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1 ...Escrituras, para poucas Escrituras que tenho escrito para o que eu... Se eu quero... 
chamaria isto de um tema (eu não saberia se chamo isto de tema ou não; mas somente para um 
tema), eu quero tomar este pensamento: A palavra de Deus Chama para Uma Total Separação da 
Incredulidade. 
2 E agora, eu gostaria de ler da Bíblia, lá no Livro de Gênesis, no capitulo 13 de Gênesis; e 
gostaríamos de começar a ler no versículo 5. Eu simplesmente gosto de ler a Palavra, porque o que 
eu digo pode falhar... este é o homem... mas se eu simplesmente ler esta Palavra, o que diz não 
pode falhar. Então eu sei que algo bom sairá disto, se não for mais do que simplesmente ler a 
Palavra. O versículo, o que diz  não pode falhar. Então eu sei que algo bom sairá disto, se não for 
mais do que simplesmente ler a Palavra. O versículo 5, comecemos, no capítulo 13: 
 E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, e vacas e tendas. 
 E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos; porque a sua fazenda era muita, 
de maneira que não podiam habitar juntos. 
 E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló; e os 
cananeus e os perizeus habitavam então na terra. 
 E disse Abrão a Ló: Ora não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus 
pastores, porque irmãos somos. 
 Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim; se escolheres a esquerda, irei 
para a direita; e se a direita escolheres, eu irei  para a esquerda. 
 E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes 
do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, 
quando se entre em Zoar. 
 Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão , e apartaram-se um do outro. 
 Habitou Abrão na terra de Canaã  e Ló habitou nas tendas de Sodoma. 
 Ora, eram  maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. 
 E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e 
olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente; 
 Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua semente, para sempre. 
3 Agora, o pensamento da Palavra de Deus chamando para uma total separação. Nós somente 
sabemos disto por... como lemos a Palavra e vemos a Palavra manifestando a Si Mesma. 
4 Agora, no principio (Gênesis 1:3) nós encontramos que haviam trevas sobre a terra, e o 
Espírito de Deus movia sobre as águas e disse, “Haja Luz”, e lá houve luz. E Deus viu que a luz era 
boa, e Deus separou a luz das trevas. Então a Palavra de Deus começou a separar a luz das trevas 
desde o principio. Da mesma forma isto permanece ate este dia. 
5 Como eu disse ontem à noite sobre Jesus, quando Ele tinha somente doze anos de idade, e 
sendo um engano de sua mãe (o qual o povo chama de mãe de Deus), e como a mulher disse, 
“Ora, o Teu pai e eu temos Te procurado com lágrimas”,  e rapidamente, Ele sendo a Palavra, 
disse, “Não sabeis que estou tratando dos negócios de meu Pai?” Vêem, ela estava declarando 
que Ele era filho de José. Se ele fosse filho de José, Ele haveria... estado com ele; mas Ele estava 
com o Pai, tratando de Seus negócios. Então a Palavra é sempre corretiva e sempre correta, e a 
Palavra corrigirá cada erro, sempre. 
6 Agora, quando a terra que... Deus ia usar a terra, e ela estava em trevas total. O Espírito de 
Deus falou e disse, “Haja Luz”, e Ele separou a luz das trevas. E Isto tem feito desde que... 
separando a luz das trevas. 
7 A Palavra de Deus também separou a água da terra no principio. Deus falou, e a água se 
separou da terra. Então aquilo... Ele tinha uma... uma razão para aquilo. Deus nunca fala uma 
palavra a não ser que Ele tenha uma razão para falar aquela palavra. Ele não é como você e eu, 
que somente... ou especialmente eu mesmo que falo tantas coisas tolas. Deus fala cada palavra 
com um significado, e algo que Ele está tentando realizar e realizará através de Sua Palavra. E isto 
realizará exatamente o que Ele disse que Isto faria. 



8 Agora, se Deus dissesse, “Haja luz” e não houvesse luz nenhuma, então aquilo... aquilo não 
é... aquilo não seria Deus quem havia dito. Vêem? Quando Deus diz qualquer coisa, Ele deve 
sustentar aquilo que Ele disse. E quando a Palavra de Deus tem sido vindicada, aquilo é Luz. 
Agora, a Palavra Ela Mesma não é Luz até que seja uma luz vindicada. Se Deus dissesse, “Haja 
Luz”, e lá não houvesse luz, então aquilo não seria a Palavra de Deus; mas quando a luz se 
espalhou sobre a terra, aquilo mostrou que a Palavra foi vindicada; e houve luz. 
9 Agora hoje, se Deus tem feito uma promessa, e quando aquela promessa é vindicada, então 
aquilo é Luz; aquela é a Luz do dia, quando a Palavra vindicada... a Palavra para a hora vindicada. 
10 Então, Deus iria ter uma... uma terra que Ele iria plantar uma vegetação, e Ele teria pessoas 
sobre a terra. E então, Ele falou e separou as águas do mar. Então também, Ele separou, em 
Gênesis, a vida da morte. 
11 Agora, se cremos na Palavra de Deus, Ela é a Palavra de vida para nós; mas se duvidamos 
da Palavra de Deus, Ela é morte para nós. Porque Deus tem falado; quem pode negar isto? Vêem? 
E se duvidamos da Palavra de Deus, então Ela se torna morte... como Eva. 
12 Agora, Eva duvidou de um pequeno ponto da Palavra de Deus, e o que isto fez? Causou todo 
este problema que temos. Se ela tivesse permanecido atrás da Palavra, fortificada atrás da 
Palavra, o grande exército de Deus, e não desacreditando Nisto, então isto nunca teria acontecido 
da maneira que aconteceu; isto nunca teria acontecido desta maneira. Mas, vê você, lá veio a 
morte. 
13 Então Deus também tinha um pacto. Sendo misericordioso para conosco, Ele aceitou uma 
morte substituta em que ambos... 
14 Ele separou a Vida da morte também no jardim do Éden. E Ele fez isto através de Sua 
Palavra. E hoje Ele faz a mesma coisa, quando estamos em densas trevas  (como falei no 
domingo), trevas sobre a terra, sobre o povo, e densas trevas. No meio de tudo isto, Ele continua 
falando a Sua Palavra de Vida àqueles que desejam crer Nela. 
15 E agora, nós encontramos que se... Jesus tem constantemente nos dito que há uma 
separação. E encontramos que a última coisa que está predito à raça humana antes do grande dia 
final, quando subirmos para a presença de Deus, que haverá uma separação final. Ele separará as 
ovelhas dos bodes. 
16 Deus... vem constantemente separando, ininterruptamente. E isto é o que Ele está fazendo 
nesta noite. Isto é o que Ele sempre faz. Você pode ver isto em cada reunião. Ele separar a fé da 
incredulidade. Ela fala. Ele declara a Si Mesmo aqueles que crêem Nele, tem fé Nele. 
17 Agora, nós encontramos em Números capitulo 6, que um Narizeu chama... um Narizeu  era 
chamado para se separar de todo o mundo para a Palavra de Deus. Agora, este é um chamado 
Narizeu... separação. 
18 Nós encontramos que Sansão era um Narizeu para o Senhor, e ele estava separado do... por 
um sinal. E este sinal era que ele tinha que usar o seu cabelo comprido com sete tranças. Isto era 
um... um sinal de separação, que ele era chamado para um propósito. 
19 E eu não quero entrar nisto, porque eu disse que isto... eu somente ia falar por uns poucos 
minutos . Mas eu penso que hoje, quando vejo nossas irmãs usando cabelos longos, como a Bíblia 
diz que elas devem usar, eu penso que este é o sinal Narizeu de que elas desejam se... eu... eu 
quero isto para ir para casa (vêem?) porque é isto. Parece que alguém está tentando a... a fazer 
um... algo que Deus lhe disse para fazer. Não importa qual seja o preço, o mundo tem que falar 
sobre isto ali, ou quantos desprezos, ou risadas, ou críticas, aquilo não incomoda uma pessoa que 
está totalmente separada das coisas do mundo para as coisas de Deus. Eles obedecerão a Palavra 
e se separarão das coisas do mundo, porque a Palavra os separa. 
20 Eu sei que elas suportam críticas, mas se não fôssemos criticados, então haveria algo errado. 
O mundo sempre conhece os seus. Mas como eu disse... Aquilo...Recordem, crítica na causa da 
Palavra de Deus está somente fazendo crescer o trabalho de Sua Graça. Isto mostra que você tem 
se separado para... para ser um cristão, para agir como um, para viver como tal, para obedecer 
cada mandamento de Deus. E é um... é um voto Nazireu para separar, um chamado de Deus que 
te separa das coisas do mundo. 
21 Eu creio, nesta noite, que cada homem e mulher, cada rapaz e moça, que é nascido do 
Espírito de Deus, é um Nazireu para o Senhor; porque eles tem separado suas coisas... a si 
mesmos dos cuidados do mundo ou seja o que for que o mundo tiver para dizer. 
22 Você vive nesta cidade aqui onde há grandes escolas. E... e vemos nossa nação pedindo por 
um padrão mais alto de educação (o que está bem, não tenho nada a dizer sobre isto), mas aquela 



educação não pode te dar salvação. Um cientista pode partir um grão de trigo e lhe dizer quantas 
químicas diferentes há nele, mas ele não pode encontrar a vida que está ali. A educação pode te 
instruir... ou te ensinar matemática, e... e ela pode te ensinar história e outros; mas ela não pode 
trazer Vida para você. A sua educação não fará isto. Deus tem uma maneira de trazer Vida para 
você: e esta é quando você está pronto para se separar de todas as coisas do mundo, e todos os... 
os cuidados do mundo, e agarrar somente na Palavra prometida de Deus. 
23 Paulo era um Nazireu para o Senhor. Ele estava separado da sua igreja ortodoxa para a 
Palavra do Deus Vivo. Arão era um Nazireu para o Senhor. ele foi separado entre os irmãos para 
sustentar a pedra de nascimento e para ser o sumo sacerdote. Isto é uma separação total. Não 
temos mais que voltar para o mundo ou ter qualquer coisa a ver com o mundo, mas penetrar 
somente em Deus. 
24 Jesus está vindo para buscar uma Noiva, uma Mulher, uma Igreja que está separada das 
coisas do mundo ou dos cuidados do mundo. Ela está separada das modas desta era moderna que 
estamos vivendo. Ela está separada dos... dos cuidados e tradições das igrejas. Ela está 
simplesmente separada para Deus, e Deus é a Palavra. E como o esposo e a esposa são um, 
assim também a Noiva e a Palavra se tornam Um, pois a Palavra está vivendo através da Noiva. 
Isto é como... estas são suas credenciais. Esta é a sua identificação. 
25 Se eu pudesse puxar o ...o Ph.D ou o LL.D. e lhe mostrar minhas credenciais de certa 
organização ou de alguma escola, aquela escola reconheceria aquela credencial. Mas a única eu 
um crente tem é a Palavra de Deus vivendo nele, declarando que Jesus Cristo vive naquela 
pessoa. Este é um Nazireu separado para o Senhor, separado pelo amor à Palavra. A Bíblia diz, “A 
Palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de dois gumes, penetrando a... profundamente 
e... até a medula do osso e discerne os pensamentos que estão no coração”. Esta é a razão pela 
qual Jesus podia olhar para as pessoas e saber o que elas estavam pensando; Ele era a Palavra. 
26 Agora, o primeiro Adão nasceu no mundo... ou, não nascido, mas criado por Deus... o primeiro 
Adão se separou da Palavra para a sua esposa. Agora, ele poderia ter ficado com a Palavra se ele 
quisesse, mas ele se separou da Palavra para estar com a sua esposa. Isto é exatamente, o que os 
comuns e carnais membros de igrejas fazem hoje: separam a si mesmos da Palavra Viva para 
segurarem em suas igrejas. Onde o ...Eva colocou uma dúvida na Palavra se Deus puniria ou não. 
Satanás colocou a dúvida; Eva creu naquilo. Então quando... 
27 A igreja hoje coloca uma dúvida na Palavra, “É ele o mesmo? Continua Ele vivendo em Sua 
Igreja e realizando os Seus sinais e milagres que Ele fez quando Ele estava aqui na terra?” que Ele 
tão certo nos prometeu em São João 14:12: “Aquele que crê em Mim, as obras que faço também 
as fará; ainda mesmo maiores que estas fará, pois Eu vou para Meu Pai. Estes sinais seguirão 
aqueles que crerem” - os seguirão. 
28 A pergunta é para... as pessoas hoje: “Quer Ele dizer isto?” E quando você aceita o que a 
igreja diz, “Diz Ele realmente isto?” então você se coloca na mesma condição que Adão se colocou, 
e se junta com o ...a mulher da igreja do... deste mundo, e separa a si mesmo das bênçãos que 
Deus tem prometido para cada crente que se separa do mundo pela Palavra. Agora, esta é a 
Verdade. 
29 Estamos... Ou temos o privilégio de viver no dia quando a Palavra de Deus que temos visto 
está divida através de cada era para certas coisas acontecerem. E quando isto foi dividido, as 
vezes o homem se preocupa como que isto será feito. Os professores tem suas próprias idéias. 
Mas em suas eras, Deus sempre tem enviado o Seu profeta. E a Palavra do Senhor vem ao profeta 
e vindica a Palavra para aquela geração. E os profetas foram sempre os Nazireus, separados de 
tudo mais para obedecerem a Palavra de Deus. 
30 Não lembra você do que Pedro e João disseram: “É certo obedecermos ao homem ou a 
Deus?” quando eles lhes perguntaram sobre a experiência do Pentecoste? 
31 Agora, o primeiro homem se separou, o primeiro Adão, da Palavra para ir com a sua esposa, 
que duvidava se Deus guardava a Sua Palavra ou não. Que tipo perfeito da morna, da mente 
carnal do crente de hoje, que continua querendo ficar agarrado com o que suas tradições dizem em 
vez de tomar o que a Palavra diz - um verdadeiro tipo. Ele estava separado por sua esposa. O 
crente carnal está separado da Palavra e com a igreja. Mas quando o segundo Adão foi criado no 
ventre de uma mulher e veio ao mundo, Ele era um Nazireu para a Palavra de Deus. Ele estava 
separado do mundo pela Palavra. 
32 Agora, Hebreus capítulo 7, e verso 26 nos diz que... que aqueles sacerdotes constantemente 
morriam, mas Jesus era santo e separado dos pecadores. Pecado é incredulidade. Não havia 



nenhuma incredulidade encontrada Nele aqui. quando Ele estava aqui na terra, Ele disse, “Quem 
pode Me condenar de pecado?” Pecado é incredulidade. “Se Eu não tenho feito exatamente o que 
foi profetizado para esta era, se eu não tenho cumprido com os requisitos do que o Messias está 
suposto a fazer, então não creiam em Mim”. “Examinai as Escrituras, pois nelas pensais ter Vida 
Eterna, e são elas que de Mim testificam (lhe dizem quem Ele é)”. Porque isto foi profetizado desde 
o Éden que lá viria um Salvador. 
33 O profeta disse que Ele nasceria de uma virgem, e como Ele seria chamado de Emanuel; e 
Ele era também o Conselheiro, o Príncipe da Paz, o Deus Poderoso. E foi disto que eles O 
acusaram: de fazer de Si Mesmo Deus. Ele era Deus, e Ele era o Príncipe da Paz, o Deus 
Poderoso, e o Pai da Eternidade. Não há nenhum outro Pai exceto Ele, espiritualmente falando. Ele 
era o único Pai, o Pai de todos nós. E encontramos... Todos crentes, Ele é o Pai, de todos que 
crerem em Sua Palavra. Pois Ele estava completamente separado da igreja, de suas tradições, de 
Sua mãe, do mundo, e fazia somente o que agradava o Pai. 
34 Agora, Ele era uma pessoa diferente de Adão. Não importa o que as pessoas Lhe 
perguntavam, a Palavra era a Palavra, sempre, primeiro. E Ele provou que a Palavra estava certa. 
Quando satanás tentou acertar Isto para Ele, e disse, “Está escrito...” Ele disse, “Sim, também está 
escrito...” Ele disse, Sim, também está escrito...” Ele resistiu a Satanás com a Palavra, porque isto 
é o que Ele era, a Palavra. 
35 Na Bíblia, I João... São João no primeiro capítulo diz: 
 No principio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 
 E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós...  
36 Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É sempre uma conecção com a Palavra falada de 
Deus. Deus prometeu para o dia. E quando isto vem, isto é tão incomum, até que as pessoas 
podem dificilmente compreender isto; porque estamos tão costurados em... em formas e idéias 
próprias, que é difícil para nós compreendermos o que é a Verdade. 
37 Eu penso muito naquilo que aplicaria a... a José nos dias de... dos... dos... de Maria na sua 
maternidade. Ela... ela ia ser mãe; e José a amava, e ele... ele queria crer. Ele era um homem 
justo, um bom homem. E ele queria crer naquela história que Maria lhe estava dizendo, mas ali 
continuava uma dúvida, “Agora, ela é uma boa mulher...” 
38 Sem dúvida Maria lhe havia explicado a visita de Gabriel para ela. E ele era um simples 
homem da linhagem de Davi. E ainda ela... parecia que ela estava tentando usa-lo como um 
escudo para tirar a sua vergonha, porque se ela estava comprometida com ele, e ser encontrada 
nesta condição era o mesmo que adultério (Deuteronômio nos diz assim e seria apedrejada pelo 
ato). E parecia que ela estava lhe usando como um escudo. 
39 E o homem, um bom homem, um homem justo, a Bíblia diz que ele era um homem justo. 
Porém o seu caso era tão incomum que ele não podia compreender aquilo. Ele olhava em sua 
amável face, e a sinceridade e honestidade que ela contava a sua história em... E sem dúvida ele 
ia para a sua casa ou sua carpintaria, dizia, “Eu... eu simplesmente não posso ver ela dizendo algo 
errado... mas o caso é tão incomum!” Se ele tivesse simplesmente examinado as Escrituras, que 
uma virgem conceberia! Vêem, isto era tão incomum para ele, porque isto estava fora da linha do 
seu pensamento; mas ela estava exatamente na Escritura. 
40 E da mesma forma é isto hoje, irmãos, que o poder da ressurreição de Jesus Cristo e Sua 
Palavra prometida desta hora é tão incomum, bons homens tropeçam sobre Ela. Isto é muito 
incomum. Eles dizem que o ...os mortos ressuscitaram, os cegos enxergaram, os surdos ouviram, e 
o Espírito Santo discerne os pensamentos, prediz coisas que acontecem, isto nunca falhou nem 
uma vez. Oh, eles... eles não podem... não podem compreender isto. Isto é tão incomum. Então 
eles... eles dizem, “Bem, isto é telepatia”, ou, “É um espírito do mal”, exatamente como eles fizeram 
naquele dia. A raridade da Palavra de Deus! 
41 Mas quando um homem nasce no mundo para um... um crente, ele se torna um Nazireu 
quando ele separa a si mesmo de qualquer coisa que é contrária à Palavra, uma separação total. 
Jesus disse, “Eu vim para separar o homem da sua esposa (romper uma família). E aquele que não 
deseja tomar a sua cruz e Me seguir não é digno de ser chamado Meu”. Uma separação de tudo, 
de qualquer coisa: de igreja, de... de uma comunidade, de um credo ou de uma família, ou de 
qualquer coisa que ficaria entre você e crendo em toda Palavra de Deus. Se a sua alma não 
concordar com cada promessa para esta hora com um “Amém”, há algo errado em algum lugar; 
você precisa de uma separação. 
42 Então, Jesus era a Palavra feito carne, e Ele estava completamente separado dos 



pecadores... incrédulos, que a Palavra Ela Mesma jorrava completamente e... e fluía 
completamente através Dele, Ele disse, “Nada faço até ver o Pai faze-lo primeiro”. 
43 eles estavam perguntando, Lhe questionando a respeito de coisas. Ele disse, 
“Verdadeiramente vos digo, o Filho nada pode fazer Dele Mesmo, a não ser aquilo que vê Seu Pai 
fazendo”. E observe, tudo que Ele dizia era perfeito. Somente... Ele não tinha que perguntar a 
respeito disto, pensar sobre isto; isto era tão perfeito. E a Sua Verdade perfeita sempre separa a 
Verdade do erro. 
44 Mesmo quando citei outra vez... outra vez, a Sua mãe disse, “Teu pai e eu...” diante daqueles 
sacerdotes ela já tinha testificado que era um Filho nascido de uma virgem. Mas no momento de 
sua angústia... 
45 Como poderia um menino de doze anos... e não temos nenhum registro Dele de até mesmo 
ter ido a escola... como poderia ser tão grande a Sua inteligência para discutir com aqueles 
sacerdotes, sábios, homens instruídos? E por que, quando ela disse que aquele José era o Seu 
pai, rapidamente a Palavra de Deus, Ele estava separado. Ele era a Palavra, e a Palavra corrige o 
erro: “Não sabeis que devo tratar dos negócios de Meu Pai?” Aquele não era simplesmente um 
garoto de doze anos. Aquela era a Palavra de Deus falando através da boca de Seu pequeno filho 
para corrigir um erro, separando como Ele fez no princípio: trevas da luz, a mentira da Verdade, a 
morte da Vida. É uma separação. 
46 A Palavra sempre requer completa e total separação, não importa de que seja. Jesus disse, 
“Que toda palavra do homem seja mentira, e a Minha seja a verdade”. Através das eras esta 
mesma coisa tem acontecido. É uma separação. Ele sempre separa o Seu povo da incredulidade. 
Ele fez isto no princípio; Ele faz o mesmo hoje. Cada um dos profetas foi separados da 
incredulidade. Eles... A razão que eles fizeram aquilo foi porque a Palavra do Senhor veio a eles. 
47 Agora, eu creio que uma noite em algum lugar, talvez foi aqui domingo ou ontem à noite, que 
eu estava falando o que a palavra “vidente” no Velho Testamento significava. Ela significava um 
homem, “um adivinhador, um homem que dizia os eventos futuros que iriam acontecer. E então, 
quando eles aconteciam exatamente, sem falhar, acontecia exatamente o que ele dizia, então Deus 
dizia, “Ouçam a este homem”, ou, “Ouça-o, tema-o, pois Eu estou com ele”. Então ele tinha a 
interpretação Divina da Palavra escrita, pois aquelas eram suas credenciais de identificação, que 
ele era profeta de Deus e que a Palavra viria ele. Isto é certo. 
48 Agora, separação, Isto separou Isaias do mundo da igreja. Isto separou Moisés do mundo da 
igreja. Isto separou Jesus dos Seus irmãos. Isto separou os apóstolos da igreja que havia naquele 
dia, os Fariseus, Saduceus, grandes homens, homens santos, bons homens, homens ótimos, 
homens humildes, homens que tinham mais frutos do Espírito que Jesus exercitou. Mas o que 
estava em Suas credenciais? Que a Palavra estava com Ele, a Palavra prometida daquele dia 
estava vivendo através Dele. Ele disse, “Qual de vocês pode Me condenar de pecado? Qual de 
vocês pode dizer que o que eu tenho clamado não tem acontecido?” Aquilo... Pois Ele mostrou que 
Ele era um Nazireu separado do Senhor. ele era o Senhor Ele Mesmo em carne. 
49 Abraão também, ele era uma pessoa separada do mundo, quando Deus chamou Abraão aos 
setenta e cinco anos de idade (“Separa a ti mesmo de teus parentes e de toda a incredulidade, e 
entre em um mundo no qual você nunca veio antes e entre um povo que você nunca conheceu 
antes. Saia e separa-te de qualquer pessoa que esteja contrária ao que você está crendo, para que 
você seja um Nazireu ao Senhor”), porque ele estava guardando a promessa de um filho. Ele teve 
que separar-se de seu pai, de sua mãe, de seus parentes. E o que o separou? Não porque ele era 
um bom homem, mas porque ele cria que Deus era capaz de guardar a promessa que Ele lhe havia 
dado. 
50 E quando ele estava... Vinte e cinco anos mais tarde e o bebê ainda não havia chegado, Sara 
estando com noventa, ele com cem... E quando o Anjo do Senhor o visitou (aquele Jesus ao qual 
referimos, que viria nos últimos dias), Deus em uma forma humana colocado diante dele e 
conversaram. E Sara, com quase cem anos de idade, na tenda atrás Dele, riu porque o Anjo disse, 
“Eu te visitarei de acordo com o tempo da promessa”. 
51 E ela disse, “Eu, sendo velha e tendo prazer outra vez com meu senhor, vendo que ele está 
velho?” 
52 E este homem, o qual era Deus em carne, disse “Por que Sara riu na sua tenda?” Agora, ela 
correu e tentou negar isto. Mas Ele disse, “Sim, mas você riu”. Riu porque ela não cria que isto 
poderia estar certo. 
53 Agora observe, Jesus disse que viria outra vez: “Como foi nos dias de Sodoma, assim 



também será na vinda do Filho do homem”. Outra vez o Espírito de Deus viria sobre a mortal carne 
humana. Aquele homem come carne de gado, bebe o leite da vaca, e come a manteiga e pão... em 
carne humana; e Abraão disse que Ele era Elohim... Deus manifestado em carne. Jesus prometeu 
que Deus, antes de Sua vinda, seria manifestado em carne humana outra vez. Este é o Espírito 
Santo... há somente um Deus... manifestando a Si Mesmo, separando outra vez Ló de Abraão. 
54 Ló queria o mundo. E Deus partiu o seu mundo e separou Abraão de Ló... Ló, sendo um tipo 
outra vez do crente carnal, que não pensava que estas coisas eram verdade. Ele simplesmente foi 
para Sodoma. E ele... ele não tinha a verdadeira coragem para se colocar de pé (como dizemos) e 
chamar o que estava certo de certo, e errado de errado. Então ele seguiu em frente. 
55 Todos estes crentes (como poderíamos ir adiante por horas), todos estes estavam como um 
punhado de trocados do seu bolso na mão de Deus. Você tira um punhado de trocados. Ali há um 
centavo, cinco centavos, dez centavos, vinte e cinco centavos, meio dólar, e um dólar... tudo em 
moedas. Agora, isto é o que o mundo é na mão de Deus. Há pessoas que não valem mais do que 
um centavo, e Deus pode simplesmente usa-las no valor de um centavo. Isto é tudo que podem 
comprar. Não os rejeite. Se elas não podem crer na real Verdade, não as rejeite; não as chute 
dizendo que não estão nisto, porque Deus às vezes usa centavos. 
56 Ló era simplesmente um centavo; Abraão era um dólar de prata. Então tomaria cem Lós para 
fazer um Abraão. E então tomará... Cem crentes carnais nunca se colocarão na presença de um 
cristão genuíno que está separado das coisas carnais do mundo, vivendo em Cristo Jesus, onde a 
Palavra pode fluir através dele. 
57 Ele simplesmente tem o valor de um centavo; isto é o que ele tem. Então vê você, as pessoas 
que dizem, “Eu não creio na cura; eu não creio nestas coisas”. Simplesmente saiba que é um 
centavo, portanto deixe-o de um lado. Vêem? Simplesmente o valor de um centavo, e isto é tudo 
que ele pode comprar. Não o pare; simplesmente deixe-o de um lado. Recordem, aquilo é o mais 
longe que ele pode ir. 
58 José, ele estava separado de seus irmãos.  
59 Eu não tencionava ser duro na maneira que eu disse isto. Vêem? Eu queria dizer, se ele 
somente, “Bem, eu pertenço a isto, e isto é o que cremos”. 
60 Isto é simplesmente um centavo; siga em frente (vêem?), simplesmente um centavo. 
Digamos, “Bem, o Senhor te abençoa, meu irmão”. Vêem, ele é cobre; ele nunca pode ser prata. 
Então simplesmente deixe isto seguir em frente. Deus pode usa-lo. Oh, Ele o está usando. Eu 
prefiro vê-lo lá embaixo na igreja, do que vê-lo em um bar ali na esquina, não preferiria você? 
Certamente. Então simplesmente deixe isto de um lado; Deus pode usar de qualquer maneira, 
pode... talvez não muito, mas Ele usará o que Ele pode usar, o tanto que eles O deixarem usar. 
Então, esta é uma maneira rude de expressar qualquer coisa, mas eu... Bem, espero que você 
receba a verdade do que eu quero dizer, o que... o que significa. Vê? 
61 Ele não pode crer nos discernimentos e poderes de Deus que estão prometidos para estes 
dias. Nem mesmo aqueles Fariseus poderiam fazer isto. Eles não podiam ver Jesus sendo Deus. 
Oh, não! “Você faz de ti mesmo Deus, um homem”. 
62 Certo dia Ele estava ali de pé, depois que Ele multiplicou pães para eles e outras coisas; Ele 
disse, “A não ser que comam o... o pão do corpo do Filho do homem e bebam o Seu sangue, não 
há Vida em vocês”. 
63 Eu imagino a Sua congregação, eles se afastaram Dele. “Este homem quer que sejamos 
canibais. Comer a carne de alguém? Oh, isto é loucura!” 
64 Doutores, médicos e os demais disseram, “Isto significa loucura. É tudo que isto é. O 
sacerdote está certo. Aquele homem está louco. Nos dar o seu corpo para comer!” 
65 Isto é tudo que Ele disse. Vêem? Mas a mente espiritual... Talvez eles não podiam 
compreender isto, aqueles discípulos; eles não sabiam exatamente o que aquilo significava, porém 
eles criam naquilo de qualquer forma, porque de onde veio isto? Isto vinha Daquele que eles 
sabiam que era o Filho de Deus. 
66 Talvez não possa compreender tudo que esteja aqui, mas eu creio Nisto. É a Palavra de 
Deus. Eu desejo separar a mim mesmo de qualquer coisa que seja contrária a Isto. Eu tenho 
tentado me firmar assim. 
67 Observe outro grupo: os setenta que Ele chamou. Certo dia Ele estava de pé falando com 
eles, e Ele disse, “O Filho do homem subirá aos Céus de onde Ele veio”. 
68 Eles disseram, “Este homem? Ele nos levou ao lugar que Ele nasceu. Nós conhecemos a Sua 
mãe, Maria. Ora, nós conhecemos seus irmãos. Conhecemos todos... Então este homem vai 



tomar... O Filho do homem está vindo... ir para o Céu de onde Ele veio uma vez? Ele veio de 
Belém. Como ele fez isto?” Vêem, Ele disse isto no caminho. Vêem? E eles não andaram mais com 
Ele. Eles foram embora; eles disseram, “Ah, este homem, nós sabemos que há algo de errado com 
ele”. 
69 Aqueles discípulos assentados bem ali. Vêem? Eles criam. Eles haviam visto a Palavra 
prometida para aquele dia vindicada e manifestada por Ele. Quem poderia criar a não ser Deus Ele 
mesmo, para tomar o pão e para... Eles sabiam que Ele era o Filho de Deus. Se isto estava em 
enigmas ou não, aquilo... se eles compreendiam isto ou não, eles seguiram bem em frente de 
qualquer forma; porque a Palavra foi vindicada, e eles estavam separados de qualquer coisa que 
estava contrária a Ela. 
70 Deus, ajude-nos ter fé como esta! Nós cremos que esta Bíblia é a Verdade. Talvez eu não 
tenha fé suficiente para fazer com que todas as promessas venham se cumprir, mas de qualquer 
forma eu creio na hora em que estamos vivendo. 
71 José, separado de seus irmãos sem uma causa... Agora, qual era o problema com ele? Ele 
não estava desejando se separar. Não era a sua vontade se separar, mas eles se separaram dele. 
Vêem? De seu dólar brilhante e resplandecente, o centavo deles nem mesmo podia suportar 
aquilo. Eles sabiam que eram patriarcas. Eles sabiam que Isaque era o seu... ou perdoem-me... 
Jacó era o seu pai, e eles sabiam que aquilo era a verdade. Porém José nasceu... Ele não podia 
fazer nada. Ele era espiritual; ele via visões; podia interpretar sonhos, e eles estavam 
perfeitamente corretos. Tudo que ele dizia era a verdade. E os seus irmãos patriarcas encheram-se 
de ódio e o venderam para os Egípcios. Vêem, eles... eles se separaram dele, porque eles eram 
centavos. Ele era uma qualidade diferente. 
72 Da mesma forma é o verdadeiro crente hoje. Ele é de qualidade diferente. Eles separarão a si 
mesmos. Eles não compreendem isto. O cobre da prata. 
73 Agora, nós encontramos que eles foram com raiva e o venderam. Por que? Eles fazem a 
mesma coisa hoje. O que isto realmente era, eles disseram que eles estavam... Isto foi por causa 
do ciúme. Eles não queriam falhar, porque a qualidade neles não era a qualidade que estava nele; 
e por causa disto, eles estavam com ciúmes porque eles eram centavos e ele era um dólar. Vêem? 
74 Agora, se o centavo dissesse, “Bendito seja o Nome do Senhor. o meu irmão Dolar aqui 
(vêem?), eu não posso fazer o troco que ele faz, mas eu farei o que eu puder”. Isto é certo... Nós 
seguiríamos em frente então. Deus terminaria o Seu programa. 
75 Como eu lhes preguei domingo, a grande sinfonia da Palavra de Deus sendo regida, as 
mudanças e junções é somente Deus mudando os tempos, como o ...como o dirigente na sinfonia. 
Quando vemos estas mudanças de eras e mudanças de tempos, olhe para a Folha aqui, e você 
descobrirá que estamos supostos a estar aqui. Eles tem que fazer isto; não há nenhuma maneira 
para eles se livrarem disto. 
76 E a música, para um homem que não entende de sinfonia, o que é isto? É um punhado de 
barulho. Ele não compreende aquilo. Ele não está nem mesmo interessado. Ele está querendo, 
“Bem, eu gostaria que eles calassem a boca para eu poder ir para casa”. Ele não está interessado, 
porque ele não conhece a sinfonia. Ele não a conhece. Porém o Compositor a conhece do fim ao 
princípio. Vêem? E se o dirigente não estiver no mesmo Espírito do Compositor, ele não pode 
demonstrar aquilo; porque tudo isto é feito através de sinais. E se o sinal não vindicar isto, como os 
músicos tocarão aquilo? Amém! É isto. 
77 Se a trombeta dá um som incerto, quem pode... pode... quem saberá como se preparar para a 
guerra, ou recolher, ou o que fazer? Olhe para a Palavra e veja onde estamos vivendo, então você 
pode ver centavos, o que eles fazem. Mas você pode ver aqueles que estão brilhando, observando, 
e conhecem a Palavra, e observando estes sinais acontecerem. Aí está. (O irmão estala os seus 
dedos - Ed) 
78 Como a pequena mulher no poço, quando Ele disse, “Vá e chame o seu marido”, ela disse, 
“Não tenho nenhum”. Disse, “Está certo. Você tem cinco”. 
79 Ela disse, “Senhor, vejo que és um profeta. Nós não os temos tido por centenas de anos. Mas 
sabemos que o Messias está vindo, e Ele vai ser um profeta. Isto é o que Ele fará”. 
Ele disse, “Eu o sou”. 
80 Oh, o ritmo da sinfonia seguiu corretamente, da nota mais baixa a mais alta. Ela correu até a 
cidade e disse, “Venham, vejam um Homem que me disse as coisas que tenho feito. Não é este o 
próprio Messias pelo qual estamos procurando?” Certamente. Vêem, ela compreendeu o que era a 
Folha da Música da sinfonia que separa a convicção da incredulidade. A fé pode somente... não vir 



por uma igreja... a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus, sabendo o que Ela é. 
81 Agora, encontramos a mesma coisa hoje. Muitas pessoas olham para os dons. (Concluindo 
agora, mais cinco minutos). As pessoas olham pra os dons, e elas pensam, “Oh, que grande coisa!” 
E elas tentam personificar os dons. Você não pode fazer isto. Você simplesmente... você não pode 
fazer um... um centavo virar um dólar. Você não pode faze-lo virar dez centavos (vêem?), não pode 
faze-lo virar cinco centavos; é um centavo. Mas se você simplesmente reconhecer a si mesmo 
como um centavo e for com o restante do troco (vêem?), Deus pode te usar. Talvez não sejamos 
capazes de fazer todas... 
82 Lá não havia... Todos... Quando Deus tirou Israel do Egito, cada um deles não teve que fazer 
a mesma cosia que Moisés fez, mas eles creram naquilo. Isto é certo. Eles criam em Moisés, 
porque eles sabiam que aquilo era um sinal da hora e Deus havia provado que ele tinha a Sua 
Palavra. Eles disseram, “Faraó tem lanças”. 
83 Ele disse, “Mas Moisés tem a Sua Palavra”. É isto. Faraó poderia ter um exército, mas Moisés 
tinha a Palavra; porque ele era profeta de Deus, e a Palavra veio a Ele e foi vindicada que Ela era a 
Verdade. Ela era o Deus Vivo o qual podia tomar o pó e joga-lo para cima e fazer virar pulgas. Um 
homem não pode fazer isto. Foi um homem que estava lá de pé e disse, “Amanhã mais ou menos 
nesta hora haverá tal e tal coisa”, e ali estava aquilo. Vêem? Eles sabiam que Moisés tinha a 
Palavra de Deus. Não importa quantas lanças e calabouços Faraó tinha, e quantos tijolos para 
fazer, Moisés tinha a Palavra. Então eles foram para o deserto. 
84 Lá havia um homem, Datã, disse, “Moisés coloca muita coisa sobre si mesmo. Todos nós 
somos pessoas santas, então temos que ser capazes de fazer o que Moisés fez”. 
E Moisés disse, “Deus, e isto agora?” 
85 Ele disse, “Separa-te. Afasta-te deles”. E Ele abriu a terra e engoliu Datã e seu grupo. Ele 
separou a Luz das trevas vindicando a Sua Palavra. Ele é o mesmo Deus hoje. 
86 Concluindo, eu estava lhes dizendo ontem à noite: Quando eu vim primeiro aqui... Isto não é 
pessoal. Se você pensa assim, então por favor simplesmente puxe as cortinas do seu coração. 
Estou dizendo isto para pessoas que crêem. Isto foi falado e disse exatamente que coisas 
aconteceriam através da era (e todos vocês são testemunhas disto, como vocês testemunharam 
ontem à noite), do discernimento em diante; como haverá personificadores... personificando, e tudo 
acontecendo, mas a última coisa seria uma grande coisa acontecer. Temos observado isto por 
anos. E todos nós sabemos quando isto aconteceu primeiro, quando a criação veio a existência 
pela terceira vez, e então a quarta vez. Ontem à noite eu lhes contei da quinta vez que isto 
aconteceu, e está esperando por este Concílio de Igrejas quando se unirem e os Protestantes... Se 
eu falar domingo de manhã, isto é o que eu... quero dizer. Sábado de manha, é sobre isto que eu 
desejo falar. Vêem? Agora, então, quando isto se ajunta, então o Espírito de Deus sempre levanta 
uma bandeira contra isto. 
87 Há um homem assentado aqui nesta noite que é testemunha disto. Eu estava no Colorado a 
não muito tempo atrás... neste último outono. Eu subi até ali nas viagens de caça. E quando... 
Geralmente eu vou lá para cima no meu aniversário de casamento. Quando a minha esposa e eu 
nos casamos, eu... eu economizei meus níqueis e coisas e ...do meu trabalho e os tinha em uma 
lata de fermento em  pó. E eu tinha o suficiente para ir em uma lua de mel e ir caçar, então eu 
simplesmente os misturei, e a levei em uma caçada para a lua de mel. Então, desde então eu... 
para minha vergonha, eu nunca estou em casa com ela no nosso aniversário. Eu estava no 
Colorado. 
88 Ontem à noite eu vi dois ou três ministros que estavam aqui, que estavam comigo lá em cima 
no acampamento onde eu tive que descer do Alaska e os encontrar para a caça. Eram os filhos do 
Martin. Eles estavam aqui ontem à noite. Eu... Eles... Aqui, bem lá atrás. Então aquele outro 
sujeitinho... eu esqueci o seu nome, colocando... Não estava você também, Sonny? Correto. E 
talvez... Está o irmão Palmer aqui? Eu... E estávamos lá em cima nas montanhas, e eu sou um guia 
no Colorado. Tenho caçado lá por anos. 
89 E todas as vezes no nosso aniversário, 23 de outubro, quando chega, há um lugarzinho onde 
eu levei a esposa em nossa lua de mel lá em cima das Montanhas Adirondack. E este lugar parece 
bem com isto, só que... estas são as faias aqui em cima, as moitinhas, e lá em cima os vidoeiros. E 
eu estava por lá no dia 23, por algum tempo através do dia, e tirei o meu chapéu e agradeci ao 
Senhor por uma boa, fiel esposa que tem sido fiel e bondosa para mim através destes anos, e me 
tem ajudado, quando eu vou pregar o Evangelho. 
90 E o Colorado tem estado terrivelmente seco neste ano, como tem sido através do país. E de 



repente lá estava... Eu suponho que lá havia uns duzentos homens na nossa frente... ou cem, me 
perdoem, cerca de cem homens na nossa frente em cima nos campos. E eles estavam atirando lá 
em cima por uns quatro ou cinco dias. E eu havia matado um veado, um que eu caçava por anos. E 
eu... Mas eu o caçaria naquele dia. E no dia seguinte o telefone... ou o ...ouvimos pelo rádio, “Viria 
um temporal com neve e frio... podia descarregar vinte pés (6 metros) de neve nestas montanhas 
durante a noite”. 
91 E então, eu disse aos irmãos... eu os chamei em (os rapazes do Martin estavam ali também); 
e eu disse, “Irmãos, vocês ouviram o que o noticiário disse. Agora, se vocês desejam ir embora, é 
melhor sair agora mesmo, porque vai ser muito tarde. Vocês podem ficar aqui por uma semana. E 
eu devo ir, porque na próxima segunda eu tenho uma reunião, os Homens Cristãos de Negócios... 
os Homens de Negócios do Evangelho Completo... no salão de reunião em Tucson. Contudo, 
vocês decidem. Se vocês desejam ficar, eu sou o guia de vocês. Ficarei aqui com vocês”. 
Cada um deles voltou, “Nós ficaremos. Nós ficaremos”. 
92 Os rapazes do Martin, tinham um caminhão de baixa velocidade... ou melhor, um caminhão de 
alta velocidade, todos eles... Tínhamos mais dois veados sobrando ali. Nós os demos para os 
rapazes do Martin e os outros, e eles foram; porque eles não sairiam de lá, isto é tudo. Então... 
Eles... eles estão assentados aqui como testemunhas nesta noite. 
93 Então no dia seguinte, eu pensei, “Bem...” E não nevou naquele dia, no dia que eles saíram. 
Eu disse, “Eu vou telefonar para minha esposa e lhe dizer que estou agradecido por ela ser uma 
boa esposa e tudo mais. Era o seu aniversário. E então amanhã, eu subirei até o lugar, se 
pudermos chegar lá em cima antes da neve”. Então eu... eu fui, e não pude telefonar para ela. Eu 
voltei. E todos na cidade se preparando, e a grande nevasca estava vindo. E o jornal disse que 
aquilo poderia derramar vinte pés (seis metros) de neve no Colorado naquela noite. 
94 O irmão Tom Simpson está assentado aqui presente em algum lugar nesta noite ou deve 
estar. Ele estava no Canadá, estava na sua estrada, e eles passaram... Disseram, “Evitem o 
Colorado! Grande Nevasca!” Está você aqui, irmão Simpson? Onde está você? Sim, assentado 
bem ali atrás. E eles disseram para não passar pelo Colorado, uma grande nevasca estava vindo. 
95 Então eu... eu disse a irmã... e... e a esposa de outro homem, o irmão Evans. Eu não creio 
que o irmão Evans esteja aqui nesta noite, a não ser que ele acabou de chegar. Está você aqui, 
irmão Evans? E... Eu não creio que ele já tenha chegado aqui. Ele estará aqui para a convenção. 
Então, eu chamei a sua esposa, e disse... eu não pude falar com a minha esposa; ela havia saído 
para fazer compras. E eu disse, “Diga a ela para dizer ao irmão Tony Stromei, o qual era o 
presidente do salão, se eu não estiver lá no domingo, arrume outro orador imediatamente, porque 
talvez eu não saia daqui de maneira alguma. Eu estou com estes homens”. 
96 Então o que aconteceu? O ...naquela noite não nevou. Na manhã seguinte as nuvens 
estavam bem baixas e ameaçadoras. Eu disse, “Agora, irmãos, eu arrebanharei o gado aqui por 
anos e os guiei. A primeira gotinha de chuva, voltem para o acampamento o mais rápido que vocês 
puderem, porque em quinze minutos eu já vi uma vez que você não podia ver a sua mão na sua 
frente por dois ou três dias nesta época, uma nevasca cortante”. Isto são 9.000 pés bem ali. E eu 
disse, “Você... vocês simplesmente estarão em uma nevasca, e estarão perdidos; e morrerão aqui 
nas montanhas. Agora nós sairemos...” Eu preparei cada homem, e fui até em cima. E disse, 
“Agora, se eu não... Não esperem por mim para entrar. Apressem tão logo que isto começar; o 
primeiro sinalzinho de chuva, corra rapidamente para o acampamento, como... porque vocês não 
serão capazes de encontrar o caminho de volta”. Eles disseram que fariam isto. 
97 Eu subi mais para cima, os coiotes uivando por todos os lados. Eu sabia que o clima iria 
mudar. Então repentinamente, uma grande rajada de vento veio, e o granizo começou a cair. E eu 
disse, “Eu creio que todos correram para trás”. Bem, eu me coloquei de pé e olhei ao redor; eu 
pensei, “Eu gostaria de poder encontrar aquele veado antes de voltar, porque a neve o cobrirá, e 
ele não será encontrado mais até que a primavera chegue”. Então eu pensei, “Tenho caçado tanto 
por causa daquele veado, e era o primeiro veado que eu deixei passar por despercebido daquele 
jeito, desde que tenho comprado este rifle... cinqüenta cabeças de animais com ele”. E eu pensei, 
“Bem, agora, eu... eu simplesmente odeio vê-lo se afastar assim”. 
98 E simplesmente em um momento, grandes pingos de neve, pareciam marinheiros, 
simplesmente caindo por todas as partes, e o vento começou a soprar, e eu dificilmente podia ver 
como sair do topo daquele pico. E eu sabia o que era ficar naquele pico. E se eu descesse e 
encontrasse com um riacho, eu seguiria o riacho até encontrar uma pequena ponte para pedestres, 
então eu poderia reconhecer o meu caminho para cima até onde a tenda estava. Esta era a única 



maneira pela qual a gente podia sair. Então eu pensei, “Se eu fizer um movimento para um ou outro 
lado, isto será tudo. A gente nunca será encontrado. Então... a gente morreria bem ali”. 
99 Então eu comecei a voltar descendo a montanha, e eu desci cerca de, oh, eu acho, trezentas 
jardas ou quatrocentas de onde eu estava. Agora, isto soa estranho, mas eu tenho uma Bíblia 
colocada aqui diante de mim, o Pai Celestial que é minha testemunha. Eu quase que numa 
carreira, tentando sair, o vento soprando tão forte lá em cima... e eu podia ver uns seis metros na 
minha frente no mato trançando em que eu estava, as árvores, e o vento soprando e torcendo. E 
uma Voz disse, “Pare! Volte para onde você estava”. 
100 Bem, eu parei. Eu pensei, “Talvez isto haja sido simplesmente o som daquele vento”. Eu não 
estava pensando sobre aquilo. E eu esperei um momento. E um dos rapazes havia preparado para 
mim um sanduíche, e eu o apanhei. E era realmente um sanduíche. Eu... chovendo e eu 
transpirando, aquilo era simplesmente um pão inchado com um pouquinho de carne em algum 
lugar. Bem eu... eu estava com aquela fome, então de todos os modos o comi. E eu estava lá em 
pé, e enterrei aquele pedacinho de papel, então... Os animais vendo aquelas coisas, e qualquer 
coisa que é da civilização, eles correm e se afastam. Então eu fiquei ali em pé um pouquinho, e 
pensei, “Bem, eu seguirei em frente”. 
101 Eu comecei a andar. E tão claro como vocês ouvem a minha voz, algo disse, “Vire e volte para 
onde você estava”. Como poderia aquilo ser Deus me mandando andar para a armadilha da 
morte?” 
102 Eu fiquei ali um minuto, e pensei, “Este é o Mesmo que falou sobre aqueles esquilos, o 
Mesmo que eu lhes contei ontem à noite, sobre a minha esposa”... simplesmente uma voz, 
simplesmente uma voz humana. O Mesmo que me disse, quando eu era um garotinho, nunca beba 
ou fume e que estas coisas aconteceriam nos últimos dias. E eu dizendo isto com a Bíblia sobre o 
meu coração... Que bem me faria eu lhes dizer algo errado e sabendo que estou mandando a 
minha alma para o inferno? É verdade. É incomum, mas é verdade. 
103 “Bem”, eu pensei, “Eu sei o suficiente para obedecer aquela Voz”. Por que eu... “Ele tem 
algum motivo para eu ir até lá em cima. Talvez seja a minha hora de partir”. Então eu voltei e 
abrindo o meu caminho pelo mato até que subi naquele lugar outra vez, bem em cima, talvez umas 
trezentas jardas, quatrocentas jardas acima, bem em cima na montanha, assim, outra vez. Estava 
tão denso lá em cima então, eu não podia ver nada. O vendo, e árvores simplesmente inclinadas e 
se torcendo... E eu apanhei o meu rifle (eu estava vestido com uma camisa vermelha e um boné 
vermelho) e apanhei o rifle, para não embaçar o ...o telescópio nele, porque ursos e coisas se 
movimentam nestes tipos de tempo, o mesmo faz o leão. E eu... se eu deparasse com um, e o 
telescópio todo embaçado... Eu simplesmente o segurei para cima assim, não para o meu lado, 
então ele ficaria embaçado, mas para conservar o nevoeiro fora dele e a água da neve. E me 
assentei debaixo de uma árvore. 
104 E eu estava assentado ali; eu pensei; “Bem, por que Ele quis que eu viesse até aqui em cima? 
Eu... eu duvido muito de poder encontrar o meu caminho de volta agora, o ...ficando tão horrível”. 
Eu podia ver uns dez ou quinze pés, talvez nem mesmo esta distância, às vezes não mais do que 
cinco pés e piorava o tempo todo. Bem, eu... eu pensei, “Bem, Ele disse para voltar. Tudo que eu 
sei fazer é me assentar aqui”. e a neve então estava com uma polegada ou uma polegada e meia, 
talvez duas polegadas sobre o chão. Havia passado cerca de vinte ou trinta minutos. E... e estava 
ventando tão forte, e levava aquilo também. E eu simplesmente assentado ali por um momento. 
105 Eu ouvi uma Voz; Ela me disse, “Eu sou o Deus do Céu o qual criou os céus e a terra”. 
106 Eu tirei depressa o meu boné, e fiquei assentado ali quieto. E ouvi outra vez; eu pensei, “Isto 
não foi o vento”. Oh, estava ventando, fazendo barulho. 
107 E eu ouvi Aquilo outra vez. Disse, “Eu Sou o que acalmou os ventos sobre o mar poderoso. 
Sou Ele, o Criador. Eu criei esquilos na sua presença. Eu fiz estas coisas”. 
 Eu disse, “Sim, Senhor, eu creio em Ti”. 
 Disse, “Fique de pé”. Eu me coloquei de pé. Ele disse, “Agora, fale com a tempestade. Ela fará 
o que você lhe ordenar fazer”. 
108 Agora, isto é verdade. Eu...quando eu vos encontrar no julgamento, eu terei tudo isto para eu 
responder. Eu pensei que Ele... Eu disse, “Tempestade, vá para o seu lugar; pare. E sol, você 
brilhe normalmente por quatro dias”. E não mais do que eu havia dito isto, o granizo, aquela saraiva 
que estava quase para me derrubar, simplesmente parou! E dentro de um momento ou dois, o sol 
estava brilhando bem em cima de mim. E eu olhei para baixo através das montanhas; eu podia ver 
um... um vento do leste vindo (o vendo estava vindo do oeste)...o vento do leste vinha e estava 



vindo deste lado, e eu podia ver as nuvens misteriosamente... Para onde elas foram, eu não sei. E 
eu fiquei ali de pé por uns momentos, as lágrimas correndo através da minha barba, e elas já 
brancas. Eu pensei, “Deus, como... eu não sei o que fazer”. Eu pensei, “Bem, eu somente... eu 
creio que todos os irmãos estão lá na barraca”. E o sol brilhava por todos os lados... 
109 Eu comecei a descer a montanha, e a neve toda se derretendo com o sol quente, um vapor 
saía da minha camisa... só um momento ou dois de diferença. Eu comecei a descer a montanha. E 
quando comecei, eu disse... eu ouvi uma Voz dizer, “Por que você não passeia Comigo?” 
110 Eu disse, “Senhor, o maior privilégio que já tive”. Eu virei e comecei a descer através de uma 
grande trilha de veados, dentro daquela floresta virgem; e eu pensei, “Bem, eu descerei por este 
lado até onde eu sempre pago os meus cumprimentos a Meda, minha esposa”. E eu estava indo 
por ali... cerca de meia hora ou quarenta minutos depois. A neve havia secado toda e 
desaparecido. E eu comecei a pensar, “Eu gostaria de saber por que ela nunca me disse nada 
acerca do curso da vida”. Eu disse, “Eu me recordo quando a levei pela primeira vez lá em cima e a 
levantei sobre toras quando nos casamos”. Eu disse, “Agora, ela está de cabeça grisalha”. E segui, 
“Amém!” A barba branca sobre minha face, preto e branco misturado, eu pensei, “Bill, você não terá 
muito tempo. Você está ficando velho. 
111 E comecei a andar, e olhei para cima. Parecia que eu a podia ver lá de pé diante de mim com 
os seus braços estendidos, com os cabelos ainda negros. Eu abaixei a minha cabeça; eu estava 
subindo até um lugarzinho onde algumas faias... Ali tinha uma pequena curva em um... Eu 
simplesmente inclinei minha cabeça por causa do galho, assim. E eu estava lá de pé, chorando. E 
pude ouvir algo fazendo, “Pat, pat, pat”. E olhei para baixo; e era a água caindo dos meus olhos 
através da minha barba e batendo naquelas folhas secas, onde cerca de trinta minutos antes, ali 
havia uma polegada de neve e com o temporal. 
112 Quando eu desci das montanhas quatro dias depois... nem uma nuvem no céu por quatro dias 
depois... eu cheguei, e disse para o homem do posto de gasolina, “...Tem estado bastante seco?” 
 “Sim”, disse, uma coisa estranha, outro dia nos disseram sobre uma tempestade; e você sabe, 
aquilo parou de uma vez”. 
113 Então, eu desci até a fronteira do Novo México, voltando para o Arizona, eu disse para o meu 
filho, Billy, eu disse, “Vamos até aqui para ver se aquilo veio por este lado”. 
114 Eu parei lá, no domingo de manhã, coloquei... e coloquei gasolina. E o homem disse, “Bem, 
estava caçando?” 
 Eu disse, “Sim, senhor”. 
 “Teve alguma sorte?” 
 Eu disse, “Sim, senhor, nós tivemos um bom tempo”. Eu disse, “Parece que está um pouco 
seco”. 
 Ele disse, “Sim, tem estado terrivelmente seco aqui”. Ele disse, “Nos foi dito que viria bastante 
neve outro dia”, e disse, “Você sabe, a nevasca realmente começou e de um modo ou de outro ela 
parou”. Oh, que coisa, oh! 
115 Eu estava de pé encostado neste lado de uma árvore (Concluindo), em pé ao lado de uma 
árvore, e as lágrimas caíam dos meus olhos, eu pensei: “Deus... Somente pense, o mesmo Deus 
que disse, “Paz, aquietai-vos” para as ondas, e os ventos O obedeceram, Ele continua o mesmo 
Jesus que está bem aqui na floresta conosco”. Ele permanece a Palavra... Toda natureza tem que 
obedecer a Sua Palavra, pois Ele é o Criador da natureza. Eu me coloquei ali e as lágrimas caíam 
do meu rosto. 
116 E por cerca de cinco anos agora, eu tenho estado fora do campo, simplesmente indo às 
igrejas e tudo que podia. Todos vocês sabem disto. E tenho um peso no meu coração. Eu saio 
daqui, vou a Arizona. E Ele me diz coisas para fazer, eu vou e as faço, e parece que o 
reavivamento acabou. E eu não podia saber o que estava acontecendo. No meu coração eu tinha 
arrependimento. Eu disse, “Senhor, se eu fiz qualquer coisa, diga-me; eu farei 
corretamente”...simplesmente queimando o tempo todo, só um sentimento horrível. Eu não podia 
ter a vitória que eu queria. Muitas grandes coisas que Ele fez e mostrou, das quais todos vocês são 
testemunhas... vindo aqui e lhes falando sobre isto, vendo os jornais publicarem isto, e as revistas, 
e assim sucessivamente, a respeito das grandes coisas sobrenaturais que tem sido vistas e feitas. 
117 Mas o meu coração continuava pesado. E eu estava inclinado em um arbusto bem assim. Eu 
pensei: “O grande Deus do Céu (aquele brilho quente do sol em mim, nenhuma nuvem em lugar 
algum), e em poucos minutos atrás Tu somente... Tu acabaste de contradizer a palavra do homem, 
e a natureza fez isto. Como pôde isto ser feito, Senhor? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e 



eternamente. Foi a Tua Palavra que Tu me fizeste falar”. Eu pensei, “Pai, quão agradecido estou”. 
118 Eu ouvi algo fazendo “boom, boom”. (O irmão Branham bate no púlpito para fazer o som 
descritivo - Ed.), e eu olhei. De pé diante de mim haviam dois... três veados, e eles estavam 
olhando para mim. Agora, aqueles veados estavam sendo bastante caçados na semana anterior; e 
havia caçadores ali, estava eu vestido em vermelho. Qualquer um sabe se... eles se vão (o irmão 
Branham estala os dedos - Ed.) rapidamente. Mas eles estavam olhando para mim. E para “os que 
comem corça”, aqueles não poderiam estar melhor. Era uma grande corça e dois grandes veados 
crescidos. E eu pensei, “Isto é exatamente certo; nós precisamos de três corças”. 
119 Algo disse, “Sabe, o Senhor os colocou em tuas mãos”. Mas quando eu estava com os 
Homens de Negócios do Evangelho Completo... o irmão Clayton, cerca de um ano antes, ele foi 
conosco e apanhou aquele grande peixe que foi o recorde... Naquele ano, para uma pessoa, eu 
matei dezenove alces. E eu... eu... 
120 Às vezes os homens de negócios... desculpem-me isto, meus irmãos... alguns deles são 
médicos, e você sabe, eles não podem andar, são gordos, você sabe. E muitos assentados em 
suas mesas dizem, “Billy, consiga para mim um de dois anos de idade”. 
  “Traga para mim aquela fêmea”. 
 “Eu quero um gamo”. 
 “Me traga um... um carneiro inteiro”. 
121 Bem, eu simplesmente tive um jubileu lá fora atirando, conseguindo o alce e outros. Porém o 
Senhor me disse para não fazer aquilo, e Lhe prometi na nevasca lá no Colorado não... anos antes 
daquilo, eu disse, “Senhor, eu guiarei os homens até a caça, mas não matarei a caça para os 
homens”. Não. Não, a não ser que seja uma emergência e que tenhamos que fazer aquilo. 
122 E se vocês recordam, rapazes, uma noite antes de sairmos, o pequeno pobre velho irmão lá 
embaixo não tinha matado o veado (qual era o seu nome? Palmer), veio e colocou $10,00 em 
dízimos na minha mão. Ele disse, “Irmão Branham, este é o meu dízimo; coloque-o na igreja”. Ele 
disse, “Conseguirá você um veado para mim?” 
123 Oh, Eu... (falta parte da fita...Ed.) estavam aqueles três veados, e eu estava com o meu rifle 
no meu ombro. Eu simplesmente movi o meu ombro assim. Eu pensei, “Eles não podem se afastar 
de mim. Eles estão bem aqui. Eu sou bastante rápido com o rifle: Eu posso conseguir os três antes 
deles se virarem”. Vêem? 
124 E eu estava com o rifle, e pensei, “Aí estão eles, bem...” Eu simplesmente movi o rifle, e então 
comecei a pensar sobre aquela promessa. Eu disse, “Eu não posso fazer isto; eu não posso fazer 
isto”. Eu disse, “Eu recordo de uma vez que um homem disse ao outro: “Deus tem colocado Joabe 
em tuas mãos... ou melhor, Saul!” Joabe disse a Davi. 
 Davi disse, “Deus proibiu, que eu tocasse em Seu ungido”. 
125 Lá houve uma promessa que eu não faria isto. Eu pensei, “Eles estão bem em cima desta 
colina. Eu posso rola-los lá embaixo; e podemos apanha-los facilmente”. Três bons veados ali em 
pé; eu disse, “Não, eu não posso fazer isto”. E aqui este... subindo assim, os veados, dois grandes 
e crescidos, macho e fêmea, a corça mãe. E eles vieram andando, olhando para os lados, grandes 
companheiros gordos. 
126 E eu fiquei ali em pé um pouquinho, e pensei, “Isto é incomum para os cervos, e eu vestido de 
vermelho assim”. Eu pensei, “Eu os espantarei”. Eu disse, “Vocês estão em minhas mãos. Vocês 
não poderiam se afastar se quisessem, mas eu não vou vos machucar. Vão embora”. Eles 
simplesmente olharam um para o outro, e continuaram vindo. E ficaram bem pertinho de mim, e 
olhando para mim... Bem, eu coloquei o rifle no chão, e disse, “Mamãe, pegue os seus filhinhos e 
vá para a floresta. Estou aqui me regozijando na presença de Deus. Eu prometi que não mataria 
animais para outras pessoas”. Eu disse, “Agora, você apanhe os seus filhotes e vá para a floresta. 
Eu  amo a floresta também. Vão embora”. 
127 Ela olhou para mim. E os dois olharam para os lados, todos os três. E eles viraram e foram 
embora, e então voltaram outra vez. E eu disse, “Eu não vou te ferir”. Eu disse, “Vá para a floresta. 
Vocês estão em minhas mãos. Vocês não poderiam se afastar”. Eu disse, “Eu tenho estado nas 
mãos de Deus, e eu nem mesmo poderia me afastar. Ele me poupou. Eu Lhe fiz uma promessa; 
estou vos poupando. Sigam em frente. Tenham um bom tempo. Desfrutem da floresta. Eu gosto 
disto. Sigam em frente”. 
128 Eles ficaram ali um pouquinho, se aproximaram tanto que dava quase para comerem em 
minhas mãos, viraram e todos olharam para mim assim, e foram embora, e paravam e olhavam 
para trás outra vez, e saíram pela floresta. Eu estava ali em pé; eu pensei, “Isto não é comum para 



os veados. Eu gostaria de saber se é porque o Senhor Jesus está aqui, a Sua Presença”. 
129 E logo então uma Voz falou comigo; disse, “Você lembrou de sua promessa, não lembrou?” 
 Eu sabia que era Ele. Eu disse, “Sim, Senhor”. 
 Ele disse, “Eu também lembro da Minha. Eu nunca te deixarei; eu nunca te abandonarei”. 
130 Aquele peso subiu. Amigo cristão, isto não foi a muito atrás. Isto foi no último outubro. Eu 
tenho sido uma pessoa diferente. Cumpra a sua promessa para Deus. Seja o que for que você 
disser a Deus, você creia nisto. Separa-te de qualquer coisa que seja contrária à Sua Palavra. 
Deus ouvirá e responderá a oração. Vamos inclinar nossas cabeças por um momento. 
131 Está você desejando se separar nesta noite de toda incredulidade para ouvir a Palavra do 
Senhor? Se você fizer isto e crer que Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente (estas coisas, o 
que Ele prometeu fazer, nós O vemos fazer isto), levantará você suas mãos e dirá, “Deus, eu Te 
faço uma promessa nesta noite. Eu creio em tudo que Tu prometeste. Eu creio em cada palavra, eu 
nunca mais duvidarei Dela”. 
132 Nosso Pai Celestial, Tu sabes que este relato é a verdade. Aquela foi a quarta vez. Então na 
quinta vez estava com a minha própria e preciosa esposa, quando Tu... Na semana passada 
quando aquele médico, escrevendo aquela afirmação... Aquele grande tumor a deixou antes de sua 
mão toca-la, exatamente de acordo com o que foi dito. 
133 Agora, Pai, eu oro para que Tu ajudes a estas pessoas. Eu vejo que estou ficando velho. Eu 
sei que devo ir em breve. E eu oro, Senhor, que... Que eu possa ser honesto e sincero com os 
meus irmãos. Deixe-me ser honesto e sincero com o Teu povo. Se eu não posso ser com eles, 
então eu não creio que serei Contigo. Senhor, porque eu desejo testemunhar de Ti. 
134 E eu oro para que Tu deixes a Palavra viver de tal maneira em nós nesta noite, para que Tu 
nos dê fé, e através deste pequeno dom que... As pessoas pensam às vezes que o dom é algo que 
você coloca em suas mãos, e sai e abre o seu caminho. O dom não é isto, Pai. Que eles possam 
compreender que um dom é a gente sair do caminho para que então o Espírito Santo possa fazer o 
que Ele deseja fazer. 
135 Senhor, que nós possamos sair do caminho agora, e deixar que o grande Espírito Santo 
venha e opere através de nós. E que possamos ver nesta noite, a promessa de Jesus Cristo, que... 
aquele que eu referi especialmente nesta noite, Senhor, que aquele era Deus que desceu diante de 
Abraão, manifestado em carne, e conhecia o segredo dos corações. Era Deus. E quando Ele foi 
feito carne e habitou no nosso meio, Ele conhecia o segredo dos corações. E a Bíblia diz que a 
Palavra de Deus discerne os pensamentos que estão no coração. Foi assim que os discípulos 
souberam que Ele era Deus. 
136 Agora, Pai, virás nesta noite e deixará que o nosso pobre e humilde tabernáculo seja dedicado 
a Ti, que Tu nos faça crer, isto é... o Teu Espírito possa se fazer conhecido no nosso meio nesta 
noite que Tu continuas ser a Palavra. Então nós nos separaremos de toda incredulidade e ti 
seguiremos. No Nome de Jesus Cristo, que Tu nos possa falar. Amém. 
 (Mensagem em profecia entregue por alguém na congregação... Ed.) 
137 Grande Deus do Céu, seja misericordioso para conosco. Ajude-nos, oh, Senhor, para 
obedecermos os Teus mandamentos. E use-nos para a Tua honra. E Te agradecemos por estas 
palavras de encorajamento. Agora, que o Espírito Santo possa mover através de nós e confirmar 
estas palavras. No Nome de Jesus Cristo. Amém. 
138 Tenha fé em Deus. Não duvide. Tenha bom ânimo. O tempo da Sua Vinda está se 
aproximando, está à mão. 
139 Agora nesta noite, nós temos... uns cartões de oração. Quantos aqui tem cartão de oração, 
levante sua mão. Seria difícil para eu ir através deste grupo e com o discernimento, se o Senhor o 
der. Mas deixe-me tomar um momento para dizer isto: Quantos aqui não tem cartão de oração e 
estão orando para que Deus lhes cure? 
140 Agora, que o Senhor Deus possa ajudar a cada um de vocês. Eu sou o seu irmão. Jesus é o 
seu Salvador. Deus é o nosso Pai. Somos pessoas. Não somos deste mundo quando nascemos de 
Deus, somos de cima. Agora, antes de termos a fila de oração para orar pelos enfermos... E há 
homens aqui na plataforma nesta noite que oram pelos enfermos também, e ministros lá fora que 
oram pelos enfermos. Eu não quero deixar a impressão que eu sou o único que ora pelos 
enfermos. Vêem? Deus não... Ele não tem que me usar. Ele poderia... Ele poderia simplesmente te 
usar ou a qualquer pessoa. A coisa é crer que o que Ele disse é a Verdade. Mas agora, como tenho 
dito isto, em vindicação ao que tem sido dito, vamos somente inclinar nossas cabeças por um 
momento. 



141 Você que está orando e você está enfermo e não tem cartão de oração, você ore, e diga algo 
assim: “Senhor Jesus, eu sei que a Bíblia diz que a oração da fé salvará o enfermo; Deus o 
levantará. E também foi dito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente”. Se Ele é o 
mesmo, bem então, Ele terá que agir do mesmo modo, fazer o mesmo. Então outra vez, a Bíblia diz 
que... a Palavra de Deus é mais aguda do que uma espada de dois gumes e discerne os 
pensamentos do coração. 
142 Nós sabemos que quando a Palavra foi feita carne na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de 
Deus, foi exatamente isto que Deus fez através de Seu filho. Jesus disse em São João 14: “As 
obras que faço também as fará, até mesmo maiores que estas, pois eu vou para o Meu Pai”. E 
agora, a Bíblia também diz no Livro de Hebreus que Ele é o Sumo Sacerdote agora. Cremos todos 
nós nisto? Certamente. Ele é um Sumo Sacerdote que pode ser tocado pelo sentido de nossas 
enfermidades. Agora, é Ele, não sou eu, é Ele. Não é nenhum homem. Ele é agora um Sumo 
Sacerdote que pode ser tocado através do sentido de nossas enfermidades. 
143 Agora, se você sente e está pronto para vir e se entregar de toda sua incredulidade e dizer, 
“Deixe-me Te tocar, grande Sumo Sacerdote”... 
144 Agora, Se Ele é o Sumo Sacerdote, e o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele agirá como 
Ele fez então, porque Ele é o mesmo. 
145 Uma mulher O tocou uma vez quando Ele estava aqui na terra, visivelmente, com sua mão. 
Ele sentiu o toque, virou-Se e disse, “Quem Me tocou?” E todos aqueles negaram aquilo. Mas Ele 
discernia os corações, e encontrou a mulher, e lhe disse o que havia de errado com ela, e a sua fé 
a curou. 
146 Agora, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Talvez aquela mulher não tinha um cartão 
de oração, mas ela tinha fé. Isto é tudo que é necessário. Ter fé. Toque o grande Médico. E através 
de um dom Divino, se eu puder simplesmente me tirar do caminho e deixar o Espírito Santo dizer o 
que Ele deseja fazer, e fazer o que Ele deseja fazer... E isto é um dom, não simplesmente 
imaginário. E se é imaginário, isto não dará certo. Se isto é real, isto dará certo. isto é o que Jesus 
disse: “Não sou eu quem faço as obras, é o Meu Pai que habita em mim”. Então não poderia ser 
eu. Ele era o Filho de Deus; Sou um pecador salvo por Sua graça. 
147 Somente creia. Não force. Somente creia e diga, “Senhor Jesus, deixe-me tocar em Tuas 
vestes”. Simplesmente ore. Simplesmente continue orando. Todos permaneçam onde estiverem. 
Somente ore e creia. Firmem-se, e não tenham pressa. Não tente apressar. Somente creia. Agora, 
você crê, todos? Você pode crer? Simplesmente esqueça todo o passado. Pense que Jesus 
prometeu isto. Eu sei que não é comum, mas Jesus prometeu isto. Agora, se você deseja, fique em 
reverência por um momento. Então começaremos a fila de oração. Eu não digo que Ele fará isto. 
Ele pode. Pela graça de Deus eu... estou liberto de... eu creio, de meus próprios pensamentos. Que 
Ele possa... Agora, você pode... se você sentir de levantar a sua cabeça, e simplesmente olhar 
para este lado e ficar em oração. Como Pedro e João disseram: “Olhe para mim”, não... Olhe em 
nós melhor dizendo. Não significava... simplesmente para prestar atenção no que eles estavam 
dizendo. 
148 Agora vocês são a audiência. Dificilmente há alguém aqui que eu conheça além dos rapazes 
do Martin assentados aqui. E eu creio que este é o irmão Daulton assentado bem aqui... não tenho 
certeza... com óculos de cor. Eu tentarei deixa-lo de um lado para as pessoas que eu não conheço. 
149 Quando... Agora, que Jesus Cristo possa vir com Seu poder para que vocês possam ver que a 
promessa deste dia, a Escritura que foi predita para este dia, mesmo de acordo com Malaquias 4, 
ela deve se cumprir. Algo tem que fazer isto; Deus tem prometido isto. 
150 Há uma senhora assentada aqui. Ela está a caminho do hospital amanhã. Ela sofreu um 
acidente, um acidente automobilístico. Ela ficou ferida, com problemas interiores, seus braços 
estão ruins. Você não tem... Você tem cartão de oração, senhora? Não. Sou eu totalmente 
estranho para você? Eu não te conheço? Não conhecemos um ao outro? Senhora? Acabou de 
ouvir eu pregar; mas você sabe que eu não sei nada sobre você. São estas coisas a verdade? Se 
são, levante sua mão. Deus te abençoe. É isto! Tenha fé a não terás que ir. O seu problema 
acabou. Em que a senhora tocou? 
151 Há um homem assentado bem atrás dela... Podem vocês verem aquela Luz? Veja aquela Luz 
cor âmbar movendo. É um homem assentado bem atrás dela. Ele está orando a respeito de algo: é 
o irmão que está no hospital. Você crê que Deus curará o seu irmão, lhe dando de volta a sua 
mente correta e tudo mais, e o deixar são? Crê você nisto? Eu sou um estranho para você. Não é 
isto certo? Este é o ...Creia! Correto. Você pode ter... em que tocou? 



152 Aqui está uma dama, bem ali atrás, assentada aqui atrás. Vê você a Luz? Pode você vê-La? 
Veja aqui. Olhe! Todos olhem. Vêem, bem aqui, como um círculo parecendo âmbar. Bem debaixo 
Dela está a senhora. Ela está aqui; ela está orando por alguém. São dois filhos... netos, bisnetos. A 
senhora não é daqui, ela é da Califórnia. E ela veio aqui pedindo oração. E há também alguém com 
ela. É a sua irmã. Ela está assentada bem ali atrás com aquele vestido vermelho. Ela tem epilepsia. 
Isto é verdade. Ela é da Califórnia. Você a trouxe. O seu nome é Maria. Crê você de todo seu 
coração. São estas coisas a verdade? Balance sua mão se é verdade. Crê você de todo seu 
coração? Então podes ter o que pediste. 
153 Agora, se qualquer pessoa deseja perguntar o povo se eu os conhecia... 
154 Você tem cartão de oração, senhora? Não tem? Você não precisa. 
155 Aqui... há um assentado aqui atrás olhando para mim, no fim da fila. Ele tem um problema 
com seus joelhos. Se ele crer que Deus curará aqueles joelhos, ele pode obter o que ele está 
orando. Crê você nisto? Está bem. O seu problema no joelho acabou, senhor. você tem cartão de 
oração? Você não tem cartão de oração? Você não precisa. 
156 Agora, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. 
157 Uma senhora assentada aqui tem um problema feminino. Crê você? Há uma senhora... (Oh, 
ela vai perder isto). Tem um casaco vermelho. O nome dela é senhora Daly. Creia de todo o seu 
coração. O Senhor Jesus te deixará boa, senhora Daly. 
158 Perguntem se eu conheço a senhora. Eu nunca a vi em minha vida; o Pai celestial sabe disto. 
Você diz, “Por que você a chamou, pelo seu nome? “Bem, Jesus disse, “O seu nome é Simão. 
Você é filho de Jonas”. Não é isto certo? Agora, isto não é Ele o mesmo ontem, hoje e 
eternamente? Crê você nisto que seja a verdade? Agora, o que Jesus disse? Isto ocorrerá. E 
recordem, aquele foi o último sinal que foi dado para a Igreja eleita. Abraão e seu grupo, antes do 
filho prometido aparecer. É isto correto? Deus havia dado a Abraão sinais por toda a jornada, e o 
mesmo tem feito Ele à Igreja. Mas quando o Anjo do Senhor desceu e fez aquilo, Ele destruiu os 
Gentios incrédulos; e o esperado filho, o qual estava sendo esperado, apareceu... Isaque. 
159 Este ministério em breve terminará, e o Filho esperado aparecerá Ele Mesmo. A igreja tem 
vindo de Justificação através dos Luteranos, Santificação através dos Wesleyanos, ao Batismo 
com o Espírito Santo através dos Pentecostais, e agora terminando nos da pedra principal. 
Ministério tipificando todo o tempo bem ao perfeito, a sombra negativa se tornando positiva. E 
Jesus virá para apanhar a Sua Igreja algum dia; aqueles que crerem. Separa-te da incredulidade, e 
creia nesta noite. Fará você isto? 
160 Que aqueles que tem cartão de oração agora, começando... eu creio que orei até o vinte e 
cinco ontem à noite. Não é isto certo? Eu creio que foi aí que paramos. 
 (O irmão Branham chama a fila de oração ...Ed). 
161 Agora, temos a fila de discernimento sem os cartões de oração, para que então as pessoas 
não digam que eu estava lendo o que estava em seus cartões de oração. Havia... Aquelas pessoas 
não tinham nenhum cartão de oração, elas estavam simplesmente assentadas ali. E agora, isto 
segue em frente. Quantos já viram isto ir por mais de meia hora de uma só vez, ou mais, assim 
(vêem?) e coisas acontecendo? Mas se você, temos que ter uma forcinha. Eu tenho mais umas 
quarenta reuniões na minha frente ao redor até o sul. E agora, venham até aqui, você com seu 
cartão de oração, venha até este lado. Todos com os cartões de oração “A”, venham deste lado 
aqui. Cartões de oração “A”. 
162 Agora, o restante de nós, vamos cantar para Deus, Somente crer. Vocês cantarão? Todos nós 
juntos: 
   Somente crer, (Isto é tudo. Somente crer em que? Crer na Sua Palavra) Somente 
crer; 
   Somente crer, somente crer, 
   Tudo é possível, somente crer. 
   Creio, Senhor; creio Senhor; 
 (O irmão Branham os dirige à fila de oração - Ed.) 
163 Quantos estão interessados na cura destas pessoas? Agora, vêem, a cura pertence a Deus. 
Não é isto certo? Agora, se Jesus estivesse aqui nesta noite neste terno que Ele me deu, e 
estivesse usando este terno Ele Mesmo... Se você dissesse, “Senhor, Tu me curarás?” Ele diria, 
“Eu já te curei”. Ele foi ferido por nossas transgressões, pelas Suas pisaduras fomos sarados”. Não 
é isto correto? Vêem? Ele já fez isto; no passado. 
164 Você diz, “Senhor, salva-me”. Ele já salvou. Não importa o quanto você chore ou ore e bata no 



banco, isto não te salvará até que você creia e aceite o que Ele tem feito por você. É isto certo? 
165 É a mesma coisa. Eu não curo as pessoas; eu não posso curar as pessoas. Mas que fez Ele? 
Se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele faria simplesmente o que Ele fez agora. Pois é 
isto que Ele prometeu para o dia. Quantos sabem que isto é o que Ele prometeu? Ele prometeu 
isto. Sim, senhor! Ele prometeu isto em todas as Escrituras. Todos vocês tomem as fitas das Sete 
Eras da Igreja e coisas. Veja aquelas coisas provadas pela Escritura, isto é certo. 
166 Agora, para vocês de pé na fila de oração, para vir aquela fila de discernimento, Jesus viu 
uma visão, e Ele disse, “Percebo que de Mim sai virtude”. Isto é “força”. É isto correto? Visões... 
você está em outro mundo. Agora, Ele está aqui. Foi Nele que você tocou. Vêem? Agora, isto 
simplesmente identifica que Ele está conosco. 
167 Agora, quantos crerão se simplesmente passarmos por esta fila, e orar e colocar as mãos 
sobre você, e você volta para o seu lugar? Você crê se eu orar por você aqui e então colocar as 
mãos sobre você, cada um de vocês ficará bom? Crê você que aquele foi o Espírito Santo aqui? 
Isto poderia simplesmente continuar fazendo isto... Se você deseja omitir esta fila e simplesmente 
seguir adiante para mais, ora, nós faremos isto. Vêem? Isto é o que... O Espírito Santo aqui. Vêem, 
não é... Isto simplesmente depende de... ao seu pensamento. Se isto te fizesse crer mais. 
168 Mas muitas pessoas tem sido ensinadas: “Coloque as mãos sobre eles”. A Bíblia diz, “Ele 
enviou a Sua Palavra e os curou”. Bem, isto é o que Ele acabou de fazer agora mesmo. Ele 
confirmou Sua Palavra, A enviou para você, A confirmou, e Ela os curou. Os Gentios disseram... 
um Judeu disse, “Venha e coloque as mãos sobre minha filha, ela viverá”. O Romano disse, “Não 
sou digno que Tu entres debaixo do meu teto. Simplesmente diga uma palavra...” isto é o que eu 
estou tentando fazer vocês crerem. Vê você? Mas se você deseja receber oração e receber 
imposição de mãos... 
169 Agora, eu quero que cada um se una comigo em oração enquanto oramos pelas pessoas. 
Inclinemos nossas cabeças. 
170 enhor Jesus, eu oro pelas pessoas agora. Elas estão cientes que Tu está aqui de pé. Elas 
sabem que Tu estás no meio das pessoas. E quando estas pessoas passarem por esta plataforma 
nesta noite, que elas não venham simplesmente por causa de mim, o Teu servo, ou estes outros 
servos Teus assentadas aqui. Que elas possam ver que estão vindo ao templo do Deus Vivo. Elas 
estão vindo sob uma promessa que Deus disse: “Estes sinais seguirão aqueles que crerem; 
quando colocarem suas mãos sobre os enfermos, eles sararão”. Ele prometeu isto. Ele prometeu 
que cada homem que cresse seria salvo, e cada homem que realmente crê é salvo. Cada um que 
crê na cura é curado. Pai, ajude-nos na nossa incredulidade agora. 
171 Tu identificaste aqui nesta noite, escrituristicamente, para nos mostrar que Tu estás aqui. 
Agora, que possa acontecer que cada pessoa que passar por esta plataforma, ou nesta audiência, 
que não haja nenhuma pessoa fraca no nosso meio quando o culto terminar. Que o grande Espírito 
Santo possa vir no meio do Seu povo e ungir cada um de nós, Senhor, todos estes ministros, todos 
estes servos Teus assentados aqui, cerca de cem. 
172 Pai, eu oro para que cada oração nossa vá a Ti enquanto estamos na Tua Divina presença do 
Teu Ser. E que estas pessoas possam compreender enquanto elas passarem por esta plataforma, 
que esta noite seja a noite da cura delas, se elas podem crer. 
173 Agora, eu quero que cada um continue em oração enquanto as pessoas passam, e eu estarei 
impondo as mãos sobre a cabeça de cada um para sua cura. Venha senhor! 
 (A fila de oração passa diante do irmão Branham). 
174 Jesus disse uma vez, “Sabeis o que vos tenho feito”. Tenho feito exatamente o que Deus 
ordenou para ser feito. 
175 Agora, oremos juntos; cada um. Enquanto você coloca a sua mente em Deus, fique em 
oração, creia agora conosco. Cada um de vocês aqui que está enfermo, talvez você não tinha um 
cartão de oração... Agora, nós estaremos distribuindo cartões de oração outra vez amanhã à noite 
às 6:30 ou 7:00 hs, algo assim... 6:30 ou 7:00, então teremos fila de oração outra vez amanhã à 
noite. Me desculpem por ter vos retido um pouco mais nesta noite por causa da fila de oração. Que 
Deus possa te abençoar. Agora, vamos inclinar nossas cabeças outra vez. 
176 Enquanto oramos, Pai, nós perdoamos cada pecado dos homens contra nós. Se for 
encontrada qualquer coisa em nós que não Te agrada, perdoe-nos, Senhor. Pois nos foi dito que 
temos que ser as epístolas escritas de Deus, lida por todos os homens. Como temos obedecido o  
Teu mandamento, vendo a Tua Presença Se identificando conosco... Pessoas tem vindo até esta 
plataforma testificando de sua fé. Temos colocado as mãos sobre elas, Pai. Não somente como um 



de nós, mas todos nós juntos em oração, nós colocamos as mãos sobre elas, crendo que Tu 
curarás os seus corpos. 
177 Tu disseste quando Tu estavas aqui na terra: “Se pedirdes ao Pai qualquer coisa no Meu 
Nome, Eu o farei”. Jesus, Filho Deus, foi a Tua promessa, Senhor. E O que fez a promessa tem se 
identificado aqui nesta noite para cumprir a Sua promessa; que isto tem sido levado, os Teus 
mandamentos, colocando as mãos sobre os enfermos. Agora, que isto possa ser feito. Está escrito, 
que isto possa ser feito. Que o poder de Jesus Cristo possam romper nesta noite e separar cada 
pessoa aqui de qualquer incredulidade, e deixar a Presença de Jesus Cristo, a Palavra, a qual 
conhece os pensamentos do coração, que Ela possa ter preeminência nesta noite em cada oração. 
178 E nós repreendemos Satanás e todo seu poder das trevas, todos seus poderes de 
incredulidade. O Espírito de Deus tem levantado uma bandeira contra ti, Satanás. Tu és um ser 
derrotado. Jesus Cristo te derrotou no Calvário. 
179 Ele levantou no terceiro dia, triunfou sobre a morte, inferno, e sepultura. Ele subiu aos céus e 
deu dons aos homens. Ele está aqui em Pessoa nesta noite. Ele disse, “Um pouco mais e o mundo 
não me verá, embora vós me vereis, pois estarei convosco, mesmo em vós até o fim do mundo”. 
Vemos Sua Presença aqui nesta noite, cumprindo Sua Palavra. Pela fé cremos que cada pessoa 
enferma aqui será curada para a glória de Deus, no Nome de Jesus Cristo. E o povo diz, “Amém”. 
Deus te abençoe. De volta ao irmão! 

 


