse: “Não é isto. Uma mulher deveria ter seus cabelos compridos. E a natureza ela
mesma ensina que o homem deve ter o cabelo curto, porque Deus está sobre o homem e o homem
sobre a mulher”. E se uma mulher corta seu cabelo, ele desonra sua cabeça que é seu esposo. Se
um homem deixa seu cabelo crescer então ele desonra sua cabeça, que é Cristo. Vê? “Que as
mulheres se ataviem em trajes honestos e simples”, limpas, como damas. Vêem?104 E
então,
sem a decência comum para fazer isto, nós dizemos, Glória a Deus! Aleluia! Eu falei em línguas,
aleluia! Glória a Deus!” Isto mostra que aquele espírito ali está errado. Ele aceitará a Palavra todas
as vezes se ela for a natureza da Palavra. E a Palavra é carne, e a Palavra era Deus, e a Palavra é
Deus; e a Palavra está em você, faz você se tornar um filho ou uma filha de Deus, uma
descendência dele, acreditando em Sua Palavra.
105 “Eu não creio naquele velho nome do Senhor Jesus para ser batizado Nele. Aleluia! Não me
importa o quanto você trate de explicar isto, eu creio no meu pastor”. Siga em frente, este é seu pai.
Mas se Deus é seu Pai, você se alinhará com a Palavra de Deus.
106 Pregador! “Muitos virão a mim naquele dia, e dirão, “Senhor, não tenho eu expulsado
demônios em Teu Nome?” Pregadores. “Não tenho eu feito muitas obras poderosas?” Evangelistas
no campo. “Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniqüidade”, filhos ilegítimos. Correto.

107 Se você é nascido de Deus, você é lavado nas águas da Palavra, separado das coisas do
mundo, e crê em Deus. Você está morto. Você está morto para seus próprios pensamentos, morto
para suas próprias idéias, morto para tudo exceto para a Palavra de Deus; e Ela vive em você,
operando através de você, provando que é a Palavra de Deus. Você diz, “Eu estou morto para o
mundo. Eu estou morto para o mundo, irmão Branham”. E nega a Palavra de Deus?
108 Jesus disse, “Estes sinais seguirão aqueles que crerem”. Agora nós estamos descendo ao
que “nascer de novo” significa. Vê?
109 Ainda com tempera, ainda significa, arrogante. Alguém diz alguma coisa sobre você, você
imediatamente está pronto para a briga. E então, nascido do Espírito de Deus? Não. O Espírito de
Deus não procede assim. Não. O Espírito de Deus não procede assim. O Espírito de Deus é
humilde, brando, amável, longânimo. Isto é Deus, amor, gentileza, perdão. Este é o Espírito de
Deus. Oh, sim.
110 Mas eles se apegam àquela denominação e falam em línguas, profetizam, fazem toda classe
de obras. Jesus disse que eles fariam isto. “Tendo forma de piedade”. Apegam à denominação
porque ela é o pai deles. Eles nasceram daquele pai denominacional. Mas se você é nascido de
Deus, este é seu Pai, Ele é a Palavra, a Palavra. Não importa quantas sensações você tenha tido,
continua um filho de Satanás até que você morra para o mundo e viva em Cristo. Ouçam,
rapidamente agora.
111 A alma, boa ou má, a morte não a muda. Eu tenho uma porção de Escrituras escritas aqui
sobre isto que eu gostaria de comentar, “O que é uma alma?” É você. Você é uma alma. O seu
interior. E quando você morre, sempre da forma que sua alma estiver, é a forma que ela vai. Vai
para o seu destino. Você não poderia eleva-la não importa o quanto você fizesse por isso, essa
alma deve ser mudada aqui, nascido de novo.
Você diz, “E sobre o Espírito Santo, irmão Branham?”
112 O Espírito Santo te batiza dentro do Corpo, para serviço, mas você crê para Vida Eterna.
“Aquele que crer em minhas Palavras e crer naquele que me enviou, tem vida eterna”. Vê? Então
você é batizado pelo Espírito Santo dentro do Corpo para manifestações dos dons, e assim por
diante, mas você crê para vida eterna. Aquele que crer tem vida eterna. E quando você crê é
quando você está morto, e nasce, regenerado, uma nova criatura. Correto.
113 A alma, agora lembre-se, boa ou má, a morte nada tem a ver com ela. A morte somente a leva
para seu destino. Você ouviu isto? E se você ainda tem o mundo e o amor do mundo em si, ele
morrerá com você, pois o mundo deve morrer. Deus tem condenado o mundo, esta é a ordem do
mundo. Deus o tem condenado e ele tem que morrer. E se este mundo está em você, você morrerá
com este mundo. Meu Deus, eu não vejo como poderia ser algum plano. Vê? E se for isto bom,
nascido de Deus, ele tem que ir para Deus. Se isto for do mundo, ela ficará para perecer com o
mundo. Se ela for de Deus, ela viverá com Deus, educada ou não educada. Educada ou iletrada,
se o mundo ainda estiver ali, ela deve morrer. E se o mundo está em sua alma, seu desejo for das
cosias do mundo, você perecerá com o mundo. Isto está claro, não está? Será. Você é uma parte
do mundo morto. E o mundo está morto, você está morto com o mundo.
114 No entanto se você é nascido de novo, você está vivo com Cristo. E suas afeiçoes estão nas
coisas do alto e não nas coisas do mundo. Mas se você é nascido de novo do Espírito de Deus,
você se torna uma parte de Deus e é eterno com Ele. Logo, a morte não pode tocar em você
quando você é nascido de novo. Você é eterno. Você foi mudado de criatura do tempo para criatura
da eternidade. Você tem mudado da morte eterna, para a vida eterna. Se você é do mundo, você
morre aqui com ele. Se você ama... A Bíblia disse, em São João, “Se você ama o mundo ou as
coisas do mundo, é porque o amor de Deus não está em você”. Você não pode amar a Deus e a
Mamon. Mamon é o mundo. Você não pode amar a Deus e o mundo ao mesmo tempo. “Aquele
que me ama guarda minhas palavras”, isto é a Bíblia, “ele pe um mentiroso, e a verdade nem
mesmo está nele”. Aí está você.
115 Oh Tabernáculo Branham, e todas vocês, pessoas boas, vamos fazer inventário! Este é um
ano novo! Vamos começar a fazer algumas coisas, colocar as coisas do mundo fora de nós. Se
ainda estiverem ali, vamos nos livrar delas. Sim, senhor. Correto. Povo de hoje... Eu tenho que me
apressar.
116 O povo hoje toma todas as espécies de espíritos. Eles vão em frente e tomam um espírito de
igreja, eles tomam espíritos que eles mesmos chamam “Espíritos de Deus, novo nascimento”, e
negam a Palavra de Deus como sendo verdadeira. Poderia você imaginar o Espírito de Deus
negando Sua própria Palavra? Para vocês pessoas católicas, católico romano, eu quero dizer,

poderiam vocês realmente dizerem que vocês são nascidos do Espírito de Deus e aceitarem
aqueles dogmas os quais são contrários à Bíblia, e negam a Palavra de Deus, e dizer que você é...
que o Espírito de Deus está em vocês? O Espírito que escreveu esta Bíblia a condenaria? Isto seria
como se eu dissesse alguma coisa e me levantasse mentindo contra isto. Deus dizendo alguma
coisa, então se levantar e mentir contra isto. Quando a Bíblia disse: “É impossível Deus mentir, pois
Ele é a fonte real de toda verdade”.
117 Você metodista, batista, que são batizados em títulos de “Pai, Filho, Espírito Santo”, e sabem
diferente agora? Você tem sua Bíblia. Você que apenas aceita unir a uma igreja, por um aperto de
mão? Você que leva sua carta de uma para outra e sustenta ser nascido de novo do Espírito de
Deus? Como pode você fazer isto, e logo olhar na face da Palavra de Deus e chamar-se um cristão
nascido de novo? Quando você está morto para os credos, você está morto para o mundo, você
está morto para tudo mais, exceto para deus, e Deus é a Palavra! Aí está você. Vamos ver. Eles
tomam toda a espécie de espírito. Oh, eles tomam espíritos de igrejas, eles tem todo tipo de
espíritos. Agora ouça atentamente.
118 Profetas! A Palavra de Deus vem ao profeta. A Bíblia diz assim. Agora, encerrando, eu tenho
apenas dois comentários mais aqui, ou então, eu quero passar, e então eu vou cortar. A Palavra de
Deus vem aos Profetas. O que vem aos profetas? A Palavra da igreja vem ao profeta? (A
congregação responde, “não!”) A Palavra do credo vem ao profeta? (“Não”). A Palavra do Senhor!
O que era isto? O profeta revelou a Palavra de Deus. Vê? Estes eram profetas, profetas reais.
Agora, nós temos falsos profetas, nós chegaremos a eles num minuto. Porém o profeta verdadeiro,
a palavra verdadeira vem ao profeta verdadeiro. Ele nada mais poderia ser. Agora um credo não
veio ao profeta, uma denominação não veio ao profeta. Não. Porém a Palavra de Deus veio ao
profeta, e ele a revelou ao povo. O verdadeiro profeta tinha a Palavra verdadeira.
119 Como você teste o profeta verdadeiro? Quando ele tem a Palavra verdadeira. Então se não
for esta a Palavra verdadeira, ele é um falso. Se ele diz alguma coisa diferente desta Palavra, e
esta Palavra é a Palavra de Deus, deixe que toda a palavra do profeta seja uma mentira e a
Palavra de Deus ser a verdade. E se aquela palavra estiver vindo do profeta, é a Palavra de Deus,
logo ele é um profeta verdadeiro, porque a Palavra vem aos profetas, profetas verdadeiros. Nós
sempre temos tido uns falsos. Profetas verdadeiros, a Palavra verdadeira. Profetas falsos, palavra
falsa, “nossos credos, nossas denominações, junte-se a isto, diga isto, creia nisto, faça isto”.
120 Mas a Palavra verdadeira vem ao profeta verdadeiro, e ele diz a você a Palavra verdadeira.
Você segue a Palavra verdadeira, e você tem uma experiência verdadeira da Palavra é feita carne
em você, e você se torna filho de Deus, e a Palavra de Deus está revolvendo diretamente de Deus
para você, porque você é Sua Natureza, Seu Espírito está em você e você fará as obras de Deus.
Aleluia! A Bíblia assim diz. Oh, que coisa!
121 Falsos profetas trazem falsas palavras. O que fazem eles? Tem falsas sensações. Os falsos
profetas retém o suficiente da Palavra verdadeira para ser falso. Eles costumam não aplica-la, mas
a Bíblia diz... Você quer anotar a Escritura sobre isto, II Timóteo 3, veja. O falso profeta tem o
bastante da Palavra verdadeira para torna-la falsa, porque a Bíblia diz que eles tem “forma de
piedade”, para se ter uma aparência de piedade, eles tem que ter um pouco disto com verdade.
“Uma aparência de piedade, porém negam o poder dela”. O poder de que? Para torna-la reta, ser
diferente, servir a Deus, não ir a danças e coisas do muno, a Bíblia condena, não cortar seus
cabelos. Como dizem os falsos profetas, “Não faz nenhuma diferença”.
122 Alguém disse há não muito tempo (eu creio que citei isto aqui antes, eu não sei) disse,
“Porque no mundo você não deixa as mulheres e homens em paz”, para mim. Disse: “Ora, ali, o
povo crê ser você um profeta”.
Eu disse, “Eu não sou”.
123 “Mas o povo crê que você é. Por que você não lhes ensina como receber visão, como operar
as obras de Deus desta maneira?”
124 Eu disse, “Como posso eu ensinar-lhes álgebra quando eles não sabem o ABC?” Vê? Vê?
Como pode você tirar uma criança do jardim da infância e dar-lhe uma educação colegial hoje,
ensinar-lhe medida de superfície? Como você pode faze-lo quando ela não sabe o que significa o
ABC? Você sabe o que quer dizer o ABC? Sempre crer em Cristo. Isto é correto. Não crer na igreja,
não crer em seus credos, não crer em suas doutrinas. Crer em Cristo! Por que? “Conhece-Lo,
saber que Ele é a vida”. Está correto? Não conhecer seu credo, não... Ele não tem nenhum credo.
Nem mesmo para conhecer Sua Palavra. Não para saber sua palavra; você quer conhece-Lo,
conhece-Lo como seu Salvador no novo nascimento. Como Jesus disse para Nicodemos, “Se você

não crer nas coisas terrenas eu te digo, como poderia crer nas coisas terrenas eu te digo, como
poderia crer nas coisas celestiais?” Como você vai acreditar em coisa espiritual que entra no
espírito, e conhecendo - e vendo visões, e coisas assim, estabelecer uma escola nesta ordem,
quando eles nem mesmo acreditam nas coisas terrestres? Não podem nem mesmo crerem em
usar roupas corretas. Não podem nem mesmo crer que podem para de fumar e parar de mentir,
colocar seus temperamentos de lado, e todas aquelas coisas, fazer todas estas coisas, ou parar a
concupiscência. Como você pode ensinar pessoas a entrarem para o Espírito quando eles tem
todas estas coisas apegadas a si? Sim, oh, que coisa!
125 Falsos profetas tem palavras, credos, denominações, sensações. “Oh, louvado seja Deus, a
única coisa que você tem a fazer. Você deseja usar a vestimenta de Elias? Glória a Deus! A única
coisa que você tem que fazer é exatamente ser branco em sua mente, não pense uma coisa e diga,
“Oh, encha-me, encha-me, encha-me” O diabo o fará com certeza. E então você confia nisto? “Oh,
isto me percorreu todo, irmão Branham. Eu o senti. Oh, glória a Deus, aleluia. Pulando para cima e
para baixo assim, oh, eu O entendi!” E eu vivo como você vive?
126 “Por seus frutos os conhecereis”. Veja, veja, não sensação.
127 “Oh, irmão, você quer receber o Espírito Santo, então desça ao altar e diga, “Glória, glória,
glória, glória, até você falar em línguas”. Oh, oh, volte, e deixe qualquer tipo de vida, mentira,
roubo? Quando eles dizem a você sobre ser batizado no Nome de Jesus Cristo, “Aquilo é
fanatismo, minha igreja ensina diferente!” e dizem que você é nascido de novo, lavado pelas águas
da Palavra? Alguma coisa está errada em algum lugar. Vê?
128 Você crê em toda Palavra exatamente da maneira que ela está escrita aqui. Nós não
precisamos... e nós não... E o - a Bíblia diz, “Não é de particular interpretação”. Deus interpreta isto,
e este é o modo que isto é. Ele... Palavra, Sua Palavra aqui. Não diz a Palavra em segundo... eu
creio que é II Pedro ali, “A Bíblia não é de nenhuma interpretação particular”. Certamente. Não, não
particular. Ela foi escrita da forma que ela signifique exatamente ela, exatamente assim. Então
deixe-a da forma que ela está escrita aqui, ela trará os mesmos resultados agora.
129 Falsos mestres trarão falsos nascimentos. Os verdadeiros profetas trarão a Palavra, o
nascimento da Palavra, Cristo. Falsos profetas trarão falsos nascimentos, o nascimento de igrejas,
o nascimento de credos, o nascimento de denominações. E aqui está você irmão pentecostal, falso
enviado, ou sensações, e diz um homem que ele tem o Espírito Santo, pois ele fala em línguas. Eu
tenho visto diabos falarem em línguas; lápis escreverem em línguas desconhecidas. Isto não quer
dizer coisa alguma. Vê, isto tem que ser uma vida, pelos seus frutos os conhecereis. “Irmão
Branham, você crê em falar em línguas?” Sim, senhor. “Você crê em gritar?” Sim, senhor. Para ser
um cristão, eu creio nisto. Eu creio na Palavra de Deus. Mas se a vida não estiver ali para sustentar
aquilo...
130 Tem ali um bobo presumido, “Glória a Deus, aleluia”, e então me diz que aquilo é Cristo?
Cristo era humilde, brando, gentil. Vá para uma cidade e você tem que ser exatamente limpo, e
você sabe, e tudo tem que ser exatamente limpo, e você sabe, e tudo tem que ser exatamente
correto, nenhuma ruga em seu terno, e você tem que ter o melhor ou você nem mesmo virá,
garantindo tanto dinheiro se você tem uma reunião. Oh, oh, oh, oh, meu Deus! Todas as
denominações, eles, eles tem que dar um tapinha em suas costas. Não houve nenhum deles que
Lhe deu tapinha nas costas, pois Ele era a Palavra. Correto.
131 Falso guardião da verdade para ter uma forma de piedade. E ouçam, agora eu estou dizendo
alguma coisa aqui, eu desejo que vocês ouçam. Aqueles tipos de falsas concepções, vocês sabem
o que é uma falsa concepção, conduzem milhões de pessoas a um falso nascimento. Falsos
mestres conduzem o povo a crer numa sensação, “Pois você é todo sacudido, você O conseguiu.
Oh, porque tomou um sentimento realmente estranho sobre você, você - você viu luzes em sua
frente, e ficou cego e estenteado, este é o manto de Elias colocado sobre você. Está correto, você
alcançou isto. Oh, você sabe o que você é? Você é um filho manifesto de Deus”. Onde você se
encontra? Derrotado. Está certo. “Glória a Deus, eu fui uma noite e eu tive um sonho!” Oh, sim, oh,
oh. Vê? “Oh, eu vi isto, aquilo”. Sim, oh, oh. “Você, você não acredita em sonhos?” Sim, senhor. Eu
certamente que sim. Mas se não é a Palavra de Deus, então está errado. Esta é a verdade aqui,
permanece nela. Sim senhor. Conduz milhões ao falso nascimento. Pense!
132 Eu tinha um pedaço de papel que eu ia trazer comigo, onde o padre ecumênico de todas as
igrejas ortodoxas e ortodoxas gregas tem falado com o Papa João 22, e ele disse, “Nós podemos
não ver isto em nossa geração, mas a grande irmandade no parecer de ambos, protestantes e
católicos estão vindo juntos”.

133 Eu pensei, “Louvado seja Deus”. Alguém o cortou de um jornal e me escreveu assim. Eu creio
que foi o irmão Norman ou alguém, disse: “Irmão Branham, está mais tarde do que pensamos”.
Olhe hoje, o ministro da guerra e tantos outros oficiais, e o presidente, e toda esta nação é toda
controlada pelo catolicismo. Ouçam!
134 Você diz, “Bem, eles são cristãos”. Ser cristão é ser igual a Cristo, ter seu espírito. É isto
correto? Aqui está rude, algo rude, mas eu quero dize-lo. Se você chamar um porco de ovelha, isto
o tornaria uma ovelha? Ora, se você diz: “Porco, eu estou cansado de você ser um porco. Eu quero
um cordeiro, então eu vou coloca-lo aqui fora e eu vou te esfregar todo, e vou lavar seus dentes, e
vou pentear seus cabelos, e eu - eu vou torna-lo um cordeirinho. Eu vou amarrar um lacinho cor de
rosa em seu pescoço e você vai ser um pequeno cordeirinho, em vez de um porco”. Você vem e
diz: “Cordeiro, cordeiro, cordeiro”, ele continua a se ir, “oink, oink”. Torne a solta-lo no chiqueiro, ele
comerá toda lama que puder. Correto! E não é aspergir-lhe ou colocar-lhe na água; é uma morte e
um nascimento! Sim, senhor. Diz, “Eu não vou lhe dar nenhum alimento, exceto alfafa, eu vou
alimentar-lhe com alimento de ovelha”. Ainda que o alimente com alfafa, ele continua a ser um
porco. É tudo. É isto certo? Certamente que está certo. Ora, claro, ele é um porco porque sua
natureza é de um porco.
135 E se você ama o mundo, ou as coisas do mundo, você ainda é um porco. Está correto. Isto
toma o poder de Deus para transformar sua alma. Morre um porco, deposite seus hábitos porcos
sobre o altar, coloque a si mesmo ali, e deixe o sacrifício de Deus... ou fogo do julgamento descer e
consumir a você como um porco e você renasce como um cordeiro. Então você não comerá
nenhuma lama, você não poderia, seus gastronômicos não digeririam isto. Você não está certo.
Não irá, isto certamente não o fará um - um porco dizer... ou faze-lo um cordeiro para dizer que é
um cordeiro.
136 Então uma pessoa chama-se a si mesma uma cristã, por algum credo ou sensação! Você diz,
“Glória a Deus, irmão Branham, eu dancei no espírito a noite toda naquela noite. Eu falei em
línguas, oh, que coisa, irmão Branham”. Eu estou falando para os pentecostais agora. “Eu - eu - eu
dancei no espírito, oh, eu tive sensações, tudo assim. Porém eu digo a você agora mesmo, você
não vá me falar daquela coisa ali como o Nome de Jesus”. Vamos, porco. Você ainda é um porco,
isto é tudo.
137 “Minhas ovelhas ouvem a minha Palavra”. Eu digo, “Mas irmão, olhe, ache-me um lugar onde
eles foram alguma vez batizados no Nome do Pai, Filho, Espírito Santo, na Bíblia”.
138 “Eu não me importo com o que aquilo faça, aleluia! Eu não quero nenhuma daquelas antigas
coisas de só Jesus”. Quem disse alguma coisa acerca de só Jesus? Eu estou falando sobre a
Bíblia. Só Jesus é um grupo de credos e grupo de denominações. Um não pode chamar o outro de
alguma coisa mais. Pois ambos estão nisto.
139 Mas eu estou falando inteiramente sobre cem por cento de cristãos genuínos, nascidos de
novo do Espírito de Deus e as gotas de orvalho do céu em suas vidas. Isto é sobre o que eu estou
falando. Se você é um metodista é chega a isto, amém! A única coisa que você tem que fazer é ser
dirigido à Palavra, você a seguirá igual ao pato indo para a água. Vê? Está correto.
140 As pessoas hoje querem caminhos mais curtos. Elas não querem... elas...elas... pensam que
o conseguem em um minuto. “Glória a Deus!” O que é isto? O que é isto que eles fazem? A noite
eles estão numa... Eles estão fora acolá na... Tal como algumas destas pessoas que se tornam
igual a certas pessoas que eu poderia citar nomes, porém não quero faze-lo porque isto está na
fita, mas eles estão nos nightclubs (nos clubes noturnos - Ed.) à noite com uma guitarra tocando
violentamente, e amanhã de manhã eles estão na igreja em algum lugar onde se colocam tocando
a mesma guitarra. Sujeira! A Bíblia disse em Isaias, no 20° capítulo: “Todas as mesas estão cheias
de vômitos. Tal como o cão que volta ao vômito e o porco a sua lama, assim fazem eles”. Por que?
Eles ainda são cães e porcos! Isto é o que os faz retornar a chafurda e ao vômito. Você é ainda...
Eles não nasceram de novo. Se eles fossem nascidos de novo, eles seriam novas criaturas.
141 Você sabe de uma coisa, você pegou um velho corvo, ele não faz... o quanto você tente fazer,
você poderia pinta-lo exatamente como... exatamente igual a cor oliva como a uma pomba,
exatamente tão cinza quanto um pombo branco, pinte-o todo, ele ainda continua sendo um corvo
por dentro. Vê? Ele ainda fede, um ser desprezível exatamente o mesmo, animal comedor de
carniça, com as coisas mortas da terra. Correto. Mas você sabe de uma coisa, uma pomba não tem
nem mesmo que tomar banho. Oh, aleluia! O corpo de uma pomba, por se uma pomba, tem óleo
que vem através de suas penas e conserva limpo todo o tempo, porque isto vem de dentro para
fora. Oh, por que? O desprezível diz. “O meu também! Eu ponho um pouquinho de água benta

sobre eles, irmão, isto está estabelecido”. Não, isto não. Pois isto vem de dentro para fora, não de
fora para dentro. É um nascimento”. Bendito seja Deus, vou para a igreja da mesma forma que
você vai. Aleluia, minha igreja é tão boa quanto a sua. Aleluia, nós somos exatamente...” Correto,
você é desprezível. Vê, está correto, vê? Porém o pombo é ungido de dentro. Há uma certa
glândula no pombo que não tem em nenhum outro pássaro assim, pomba ou pombo. E ele unta a
si mesmo de... para fora, ele se conserva limpo todo o tempo. Ele não tem que se manter limpo,
existe algo dentro dele que o conserva limpo. Oh, irmã Way, aleluia! Alguma coisa dentro dele o
mantém limpo.
142 Diz, “Eu sei, eu me uni a igreja a semana passada. Eu, eu com certeza gostaria de tomar
aquele drink com você, mas oh! Hum, aquele cigarro cheira tão bem! Oh irmã. Eu sei que sou
antiquada, eu tenho que deixar os meus cabelos crescerem agora. Não estão feios? Você sabe
aqueles vestidinhos lindos que eu costumava usar, e todo mundo fazia “psiu - psiu”, eu tenho que
tirar isto agora. Você sabe, eu me uni a igreja a semana passada”. Você é infeliz, miserável! Toda a
água benta do mundo não poderia limpa-la.
143 Mas irmão, quando você tem algo dentro de si, isto se lava para longe todo o tempo. Você
simplesmente fica parado e isto te lava.
144 Não se tem que dizer a uma ovelha, “Você tem que manufaturar”. Isto é o que acontece com o
povo pentecostal hoje. Isto é o que acontece com toda a cristandade, ela está tentando
manufaturar alguma coisa. A um carneiro não é pedido para manufaturar lã; ele produz lã. Você
produz frutos do Espírito. Você faz isto, e eu tenho que ter sensações. Eu tenho que dançar no
espírito, e consegui isto”. Não, não, oh, oh. Tão somente nasceu de novo e isto realmente toma
lugar por si mesmo. Você não tem que dizer, “posso estudar a noite toda, eu posso fazer isto,
possa fazer aquilo. Eu posso me unir a isto, e eu posso professar este credo, eu posso fazer estas
penitências?” Não, não. Simplesmente morra, é tudo. Vê? Ser nascido de novo, e isto provém de
dentro. Cuida do exterior. Vê? Aspergir um pouco de água, os lava tanto quanto se pode mudar um
pouco a um cordeiro, você não pode fazer isto. Mas se por dentro ele é um cordeiro, logo ele não
será um porco jamais. Vê? São observações rudes; porém eu não sou culto, eu tenho seguramente
que faze-las.
145 Você sabe, isto é, eu estava pensando, li na vida de João Batista outro dia, o que ele disse,
como os chamou “raça de víbora!” Por que? Ele surgiu no deserto. Veja, ele sabia o que eles eram.
Bata seu pé e procure um abrigo. “Raça de víboras”, também, “O machado está posto à raiz da
árvore”. Árvore, víboras, machados. Ele falava sobre o que ele conhecia. Veja você um porco e um
cordeiro, não tem nada a ver. Você não pode fazer... Você lava o velho porquinho e faça tudo que
você quiser, ele permanece um porco. Ele tem que ser renascido antes que ele possa ser um
cordeiro.
146 Caminhos mais curtos! Esta noite, eles estão fora aqui hoje, eles estão indo em frente, oh,
meu Deus, e amanhã eles querem pregar. O povo pentecostal deixando que eles façam aquilo,
também. Sim. Eles querem um atalho para o céu, “Aleluia, tudo que eu tenho que fazer é descer
aqui e não pensar exatamente em nada, e dizer, “Aleluia, aleluia, eu uso as vestimentas de Elias.
Eu vou sair amanhã para expulsar demônios. Aleluia, aleluia, eu o consegui! Louvado seja Deus,
aqui vou eu!” Eles querem um atalho para o céu, levando do mundo tanto quanto possam levar.
Você nada pode levar dele. Não existem caminhos curtos. Você vem pelo caminho do Calvário.
Você vem pelo caminho do altar de metal. Você vem pelo caminho da serpente de bronze. Você
morre! Você realmente morre. Ó Deus, por que eu não posso dizer isto corretamente? Você morre!
Literalmente morre para vocês mesmos. Você morre para as coisas do mundo, e é nascido de
novo. Amém. Nenhum mundo, as coisas do mundo estão mortas. Não existem caminhos curtos.
Vê? Eles querem vir rapidamente, eles não querem crescer. Nós crescemos no Senhor. Isto implica
em crescimento e experiência.
147 É falado ao povo na Costa Oeste agora, “Oh, nós temos o Batismo imortal. Nós batizamos
você na água, você se torna imediatamente de volta um homem novo ali mesmo, um homem
jovem, sim, senhor. Você continua tendo...” Eles tem a vestimenta de Elias, eles se tornaram filhos
de Deus manifestados. “Sim, senhor, irmão, Deus está tendo filhos manifestos agora mesmo.
Manifestando, diga-lhes tudo sobre isto. Esta noite você é um pecador amanhã vocês são filhos
manifestos de Deus”. Não faz sentido! Onde você encontra isto na Palavra? Bebês não nascem
homens, eles nascem bebês e crescem para serem homens.
148 Ouçam aqui, deixe-me apenas citar atrás, por um minuto e ler alguma coisa para vocês em
Efésios, o 11° verso, 12°, por volta do 15°, eu acho que é, em algum lugar por aqui, vamos começar

no 12° versículo.
Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do
corpo de Cristo.
Até que todos cheguemos à unidade da fé, e... ao conhecimento do Filho de Deus, a varão
perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.
Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de
doutrina, (ouçam, e que doutrina?) pelo engano - engano dos homens que com astúcia enganam
fraudulosamente.
Antes, seguindo a verdade em caridade... (e esperar, o que?)...segundo a verdade (Ele é a
verdade) em caridade... (ouçam! Vocês estão ouvindo?) Digam, “Amém”. (A congregação diz,
“Amém” - Ed.) o que?... Cresçamos em tudo naquele... (o que, amanhã?) Não, cresçamos em tudo
naquele... que é a cabeça, Cristo: Crescendo naquele! Oh, oh...
149 Eu me lembro do primeiro sermão que eu preguei. Eu me levantei ali e eu... eu pensei, eu agi
realmente bem, e todas as senhoras de idade assentaram-se em volta e elas choraram um
pouquinho, você sabe, e disseram: “Oh, que rapaz maravilhoso”.
150 O velho pastor, doutor Davis, era um velho advogado. Eu desci, e ele disse: “Eu quero ver
você embaixo lá em casa”.
151 Eu disse: “Está certo”. eu fui no dia seguinte, todo inchado, eu disse: “Como me saí, Doutor
Davis?”
Disse: “O pior que eu já ouvi!”
Eu disse: “O que?”
Ele disse: “O pior que eu já ouvi”.
“Oh, eu disse: “Irmão Davis, todo mundo estava chorando”.
152 Ele disse: “Sim, eles choram em funerais, choram em nascimentos, tudo mais”. Ele disse: “o
que é isto Billy, você jamais citou um pouquinho da Palavra de Deus. Você falou sobre alguma mãe
que tinha partido, ou algo assim, e fez todo mundo chorar”. Disse, “Você não nasceu de novo sobre
coisas e sensações desta terra, você nasceu pela Palavra”. Disse: “Billy”.
153 Oh, ele tirou o vento para fora de mim. Eu estou contente que ele o tenha feito. Vê? Vê? Não
pulando para cima e para baixo, gritando, que não é isto. É a Palavra que faz viver. A Palavra é
vivificada. Não experiências; a Palavra!
154 Ele disse: “Eu me lembro do primeiro caso que eu tentei, Billy”. Ele disse: “Eu cheguei no
parapeito”. E ele disse: “Eu disse: “Olhe para esta pobre mulher”. Oh, ele disse, “Olhe como está
ela, e seu esposo a tem maltratado”. E disse: “Eu chorei um pouco e peguei meu lenço, e procedi
como o resto dos advogados”. Disse: “Eu pensei que eu poderia ir através da mesma emoção”.
Disse, “Juiz, vossa Excia, por que não dar a ela o divórcio. Olhe lá. Ela disse que seu esposo a
espancou nas costas”. Ele não podia nem mesmo ver aquilo, debaixo, sob suas roupas. “A
espancou em suas costas. Por que não dar a ela...” O velho juiz apenas se assentou ali, olhou.
155 Diretamente o velho advogado assentado de frente do outro lado, tinha se arraigado, e ele
disse: “Juiz, Sua Excia... um absurdo como este sua corte tolerará?” Exatamente um grupo de
procedimentos duvidosos.
156 Esta é a maneira que muitas pessoas fazem. Muitos procedimentos duvidosos sem o
suficiente da Palavra atrás de si para sustentar. Cresça! “Oh, ele dançou no Espírito à noite
passada, irmão Branham, ele está certo”. não, isto não o torna correto para mim. Não, senhor. Vá
crescer, ser provado, testado, crescendo para Ele, experimentado.
157 Eu estava lendo nas histórias não há muito tempo atrás. Estou tomando tempo demais? Eu
estava lendo na história da Igreja. Eu creio que a irmã Arnold ali atrás “concordou” comigo outro dia
sobre algo a respeito da história da igreja, que ela esteve lendo. Eu vi onde uma noite havia um
rapaz num convento, nos dias de São Martin, que disse, “O Senhor me fez um dos antigos profetas
fora do Velho Testamento. Vê? Eu sou um dos antigos profetas”. Bem, eu não posso mencionar o
nome do bispo ali, daquela pequena escola, simplesmente um pequeno grupo como este aqui. Eu
não posso mencionar o seu nome agora, mas ele foi treinado sob São Martin. Eu não pronunciaria
corretamente, então o resto dos irmãos deixe isto de lado. Diretamente ele profetizou: “Esta noite
Deus descerá e me dará um manto branco, para me colocar entre vocês, e vocês saberão que eu
sou um dos profetas do antigo Testamento”. Então naquela noite, às doze horas, aquilo aconteceu
exatamente. Vozes foram ouvidas, pessoas se movendo ao redor, e o rapaz obteve o manto, eles
disseram, tão branco quanto podia ser. Ele saiu e disse: “Não lhes disse?” Disse: “Agora todos
vocês recebem ordens de mim. Eu sou o profeta do Antigo Testamento”.

158 Porém, o velho bispo não foi por isto bem exato. Isto não era a Palavra. Profetas não são
feitos, eles são predestinados. E um profeta não agiria daquela forma. No começo. O fruto disto
provou que não era isto. Vê? Os frutos provaram que aquilo não era um profeta, veja. Então ele
disse: “Nós passaremos o resto da noite em jejum e oração e cantando hinos”. Um dia ou muitos
passado. Após um tempo o velho bispo orando, disse: “Senhor, aquele rapaz”. Aquela vestimenta,
para olhar naquilo, eles nunca souberam nada, viram qualquer coisa como aquela. Escritores
vieram e olharam e eles jamais haviam visto alguma coisa como aquela. Lá estava. Finalmente
eles conheciam um homem que era um profeta, que era Martin. Eles disseram: “Correto, uma coisa
agora você fará para os provar. Escrituristicamente você está errado. Que tal irmos a São Martin e
colocarmos diante dele e contar-lhe isto?” Vê?
Ele disse: “Oh, eu estou proibido de me colocar diante de Martin”.
159 Aquele que tem bom ouro não teme ir ao teste da máquina; oh, oh, está certo, aquele que tem
a verdade. Esta é a razão pela qual eu fiz um desafio. Qualquer homem venha e me mostre onde o
batismo no Nome de Jesus Cristo está errado. Mostre-me este nascimento que você tem, para
morrer. E se você ainda tem o mundo em si, você ainda é do mundo. Mostre-me estas coisas. Não
tem que se preocupar quanto a isto, leve-o para o teste da máquina. Aqui está a máquina teste.
Vê? Vê? Correto.
160 Então eles disseram, “Você vai de qualquer forma”. E um grupo de irmãos o pegou, e o manto
sumiu. Vê? Não engoliria o povo pentecostal aquilo hoje? Oh, que coisa! Aquilo parecia uma coisa
real, porém não estava de acordo com a Palavra.
161 Martin disse que Satanás apareceu-lhe uma vez, usando uma grande coroa de ouro, três ou
quatro adornos de estrelas nela assim, reluzindo e bonita, enorme, grande cidadão, bonito,
simpático, corretamente penteado, e elegante, usando o mais bonito manto, e seus sapatos em
seus pés eram de ouro, saiu e disse: “Martin você me conhece?”
162 Agora pessoas que vêem visões, esta noite não - isto pode não... você pode não entender
isto, veja, mas como as coisas vem para vocês em espíritos diferentes, e quão enganosas são elas.
A Bíblia disse que eles enganariam o verdadeiro eleito, se isto fosse possível, vê. O eleito, que são
aqueles que são predestinados e nasceram para aquele propósito. Vê? Vê?
163 Então ele veio a este eleito, ele disse: “Martin, você me conhece? Eu sou Cristo”. Ele disse:
“Você me reconhece?” E Martin hesitou. Pareceu estranho. Ele esperou um minuto, e disse outra
vez, ele disse: “Você não me vê? Eu sou Cristo. Você me reconhece?” Ele disse isto três ou quatro
vezes para ele.
164 Cristo disse, ou melhor, Martin disse: “Satanás, eu te conheço. Meu Senhor ainda não está
coroado, porém Seus santos deverão coroa-Lo”. Lá está a Palavra que é correta.
165 É onde aquela igreja romana tem tantos dogmas, espíritos maus entrando, contrariamente à
Palavra, e eles querem negar a Palavra para levar seus dogmas e se afastarem da Bíblia. Fiquem
com a Palavra! Esta é a corda da vida hoje. Haverão espíritos a levantar após um tempo que
enganará tudo, aproximadamente. A Bíblia diz que sim. “Como James e Jambres resistiram a
Moisés, assim farão estes homens réprobos de mente quando à verdade”; realizando milagres e
todos os tipos de sinais. Porém fiquem com a verdade. A Palavra de Deus vem ao profeta, e eles a
trazem adiante, e nós cremos nos profetas.
166 Vejam, sim, ele disse, “Eu te conheço Satanás”. Disse: “Meu Senhor não é um homem grande
assim. Meu Senhor partiu com uma rudimentar e velha vestimenta, com marcas de pregos em suas
mãos, não coroado, com rajas de sangue. E quando Ele retornar, Ele virá daquela maneira, pois a
Bíblia diz que Ele retornará assim como Ele foi”. E a coisa desapareceu dele. Oh, que coisa!
167 Como ele vem entrando e torna isto tão bonito “Oh, eles falaram em línguas. Eles, eles, eles
são as melhores pessoas que você já viu”. Você não creia nisto. Esteja alerto.
168 Eu espero que a Palavra não esteja te aborrecendo. Os cristãos crescem à estatura de Cristo
à medida que eles vivem. Eles são nascidos de novo, e suas vidas começam a se formar como a
de um bebê. Ela toma forma e começa a crescer. A primeira coisa que se sabe, eis que aqui estão
eles à estatura completa. Amém. Aí está você. Dia após dia, ano após ano, eles continuam o
mesmo. Agora volte para a Palavra, “Se vós estiverdes em Mim”.
169 Dizem eles, “Eu nasci de novo, aleluia, eu me uni a eles. Eu me juntei a isto. Eu me juntei. Eu
não sei, o ano passado eu... eu cri no Nome de Jesus, agora eu... eu quebrei a promessa agora,
eu... eu creio nisto. Eu cria que a gente tinha que ser santo, mas eu... eu... Fulano de Tal diz...
“Enganadores, levados ao redor por todo vento de doutrina”. Vê? Aí está você.
170 Mas ser nascido do Espírito e crescer à estatura de Cristo! Você vê isto, irmão Dauch?

Crescendo à estatura de Cristo! Por sua vida, prova. Como se você fosse nascido um profeta, você
permaneceria aquilo. Se você nasceu um cristão, você continuará aquilo. “Se vós estiverdes em
Mim e minhas Palavras estiverem em vós!” Isto cresce à estatura de Cristo. Não algum jovem
advogado batendo, gritando, chorando, dizendo a você isto, aquilo, aquilo outro, fazendo muitas
emoções; mas alguém que cresceu à Estatura de Cristo, que através dos anos tem amadurecido e
provado, de pé no leme. Não outro! “Sobre Cristo a sólida Rocha nós nos firmamos, todos os outros
terrenos são areias movediças. Deixa as denominações e credos virem, irem, deixe os ismos;
mantenha-me humilde, Senhor, fique exatamente com a Palavra e mova-se por sobre a correnteza.
Ela nos guiará para a praia”. Estatura completa.
171 Agora olhe, se nós vemos como isto mostra-se aqui, e você não pode mudar após a morte.
Agora você veja estas pessoas que vem, sentem todas as sensações e coisas, correm para fora e
amanhã eles estão neste caminho. Você tem visto isto? Centenas deles. Vê? E veja você, você você veja o que acontece. E agora se aquelas pessoas morreram naquele estado? A morte não
muda isto.
172 Então, ó cristãos, concluindo estas palavras, deixe-me dizer isto. Vamos voltar para Sua
Palavra com toda sinceridade, venha humildemente, como cristãos, e nasça de novo de Seu
Espírito e quando você é nascido de novo, você é vindicado como cristãos pelos frutos que você
produzir. Você entendeu isto irmã Peckenpaugh? Você é uma cristã pelos frutos que você produzir,
“Por seus frutos os conhecereis”. Isto é uma vindicação. Você pode não conhecer seu alfabeto,
mas ainda assim pode ser uma senhora, uma cristã. Você pode ser odiada pelo mundo,(se você
faz isto porque você tem feito alguma coisa, você deveria ser), mas se você é odiado por Sua
causa, isto é diferente.
173 Você pode não - você pode não ser um teólogo. Olhe para o homem que nasceu cego. Jesus
o curou. Ele era de nascimento, ele não tinha nem mesmo o globo ocular. E Jesus o curou, curouo. E quando aquele homem veio a enxergar, e os fariseus o indagaram, disseram, “Quem era ele?”
Eles não podiam negar que alguma coisa havia acontecido. Agora o homem não era um teólogo.
Ele não podia discutir como pregadores o fariam, coisas com pequenas técnicas, ele não poderia
explica-las. Ele não conhecia o Testamento. Ele não sabia como o Messias nasceu e as obras que
Ele ia fazer. O homem não o sabia. Ele não era um teólogo. Mas o que ele fez? Eles disseram: “Dê
glória a Deus, nós somos teólogos, e nós sabemos que Ele é um pecador”.
174 Agora o homem não podia negar a Palavra deles, mas aqui está o que ele disse, em outras
palavras: “Se - se Ele é um pecador e faz isto, então o que aconteceu com vocês companheiros? O
que acontece com todos vocês?” Ele disse, “Se Ele é um pecador ou não, eu não posso dizer isto.
Porém de uma coisa eu sei, em que, uma vez fui cego, mas agora vejo”. O que estava ele fazendo?
Ele era vindicado. Correto. Ele estava sendo vindicado. Algo aconteceu a ele. Seu ser havia
mudado da escuridão para a luz; de cegueira para a visão.
175 E um homem que é nascido do Espírito de Deus que certa vez teve uma forma de piedade,
nega a Palavra e o poder de sua eficácia, e diz: “O dia dos milagres passaram”, quando ele é
nascido de novo, ele pode não ser uma pessoa estudada, e pode não ser capaz de explicar isto,
mas ele crê. Como o ...
176 Se meus irmãos de cores e irmãs aqui me desculparem por dizer isto, um bom e velho irmão
de cor no sul, eles contaram uma pequena história dele, disseram que ele estava embrulhando
uma Bíblia, e ele não sabia ler nem o seu nome. E ele disse: “Mose, por que você embrulha aquela
Bíblia?”
Disse: “É a Palavra de Deus”.
Eles disseram: “Bem, você crê nela?”
177 Ele disse: “Sim, senhor, eu creio nela com certeza”. “Eu creio nela de capa a capa, e creio na
capa também, pois isto contém a Santa Bíblia escrita em si”.
178 Disse: “Como você sabe que é uma Santa Bíblia?” Disse: “Como você sabe que ela o é?”
179 Ele disse: “Eu simplesmente creio nela. É tudo”. Aquilo era tudo que ele tinha que ter. Ele
somente cria nela. Ele não sabia porque, mas ele cria nela.
180 Eles lhe disseram: “Mose, você, você faria qualquer coisa que aquela Bíblia dissesse para
fazer?”
“Sim, senhor”. Ele disse, “Se a Bíblia dissesse que sim, eu o faria”. Aí está você.
181 Ele disse, “Está bem, Mose”. Ele disse, “Agora, que, se aquela cerca de pedra, se o Senhor
lhe dissesse para atravessar aquela cerca de pedras, você, você pularia através da cerca de
pedras?”

182 Ele disse: “A Bíblia diz para Mose atravessar aquela cerca de pedras?”
183 Ele disse: “Mas se Deus falasse com você e lhe dissesse para atravessar aquela cerca de
pedras?”
Ele disse: “Se fosse Deus, e Ele me dissesse para atravessar, eu atravessaria”.
184 Ele disse: “Como você iria transpor aquela cerca sem um buraco nela?”
185 Ele disse: “Se isto fosse Deus, Ele teria o buraco lá quando Mose chegasse lá”. E está correto.
Certo!
186 Você toma a Palavra de Deus sem recear e ficar ali e diz isto é assim! Deixe esta pobre
senhora nervosa aqui. Pensa que vai morrer, e tudo mais está errado com ela, vê. Você não está
morrendo! Diz “Como posso eu faze-lo irmão Branham?” Apenas tome sua Palavra e entre sobre
ela de uma vez. Coloque-se sobre aquela Palavra, veja o que acontece. Diga ao diabo que ele é
um mentiroso. Você tem estado na menopausa todos estes anos, cerca de sessenta e sete anos de
idade... e afaste-se da coisa, é o diabo! Tome a Palavra de Deus e diga: “Pelas Suas pisaduras eu
estou curada”, olhe o que aconteceu. Logo você para de pensar que você teve ataques cardíacos e
tudo mais. Você não tem nenhum ataque cardíaco e toda essa coisa. É uma mentira. Você não tem
isto. Apenas creia na Palavra de Deus”. Correto.
187 Quando você nasce de novo, Deus vindica a você. É como Deus vindica toda Sua natureza.
Como? Pelos seus frutos. Esta é a maneira que Ele vindica Seu ministério. Está correto. Todos os
Seus servos são vindicados da mesma maneira que Ele vindica a natureza. Como você sabe se é
um pessegueiro? Porque produz pêssegos. Como você sabe que é uma macieira? Ela produz
maçãs. Como você sabe que é um cristão? Sinais cristãos produzidos disto, vida cristã proveniente
disto. Como você sabe que ele é um mestre? A Palavra vem dele. Como você sabe que ele é um
profeta? A Palavra vem através dele, produz evidência, vindicação. Ela prova a si mesma. Como é
que isto se torna assim? Quando morre se torna um. Isto é certo. Quando morremos e nos
tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, isto levanta com nossa chamada. Os frutos do
Espírito nos seguem. Quando nós somos seus servos. Quando nós somos nascidos de novo, os
frutos da vida de Cristo nos seguem. Isto é correto. Como você sabe que é um pessegueiro? Ele
produz pêssegos?
Como você sabe que ele é um cristão? Ele age como Cristo, ele anda como Cristo, ele fala
como Cristo. Ele vive como Cristo, acima do pecado, vitorioso. O que ele faz, diz, “Veja o que eu
fiz”? Cristo não fez aquilo. Ele deu toda a glória ao Pai. Correto. É como você o sabe. Por seus
frutos os conhecereis. O que deve...
188 “Em verdade, em verdade eu vos digo, a não ser que o homem nasça de novo não pode nem
mesmo entender o reino de Deus”.
189 Então não é minha mensagem de ano novo aqui às doze e trinta ou vinte para uma, mas é
minha advertência a você, cristão, você que ama a Deus. Quando você vem para o altar de bronze
de Deus de julgamento, e você quer ser nascido de novo, tão somente deposite a si mesmo ali
sobre ele. Não espere pegar de novo, você vai morrer. Este é seu fim. É tudo. Se você não o fizer,
se você não sentir que pode fazer isto, não, não tente, não funcionará; profundamente,
sinceramente. Com cerca de dez páginas desta lição aqui, ou mais, Escrituras, eu paro. Mas
coloque a si mesmo sobre o altar de bronze de Deus, do julgamento de Deus, e torne-se tão morto
para o mundo como Cristo o foi. Vê? Venha tão morto quanto a serpente julgada estava no jardim
do Éden, tinha sido representada em forma de serpente de bronze, nenhuma vida em si. Toda Sua
vida tinha se ido e Cristo foi deixado sem vida. Eles o levaram da cruz e O sepultaram no túmulo.
Ele estava... ele estava morto. E então Ele ressuscitou por nossa justificação. Como sabemos?
Porque Sua vida que O ressuscitou daquela condição de morto, aquela mesma vida nos ressuscita
de nossa condição do mundo, em uma nova criatura em Cristo Jesus, e então pelo Espírito Santo
nós somos selados no reino de Deus até o dia de nossa redenção.
190 “Na verdade, na verdade, te digo, a não ser que o homem nasça de novo ele não pode
entender o reino de Deus”. Não tente entende-lo, você jamais o conseguirá. Jesus disse que vocês
não poderiam. Apenas aceite-O, aceite-O nas bases de Sua Palavra.
191 Não ande cegamente agora, e diga: “Ó Senhor, dê-me uma sensação”. Não, “Senhor, eu Te
digo”. Não. Simplesmente diga, “Senhor, mate-me, tire o mundo para fora de mim. Eu - eu - eu
ainda amo as coisas do mundo”. Eu não quero dizer a criação, o pôr do sol e a beleza, e coisas
assim, não é sobre isto que eu estou falando. Eu estou pensando sobre a luxúria, a depravação, a
ordem do mundo. Todas estas coisas do mundo. Simplesmente morrem, automaticamente morrem,
e você não... Elas não mais te envolverão. Elas se tornam miseráveis para você, “Oh,

simplesmente não lhe como as pessoas vivem nelas”. Você chora. Quanto mais você vê Dele, pior
você fica! Sim, senhor. Você não pode se comprometer com isto. Não há lugar para se
comprometer com isto. Não há lugar para se comprometer. Não há lugar para você se colocar ali,
quando há mundo ali. Você está morto para aquelas coisas. E como pode você, uma vez morto
para o mundo, e então se associar às coisas dele outra vez? Não pode faze-lo. Então não faça isto.
Morra para as coisas do mundo.
192 O Senhor abençoe a você. Nasçam de novo cristãos. Nasça de novo, então não terá de dizer,
“É a coisa mais difícil”. Vocês mulheres, “para eu deixar meu cabelo crescer”. “É a coisa mais difícil
para mim deixar meu temperamento se ir”. Você homem. “Rapaz, eu tenho que dizer a minha
esposa. Eu a seguro, rapaz, e eu a sacudo e digo: “Eu sei que sou um cristão, não devia fazer isto,
porém cale-se e sente-se!” Oh, oh, não façam isso. Vê?
193 Você gostaria de ver o momento em que você colocaria seu braço em torno dela, e diria,
“Querida, isto não convém a uma cristã. Esta é a maneira que você quer ser, não é? Você pode ser
desta forma. Vê? E quando um homem bater ao lado de sua face, você não deve corta-lo com um
canivete. Vê? Um homem bate-lhe ao lado de sua face, diga: “Irmão, por que razão você fez isto?”
Vê? Aí está você. Isto é cristianismo. Quando alguém diz alguma coisa má sobre você, em vez de
apenas tentar fazer um grande show disto, fuja para algum lugar e diga: “Pai Celestial, o homem é
um mortal. Eu oro para que Tu tires aquele espírito dele. Não o deixes fazer aquilo. Oro a ti para
que salves sua vida”.
194 Não diga isto: “Senhor, eu sei que eu não devo dize-lo”. Bem, você pode não dizer isto com
seus lábios, mas pretenda-o em seu coração. Vê? É o seu coração que importa, vêem. Quando
você nasce de novo do Espírito de Deus, você realmente ama a todos. Agora você não ama seus
caminhos e coisas assim; não quer compartilhar disto. Não, senhor, fique longe das coisas do
mundo, mas você simplesmente se mantenha puro. E o único caminho para você fazer isto, é isto
vir de dentro para fora, como a pomba fixando as suas penas, você vê. Ela não tem que fixa-las,
dizer: “Agora, hoje eu devo limpar tudo isto”. E então assim. Não, ela tem óleo dentro de si porque
ela é uma pomba, apenas se mantenha limpo. Vê? Está correto.
195 Você não fará isto? Você não O receberá assim? Esta é a minha convicção para vocês nesta
véspera de Ano Novo. Eu tento convencer este pequeno tabernáculo. Como eu amo a vocês, como
eu amo este pequeno grupo de pessoas! Como eu gostaria de vir alguma hora, andar por este
prédio, e tão somente olhar. Vocês sabem o que eu tenho sempre desejado ver? Uma igreja cheia
com o Espírito, que o pecado não pudesse nem mesmo estar por perto dela. Assim que um
membro fizesse algo errado, o Espírito o chamaria imediatamente. Ele ficaria temeroso de juntar-se
aos cristãos antes de confessa-lo e acertar aquilo, porque ele seria chamado imediatamente na
reunião quando se reunissem. Vocês vêem aí, não seria isto encantador? Então o imundo entra e
assenta entre vocês, a primeira coisa vocês sabem, o Espírito Santo fala de tal forma que revela
segredos de seus corações, veja, contando-os. Agora, se isto opera sobre um, operará sobre o
outro. Vê? E todos em oração, todos vocês como um todo, uma pessoa, como somos todos
membros deste Corpo movimentando exatamente ao longo, todos nascidos de novo do Espírito de
Deus, cheios com o mesmo Espírito, batizados no mesmo Corpo. Não seria isto maravilhoso?
Agora, nós podemos tê-lo, Deus nos prometeu isto. Mas primeiro, morte, sepultura e ressurreição
com Ele.
196 Vamos curvar nossas cabeças agora para oração. Há alguns lenços depositados aqui
também.
197 Santo Deus, nós concluímos, Senhor, que a santidade neste ponto. Nós compreendemos que
nós estamos na casa de Deus. Nós estamos em associação com o Corpo de Cristo, o qual é a
casa de Deus. Os membros do Corpo são congregados juntos. Há um vindo de um lugar, e um ao
outro ajuntando-se. E hoje nesta lição de Escola Dominical, tem sido longa e prolongada. Mas, Pai,
eu creio que isto foi ordenado por Ti. Que isto deveria ser desta maneira, que podemos entender o
que nascimento e ressurreição significa. O que isto significa ser nascido de novo. Nós temos que, a
primeira coisa primeiro, nós temos que morrer para que nasçamos de novo. Você nunca muda as
Suas leis. A lei da natureza continua provedora. A lei da natureza é que qualquer semente deve
morrer primeiro em razão de nascer de novo. E nós compreendemos que nós, também, devemos
morrer para nascermos de novo. E muitos, Senhor, hoje, eu oro a Ti que nos perdoe, muitos tem
dependido de algumas experiências que tiveram, pelas quais eles clamam que nasceram de novo.
Porém os frutos de suas vidas mostra que isto... Eles foram produzidos na árvore errada.
198 Esta foi minha razão, Pai, pela qual nesta manhã perguntando se o irmão Neville falou comigo

para trazer a mensagem, eu apenas ministraria a Escola Dominical. E por esta razão, Pai, eu o
tenho feito com - com amor e com todo meu coração, que o povo deve ser que, não descansar
sobre alguma experiência que eles tiveram, porém descansarem solenemente dia após dia em
suas vidas; como eles vivem nestas horas quando estão na igreja, e como eles vivem quando o - o
aperto vem de fora. Procuram eles refúgio na cruz para socorro quando surgem problemas, ou eles
andam em seu próprio Espírito e pensamento? Eles se aborrecem quando ficam irritados? É esta a
questão, Pai. E quando nós vemos que é impossível a qualquer um de nós salvar o outro, que Deus
tem feito um caminho apropriado, um - um sacrifício todo suficiente, e é o único caminho pelo qual
podemos vir. Não por alguma igreja, algum credo, alguma denominação, alguma sensação, mas
pelo caminho de Cristo. Como o primeiro homem, o justo morreu, ele morreu sobre o altar com o
cordeiro. E para esta hora real, todo outro homem reto tem que morrer sobre o altar de bronze de
Deus, com Seu Cordeiro, Cristo Jesus. Então nós somos mortos com Ele e nascidos uma nova,
numa nova vida. Permita-o Senhor, que isto não escape a algum coração aqui dentro.
199 Vamos pensar sobre isto hoje, Senhor, enquanto retornamos esta tarde outra vez às sete e
trinta, para começar aqui umas séries de reuniões em pregação esta noite. Eu oro para que Tu
abençoes casa um de seus servos esta noite com mensagens poderosas, Senhor. Permita-o.
Possam nossas almas serem abastecidas. Estas pessoas que tem dirigido de tão longe para virem,
possam... ser saciadas com o Evangelho do poder de Deus através desta véspera de Ano Novo.
Que possam ir para longe daqui felizes e jubilosos. Permita-o Senhor, dando-lhes alimento
espiritual para o Ano Novo que vem. Conceda-o.
200 Perdoe nossas transgressões, enquanto nós perdoamos aqueles que transgrediram contra
nós. E tu disseste: “Se em vossos corações não perdoardes aos homens as suas transgressões,
Vosso Pai Celestial não vos perdoará a vós”. Assim, Senhor, nós perdoamos a cada um. Nós pela
fé, esta manhã, depositamos nossas almas sobre o altar, queimando cada pontinho de vida do
mundo para fora de nós, Senhor. Possa a fumaça de nosso sacrifício subir, Senhor, e ser um
aroma suave... cheiro em Tuas narinas. Conceda-o, Senhor, enquanto oferecemos não um cordeiro
queimado, mas depositamos a nós mesmos lá como pecadores, para sermos queimados como
pecadores e transformados em cordeiros por um novo nascimento. Conceda isto, Senhor.
201 Então, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal; do mal da enfermidade, o mal da
depressão. Cure a cada um que esteja no prédio esta manhã. Toda pessoa doente possa ser
curada hoje, Senhor. Eu exprimo estas palavras no Nome do Senhor Jesus, que os montes que se
colocam diante do povo possam todos eles serem removidos hoje. se isto for enfermidade, se for
cobiça, se for sofrimento, se for qualquer coisa do mundo, possa isso se mover para fora do
caminho e deixe a Palavra de Deus entrar e ser manifesta em suas vidas. Livra-nos do mal; pois
Teu é o reino, Senhor, o poder e a glória, para todo o sempre. Amém.
Eu O amo, eu O amo,
Porque Ele primeiro me amou;
E comprou-me a salvação,
No madeiro, no Calvário.
Aperte a mão um do outro.
Eu O amo, eu... (simplesmente vire e diga, “Saudações, meu irmão, saudações)
Porque Ele primeiro me amou,
E comprou-me a salvação,
No madeiro, no Calvário. (Continue tocando).
202 Eu quero agradecer a cada um de vocês por todas as suas gentilezas deste ano passado. Eu
provavelmente tenho a minha mensagem a noite, o Senhor permitindo, às sete e trinta. Eu quero
agradecer a Charlie e Mellie, e Rodney e sua esposa, por suas amabilidades, quando na estação
de caça eu estava lá, eles me trataram como se eu fosse o pai deles ou irmão deles. E a todos
vocês que tem sido tão gentis para comigo, obrigado, irmão e irmã Dauch, e irmão Wright, também
irmão Ben, e muitos, todos - todos vocês, irmão Palmer e, vocês sabem, todos vocês de Geórgia,
todos em todos os lugares, obrigado.
203 A propósito, o pai de Margie, eles ligaram ontem e disseram que ele estava doente. Está está Margie e Rodney aqui? Não estão? Como está o velho ancião? (Um irmão na congregação
diz, “Ele deve estar um pouquinho melhor”). Vamos vagarosamente, vamos orar.
204 Pai Celestial, há poucas semanas passadas eu estava entrando no pequeno município a
caminho de volta subindo sobre a estrada em Kentucky. Um velho papai assentado ali fora com
seu macacão, e sua fadada camisa azul, tremendo. Tomei-o pela mão e vi que ele estava se

aproximando do fim. Uma velha mãezinha convidou-me a entrar e a comer alguns biscoitos e
molho de carne. Eles simplesmente estavam respeitando Sua Palavra. Agora está mal e mal aqui,
ele está nos deixando. Não o deixe morrer um pecador, Senhor. Talvez isto tenha sido nossa...
falha de seu servo, Senhor. Aquele velho pobre homem, nada conhecendo, exceto lavrar a terra e
fazendo o sustento de seus filhos, mas eu achei nele um espírito bom e gentil. Não o deixes morrer
um pecador. Sua filha é um de nós, Senhor. E como a velhinha Margie, aqueles ombrinhos
doloridos, e como ela me atendeu tentando me arrumar uma cama para que dormisse lá e uma um café da manhã na mesa, e sua Nellie e Charlie e todos eles, irmão Cox. “E ela estava
chorando”, disseram eles no telefone. Seu Pai está se indo”. É seu pai.
205 Senhor, venha para aquele balão de oxigênio agora mesmo, não bata no dreno, mas na porta
da tenda de seu coração. Talvez alguns de nós não tenha completado nossa obrigação de ir até
ele, Senhor. Alguns de seus outros servos, talvez em mocidade quando suas mentes estavam
alertas, talvez seja falta nossa, Senhor, que nós não o persuadimos. Então perdoe-nos Senhor e
tome-o para o Teu reino. Conceda-o Senhor. Nós o entregamos a Ti agora. E se for possível, ou
estiver em Seu Grande Plano, levantar-lhe, Senhor, talvez alguns de nós terão uma chance de falar
com ele ainda. No entanto, nosso pedido é por sua alma, Senhor, pois está indo para sua jornada
logo, isto parece como que velejando no além desconhecido, oh, sem piloto, ninguém para guia-lo
através da neblina e nevoeiro além. Ele perderá seu caminho, Senhor. Possa o piloto que conhece
o caminho, vir a ele esta manhã, ancorar seu pequeno navio contra o lado do velho navio de Sião.
Quando ele tomar sua jornada, ele estará seguro de desembarcar em segurança. Permita-o
Senhor. Nós o entregamos a Ti agora, no Nome de Jesus Cristo. Amém.
Eu O amo, eu O amo, (Vamos levantar nossa mãos)
Porque Ele primeiro me amou,
E comprou-me a salvação,
No Madeiro, no Calvário.
206 Esta noite eu tentarei ser um pouco mais rápido com a mensagem do que eu fui esta manhã.
Agora saia vagarosamente. Desejaria poder levar a todos vocês para casa comigo, dar a todos
vocês um bom jantar. Eu estou certo que o faria se pudesse. Porém espero que o Senhor dê a
vocês uma - uma refeição real, espiritualmente falando, em sua santidade e misericórdia, que
vocês verão e crescerão à Estatura completa Dele que vocês amam, Seu Salvador, Jesus Cristo.
Agora enquanto deixamos o prédio, e nos colocamos para oração, despedida, queremos cantar
nosso cântico e estar certo que você obedece, “Leve o nome de Jesus contigo”. Agora, vamos
fazer um anúncio num momento, tem um anúncio rápido enquanto cantamos nosso cântico correto.
Leve o nome de Jesus contigo,
Filho de tristeza e de aflição,
Júbilo e conforto de dará,
Leve-o por onde você for.
Nome precioso (nome precioso) ó quão doce!
Esperança da terra e júbilo do céu;
Precioso nome. Ó quão doce! (quão doce!)
Esperança da terra e júbilo do céu.
Leve o nome de Jesus contigo,
Como um escudo de cada cilada, (ouçam agora que)
Quando tentações ao seu redor se juntarem,
(o que você faz?)
Tão somente respire aquele santo nome em oração.
Nome Precioso, ó quão doce!
Esperança da terra e júbilo do céu,
Nome preciso (nome precioso), ó quão doce!
Esperança da terra e júbilo do céu.
207 Agora lembrem-se, eu creio que Jesus Cristo diz isto para todo ser humano, em sua primeira
doutrina, “A menos que o homem seja nascido da água” (esta é a Palavra, lavagem da água pela
Palavra) “E do Espírito” (Que é o Espírito Santo, o Espírito Santo confirmando a Palavra), “Ele não
pode ver o reino de Deus”. Você crê nisto? Vê? “Pela água” lavagem da água pela Palavra, Palavra
e verdade. Ele é a verdade “Água e Espírito”, o Espírito vindo com a Palavra, para confirmar a
Palavra, fazendo Deus viver em mim. Vê? Nós não podemos entender o reino de Deus até que isto
aconteça. Então quando isto começar a acontecer, que nós vemos a Palavra em nós, nascer da

Palavra e do Espírito, manifestando a Si mesma, conduzindo-me não para longe da Palavra; o
Espírito guia-me para a Palavra, e a Palavra vivendo em mim, fazendo Deus manifestar em sua
vida!... Você jamais compreenderá o reino de Deus e não pode de forma alguma entrar nele. Deus
abençoe a vocês. Irmão Neville.

