
A Maior Batalha Já Travada
Jeffersonville, Indiana, E.U.A.

11 de Março de 1962

Obrigado, Irmão Orman, o Senhor o abençoe.1

Bom dia, amigos. Estou contente por estar aqui novamente esta manhã e é um pouco inesperado eu 
acho para mim mesmo e tenho a certeza que seria para a congregação. E eu estava a ler e (obrigado, 
irmã), e o Senhor parece que colocou alguma coisa no meu coração para trazer à igreja e eu achei que 
era a altura de o fazer. E agora, quando eu cheguei e depois, sem saber que estaríamos aqui este 
Domingo, eu anunciei que tinha uma mensagem para a igreja. E, se Deus permitir, quero trazer esta 
mensagem no próximo Domingo. E será bastante tempo, por isso provavelmente eu não vou sair antes 
das doze e trinta, uma hora talvez, se for a essa hora. Está no meu coração há muito tempo e eu penso 
que devo uma resposta ao público acerca do porquê que não tenho estado activo no campo. E eu já 
preguei sobre isso em todo o lado, mas com certeza que nunca se chegou onde devia ser; assim eu 
acho que, o Senhor permitindo, no próximo Domingo quero levar o meu tempo e explicar uma razão e 
porquê, e fazer-vos saber pela Escritura o que se está a passar, veja. De que se trata tudo isso, porque 
provavelmente vou ao estrangeiro ou algures rapidamente. Estou à espera agora para ver em que 
direcção Ele me vai chamar para ir.

Na última… Há cerca de três dias atrás ou dois dias atrás, à noite, eu recebi um telefonema perto da 
meia-noite, e era para orar por uma mulher que estava no hospital. E eles telefonaram-me e disseram: 
“Ore…” (E eu não me lembro do nome que eles me deram que… disseram que era uma amiga da Sra. 
James Bell, a nossa irmã aqui na igreja, uma irmã de cor, muito fiel, uma boa mulher. Creio que o nome 
dela era Shepherd, foi-me dito.) Assim eu saí da cama e ajoelhei-me e disse à minha esposa (o telefone 
ao tocar acordou-a), e eu disse: “Nós temos de orar pela Sra. Shepherd, é o nome de uma irmã, que é 
amiga da Sra. James Bell.”
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Assim nós oramos por ela, voltei a deitar-me, e depois por volta das dez ou onze horas no dia 
seguinte, eu recebi um telefonema novamente; era o Billy e ele disse que não era a Sra. Shepherd, disse 
que era a Sra. Bell, ela mesma. Não era a amiga da Sra. Bell, era a Sra. Bell e ela estava no hospital e 
era grave. E fomos depressa ao hospital, mas ela tinha partido. O Senhor tinha chamado a Sra. Bell para 
casa.

3

A Sra. Bell foi uma presença fiel connosco aqui na igreja durante anos. O marido dela, James, e eu 
trabalhámos juntos com o meu pai há muitos anos atrás lá a passar… nós levávamos estes vagões da 
Pensilvânia para a fábrica da Colgate aqui há muitos anos atrás, acho que foi há trinta anos ou mais. E 
nós gostávamos muito da Irmã Bell; ela era uma grande pessoa.
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E eu entendo que ela teve um ataque agudo de vesícula biliar e o médico dela, que conhecia o caso 
muito bem, estava fora da cidade naquela altura e veio um novo médico para a observar e aconselhou 
uma operação de urgência e ela nunca sobreviveu. E ela era… Penso que ela… Da forma que eu entendo, 
o médico habitual dela não teria recomendado a operação, porque ela era forte e a vesícula biliar dela 
estava má e ela tinha pedras, penso eu, ou algo ali, e o Senhor tinha sido misericordioso. Ela tinha tido 
esses ataques antes e o Senhor tinha cuidado deles muitas vezes, mas aconteceu que… Bem, se nós 
virmos bem diremos isto: Deus chamou a Irmã Bell e é assim que isto teve de ser encarado. Vê?
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E agora que ele perdeu… foi-me dito que eu pensava que era uma Sra. Shepherd; eu não conhecia a 
Sra. Shepherd. A senhora pode estar aqui esta manhã e eu posso conhecê-la se olhar para a cara dela. 
Mas foi dito que era uma Sra. Shepherd; e se foi tudo feito assim, para que se… Se eu soubesse que 
tinha sido a Sra. Bell que estava naquela condição, provavelmente teria ido lá e teria intercedido por ela 
imediatamente; e depois, veja, isso… Deus não queria que fizéssemos isso talvez. Assim nós sabemos 
que todas estas coisas operam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho a 
certeza que a Irmã Bell amava o nosso Senhor; ela era uma boa mulher.
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Agora, ela é um de nós. Aqui nós não temos linhas divisórias de cor; a família de Deus não traça 
linhas divisórias de cor. Se somos vermelhos, castanhos, pretos, ou amarelos não interessa - brancos, 
seja o que for nós somos irmãos e irmãs em Cristo; e assim nós gostamos muito dela e vamos sentir a 
falta dela, no tabernáculo. Como eu vou sentir a falta da Irmã Bell… aquele grande “amém” grosso ali 
atrás no canto e ao levá-la a casa ela falava do Senhor Jesus.
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E se eu entendo bem (nunca soube, até há uns momentos), mas penso que o funeral dela será aqui 
mesmo na igreja na próxima Terça-feira à [O Irmão Neville diz, “Uma hora.”] uma hora e eu penso que 
você e eu vamos conduzir o serviço fúnebre.

Mas apenas numa congregação, em que nós somos mais fracos com menos um nesta manhã, em 
respeito à nossa Irmã Bell vamos ficar de pé por um momento, enquanto inclinamos as nossas cabeças.
8

Deus da vida, que dás e tiras a vida, como Jó antigamente disse: “O Senhor deu e o Senhor tirou; 
bendito seja o nome do Senhor.” Há uns anos atrás Tu enviaste a Irmã Bell ao nosso meio para ser uma



2A Maior Batalha Já Travada

concidadã nossa da grande comunidade de Deus. E nós Te agradecemos por toda a inspiração que ela 
foi perante nós, como ela gostava de cantar e de dar testemunho e estaria tão cheia do Espírito que 
podia gritar e clamar. E ela não tinha vergonha do evangelho de Jesus Cristo, porque para ela era o 
poder de Deus para a salvação. Vendo os anos dela a somar-se, e vem o tempo em que todos nós 
teremos de responder. E Tu tiraste-a de nós nesta manhã para estar na Tua presença, porque é verdade 
que quando nós sairmos daqui estaremos na presença de Deus.

Oh, Deus, nós Te agradecemos por tudo. Nós oramos para que Tu abençoes o marido dela, o meu 
amigo, James, o filho dela, as filhas dela, todos aqueles… Nós fomos informados que o filho dela está a 
viajar da Alemanha, das forças armadas, para vir para casa prestar as últimas homenagens que ele pode 
na terra, à sua mãe que já partiu. Como o coração daquele jovem deve estar a pulsar nesta manhã. Eu 
oro por ele, Senhor. Deus o abençoe. Abençoa o Jimmy e como está… vi-o ali a trabalhar em horas 
fatigantes, para receber um salário para a sua família. E eu oro para que a grande família não seja 
separada, mas a roda da família será inquebrável naquela terra do outro lado.
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Que nós, Senhor, possamos agora apertar mais a armadura e a fivela e sair para a batalha agora, 
para lutar com um a menos do que tínhamos na semana passada. Nós oramos para que Tu nos sustenhas 
e nos fortaleças e nos ajudes enquanto continuamos. E, um dia, que nos possamos todos reunir 
novamente do outro lado. Porque pedimos no nome de Jesus. Amém.

Agora, que a alma da nossa irmã que partiu descanse em paz.10

Eu gostava de dizer que o funeral dela será ministrado aqui no Domingo - ou na Terça-feira e nós 
gostávamos… todos são bem-vindos a vir, os que puderem vir. Penso que o Irmão Neville aqui tem os 
preparativos feitos e… (Você tem.)

Agora, hoje eu apenas… Vejo que não está muita gente, se pudesse haver um banco algures que 
fosse trazido para o Irmão e para a Irmã Slaughter ali atrás… eu recebi o seu telefonema, Irmã Slaughter 
e fui orar pela sua… pela outra Irmã Slaughter, pela Irmã Jean Slaughter com aquela febre do coelho, 
tularemia. Ela tem um caso grave com certeza, mas nós estamos a confiar em Deus e que ela vai ficar 
bem.
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Agora, nós queremos ler uma Escritura e eu quero ensinar nesta manhã, quero tomar o meu tempo, 
porque desde que eu voltei do Arizona, ora a minha garganta está um pouco rouca. E agora, no próximo 
Domingo não se esqueça… e eu acho que o Billy já enviou por correio os anúncios e será um serviço 
muito comprido nós cremos, por isso venham o mais cedo que puderem. Nós queremos começar por volta 
das nove e trinta - ou melhor dizendo dez horas e talvez… lembre-se por volta da uma, ou da uma… 
talvez doze e trinta, uma hora, algo assim, três ou quatro horas ou mais.
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Eu gosto de vir e apenas tomar as Escrituras (tragam o lápis e o papel) e apenas falar sobre isso. Se 
há alguma pergunta, perguntem (vê?) e talvez possamos explicá-la, fazer o que pudermos para ajudar.

Agora, vamos ler algumas escrituras primeiro. Agora, eu tenho três lugares na Bíblia que gostava de 
ler. E o primeiro deles (se quiserem tomar nota e se tiverem um lápis) - eu quero referir nesta manhã 
vários textos que eu gostava… ou várias escrituras, melhor dizendo, que eu gostava de referir. A 
primeira será I Pedro 5:8-10, Efésios 6:10-17 e Daniel 12:1-14.
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Agora, ao ler, ao levarmos o nosso tempo (e já estão praticamente todos sentados, por isso… alguns 
ainda de pé lá atrás e dos lados), mas vamos tentar acabar o mais depressa possível e deixar-vos sair. 
Depois vamos orar pelos enfermos.
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Temos uma senhora, deitada aqui nesta manhã, que está muito doente. Percebo que ela esteve 
muito doente ontem. E eu queria que ela ouvisse primeiro nesta manhã antes de eu orar por ela. E eu 
conheço as condições da senhora e ela está muito doente, mas nós temos um Pai celestial muito grande 
que já mais do que conquistou todas as enfermidades.

E eu tenho um pequeno (eu pedi à Sra. Wood se ela gostaria de o ler, mas ela está um pouco 
relutante em fazer isso) um artigo onde um médico estava certamente surpreendido, quando ele era um 
crítico de cura divina e não queria até que ninguém falasse disso no seu consultório e a sua enfermeira 
também. Assim aconteceu que ele teve uma paciente que tinha um cancro - um cancro de grandes 
dimensões. Ele não queria ter nada que ver com aquilo, por isso enviou-a para outra clínica. Eles não 
queriam ter nada que ver com aquilo lá, por isso enviaram-na de volta. Assim eles…
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Oh, era no peito e estava numa condição terrível; e toda a pele tinha sido comida e o cancro foi até 
ao peito, até às costelas. Eu penso que entendem o que eu quero dizer. (Eu tenho um médico amigo da 
Noruega sentado connosco esta manhã.) E ele preparou todo o seu material, disse que sabia que ela 
queria que ele a operasse e removesse o seio. E era um trabalho muito sangrento e ele preparou todos 
as suas embalagens e tudo. A enfermeira preparou a senhora e trouxeram-na à sala da operação e 
então ela foi buscar os seus instrumentos que teriam de ser usados pelo médico e  pela  sua  assistente

16
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para remover o seio. E assim eles tinham as toalhas e assim ali colocadas. E assim eles começaram - 
quando ele começou a virar…

O marido dela queria saber se ele podia sentar do outro lado da sala e orar; ele era um pregador de 
santidade. E ele sentou-se ali ao lado do… ao fundo da cama e estava a orar. Claro que o médico não 
estava muito satisfeito com aquilo, você sabe… com ele ali. Mas enquanto ele não olhasse e não o 
afectasse, ora, acho que estava tudo bem - desde que não desmaiasse.
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Assim enquanto estava sentado a orar, veio algo a flutuar pela sala; e o médico virou-se para ir… 
com o seu instrumento para começar a remover o seio; ele moveu pedaço após pedaço, não havia nem 
uma cicatriz no seio - nem uma cicatriz! Ele disse, “Será que se moveu?” E ele começou… E a enfermeira 
deu o seu testemunho. Os dois foram e tornaram-se Pentecostais, cheio do Espírito Santo, servindo ao 
Senhor.
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Nem uma cicatriz! O Dr. Holbrook deu o testemunho, disse, “Um minuto antes, ali estava a mulher 
deitada e a enfermeira e o cancro grande por todo o seio dela; e passado um minuto nem havia uma 
cicatriz por onde se tivesse movido.” Esse é um dos nossos melhores médicos aqui na América. Ele disse 
que se convenceu logo ali e no entanto ele era um diácono numa igreja, veja.
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Veja, as pessoas pensam que a igreja é algo a que você vai e é uma… Oh, você vai lá para aprender 
a ser bom ou algo assim. Não é isso, amigos. Não! Deus é Deus; Ele é tão grande hoje como sempre foi e 
sempre será o mesmo. E Ele é… Nós O amamos.

Agora, queremos ler agora em I Pedro capítulo 5, versículo 8 e 10 para começar:20

Sede sóbrios;… vigiai; porque o diabo, vosso adversário,… anda em derredor, bramando 
como leão, buscando a quem possa tragar.

Ao qual resisti firmes na… fé: sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os 
vossos irmãos no mundo.

E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois 
de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e 
fortalecerá.

Como Deus é louvado!21

Agora, no livro de Efésios… Gostávamos de abrir aqui no livro dos Efésios no capítulo 6 e gostávamos 
de ler do versículo 10 ao 17 que eu marquei.

No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.

Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as 
astutas ciladas do diabo.

Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, 
contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes 
espirituais da maldade, nos lugares celestiais.

Portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, … 
havendo feito tudo, ficar firmes.

Estai pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, … e vestida a 
couraça da justiça;

E calçados os pés na preparação do evangelho da paz,

Tomando sobretudo… o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos 
inflamados do maligno.

Tomai também o capacete da salvação, e espada do Espírito, que é a palavra de Deus;

Agora, no livro de Daniel, gostava de ler mais uma coisa. Agora, Daniel capítulo 12, quero começar 
no primeiro e ler uma parte extensa disto, catorze versículos.
22

E, naquele tempo,… se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos 
do teu povo, e haverá… um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação 
até àquele tempo; mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar 
escrito no livro.

E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna… outros 
para vergonha e desprezo eterno.
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Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento; e os que a muitos 
ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente.

E tu, Daniel, fecha… este livro, até ao fim do tempo; muitos correrão de uma parte 
para outra, e a ciência se multiplicará.

E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, … um desta banda, à beira do rio, e o 
outro da outra banda, à beira do rio.

E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Que tempo 
haverá até ao fim das maravilhas?

E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a 
sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, 
que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado 
de destruir o poder do povo santo, … todas essas coisas serão cumpridas.

[Creio que vou parar aí mesmo.]

Eu quero tomar um tema (se lhe fosse dado um tema) dali a partir disso, para retirar esta conclusão 
de “A Maior Batalha Já Travada.” É isso que eu quero usar como tema.
23

Agora, como é que eu cheguei a ver isto como tema para esta manhã, nós acabámos de chegar. 
Alguns administradores aqui na igreja e eu estivemos fora no Arizona. E nós fomos para ter uma reunião 
em Phoenix com o Irmão Sharrit no seu tabernáculo. Mas quando eu descobri que um irmão estava na 
cidade, tendo serviços numa tenda, bem então, eu senti-me um pouco relutante em ter uma reunião. Eu 
pensei talvez ter no Domingo à tarde, para que ninguém fosse incomodado nas suas igrejas; mas 
descobri que ele tinha serviços ao Domingo à tarde também. E eu fiquei um pouco preocupado por ter 
um serviço e assim nós os irmãos, em vez de continuarmos durante o dia (enquanto íamos sair para 
caçar), nós fomos à cidade e preparámo-nos e fomos aos serviços do Irmão Allen. (O Irmão A. A. Allen 
estava a ter serviços.) Assim nós fomos aos serviços e o Irmão Allen pregou um sermão poderoso. Nós 
passámos um bom tempo a ouvir o Irmão Allen, ouvindo os cantores e assim por diante, como eles 
cantavam e clamavam e tivemos um grande serviço.

24

E depois, nós vimos por todo o caminho a mão do Senhor. Onde quer que fôssemos o Senhor Jesus 
encontrava-se connosco. E há algo de especial quando você está sozinho, nos desertos. Há algo de 
especial em que se você está sozinho dessa forma, há algo que o atrai. Essa é uma razão, penso eu, 
pela qual eu gosto desses lugares inóspitos. Você afasta-se do poder do inimigo.
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Pelo que vemos aqui, um demónio é quase inofensivo se não puder ter algo por onde operar. Ele 
tem… Lembra-se daqueles demónios que foram expulsos, da Legião? Eles quiseram fazer mais maldade, 
por isso quiseram entrar nos porcos. Assim os demónios devem ter algo por onde operar, alguém por 
onde operar. E é assim que Deus faz também. Ele tem de nos ter; Ele depende de nós para operar 
através de nós.

26

E muitos vieram com sonhos enquanto nós estávamos na viagem e o Senhor Jesus nunca falhou em 
dar a interpretação correctamente e de ser exactamente dessa forma.
27

E depois Ele foi bom para nós ao nos guiar até à caça e ao dizer-nos onde é que estava e, você 
sabe, ao estar assim; é maravilhoso. Ao sentar à noite à volta da fogueira no acampamento longe de 
toda a gente por quilómetros e quilómetros e quilómetros e ao observar o fogo do acampamento a 
mexer-se à volta das pedras em círculo e oh, foi tremendo!

Um irmão ali que estava a ter problemas com a sua esposa que tinha… Há uns anos atrás ela 
levantou a sua cabeça numa reunião onde eu estava a ter um serviço e eu pedi-lhes para manter a 
cabeça inclinada. Tinha um espírito maligno que não deixava uma mulher na plataforma e a senhora 
levantou a cabeça irreverentemente. E o espírito deixou a mulher na plataforma e foi para ela e isto foi 
há mais ou menos catorze anos. E a senhora tem estado numa condição séria; muito, mesmo 
mentalmente, que ela até faz coisas que não estão certas. Por exemplo, deixou o seu próprio marido e 
foi e casou-se com outro homem enquanto ela estava a viver com o seu marido; ela afirmou que não 
sabia que tinha feito aquilo.

28

E assim eles tentaram examiná-la por causa desta… o que é que lhe chamam quando você…? 
Amnésia? Bem, seja qual for o nome. Acho que está certo, doutor. Mas não foi isso; foi um espírito. E a 
senhora era uma boa amiga minha, mas a partir dessa noite ela deliberadamente odiava-me. (Claro que 
consegue ver porquê.)

29

Mas depois quando o seu marido veio e nós nos ajoelhamos no quarto para orar, então o Espírito 
Santo desceu; foi só isso. Então Ele apareceu ao marido dela naquela noite num sonho. Ele voltou com
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um sonho; ele pensou que era uma piada. Acabou por descobrir que era a resposta para a cura da sua 
esposa. Como o Espírito Santo lidou com aquilo! Em Tucson com o irmão Norman e os outros e ali o 
Senhor começou a operar novamente com coisas grandes, poderosas e a revelar as coisas. Uma noite, o 
que me levou a esta conclusão aqui, eu estava com o Irmão Wood e o Irmão Sothmann e nós 
estávamos… era cerca de dez horas da noite e eu estava a olhar para os céus e eu fiquei em grande 
admiração. E eu disse, “Olhem! Todo aquele grande exército dos céus.” E eu disse, “Tudo está em 
perfeita harmonia.”

E o Irmão Wood disse, “Olhando para duas estrelas que estão tão próximas que parecia que eram 
uma só luz.”
30

Eu disse, “Mas sabe, Irmão Wood, de acordo com a ciência, nessa constelação (Ursa menor, Ursa 
Maior), aquelas estrelas não parecem estar a mais de cinco centímetros de distância; e estão mais longe 
uma da outra do que nós delas! E se começassem nesta terra ia levar… a milhares de quilómetros por 
hora ia levar centenas e centenas de anos para chegarem à terra.” E eu disse, “Em todo este grande e 
vasto sistema aqui, e no entanto dizem-nos que podem olhar por telescópios, conseguem ver 120 
milhões de anos-luz no tempo ali, e continua a haver luas e estrelas. E, no entanto, Deus fê-las a todas. 
E Ele está assentado no meio delas.”
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E eu disse: “Algures ali foi-me apontado uma vez, uma vez num observatório, o zodíaco, começando 
com a virgem, vindo pela era do caranguejo e até à última que era o leão, Leo o leão. A primeira vinda 
de Cristo pela virgem; a segunda vinda, pelo leão da tribo de Judá.” E eu disse: “Eu dei o meu melhor 
para ver esse zodíaco e não consigo ver; mas no entanto, está lá. Aqueles que estão treinados sabem 
que está lá. Jó viu; os homens costumavam olhar para isso; foi uma Bíblia um dia. Mas em toda essa 
grande massa de milhões e milhares de milhões de anos-luz, Deus está assentado no meio de tudo isso e 
Ele olha para baixo. Paulo está lá; a minha mãe está lá algures a olhar para baixo.”

32

E eu pensei na ordem daquele exército celestial. Nenhum deles está fora do lugar; cada um mantém 
o seu tempo perfeitamente, o grande exército de Deus. Eu pensei nos soldados, como se aquela lua 
saísse fora de ordem, a terra seria novamente coberta de água em alguns minutos. A terra seria como 
quando Deus decidiu usá-la para… para nos ter nela. Era sem forma e vazia e havia trevas e a água 
estava sobre a terra. E se aquela lua se movesse, faria a mesma coisa novamente. Quando a lua 
balança um pouco para longe da terra as marés sobem; quando desce, as marés seguem-na. É o grande 
exército de Deus.

33

E enquanto eu pensava que esse era o grande exército de Deus ali… Agora, nós fomos para a cama 
e depois eu comecei a pensar que nenhum desses sai do seu lugar; estão todos colocados no seu lugar. 
E se houver um movimento algures de algum deles, é por uma razão e vai ter efeito nesta terra. Nós 
apenas vemos os resultados disso agora, por alguns deles se moverem para outros lugares. É real; 
afecta tudo.

34

E eu pensei então, se esse grande exército celestial assim tem de manter o seu lugar para fazer com 
que tudo fique em ordem, então e a desordem do exército terrestre? Quando um sai de ordem, como 
isso lança tudo fora de controlo. Todo o programa de Deus fica perturbado quando um membro sai de 
ordem. Nós devíamos lutar continuamente por manter a ordem do Espírito.

35

E eu gostava que Deus nesta manhã, que nós levássemos isto a um verdadeiro serviço de cura, que 
nós pudéssemos manter esta parte… o grupo que reunimos debaixo deste telhado nesta manhã numa 
harmonia tal que o Espírito Santo coloque todo o membro do corpo que está aqui nesta manhã numa 
harmonia tal, até que houvesse uma cura espontânea da alma e do corpo. Se apenas mantivermos as 
nossas posições.

36

Agora, como eu disse no princípio, esta senhora que tinha o cancro que o Dr. Holbrook ia tirar… 
Agora, o Deus que fez com que o barulho daquilo a flutuar viesse àquela clínica e tirasse aquele cancro 
sem deixar uma cicatriz, você não sabe que esse mesmo Deus está aqui? E a única coisa que Ele está à 
espera é que o Seu exército fique em posição, como as estrelas - que fique em posição.

37

Agora, sabe que já tivemos guerras após guerras e rumores de guerras e se a terra continuar vamos 
ter muito mais guerras. Mas já deu conta que só há dois poderes em todo o universo? De todas as 
nossas diferenças entre as nações e diferenças entre cada um e tudo, acaba tudo por ser dois poderes. 
Só há dois poderes e só há dois reinos - dois poderes e dois reinos. Tudo o resto das pequenas coisas 
menores estão ligadas com cada um desses poderes. E esses poderes são o poder de Deus e o poder de 
Satanás. É isso com toda a guerra, toda a desordem, tudo o que acontece, ou é controlado pelo poder 
de Deus ou pelo poder de Satanás, porque esses são os únicos dois poderes que existem. E esse é o 
poder da vida e o poder da morte. Agora, esses são os dois únicos poderes.

38

E Satanás só pode… o seu poder que ele tem é o poder de Deus pervertido. Não é nenhum poder 
real;  é  uma  perversão  do  poder  de  Deus,  tudo  o  que  Satanás  tem.  A  morte  é  apenas  uma  vida
39
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pervertida; uma mentira é apenas a verdade mal contada, veja. O adultério é um acto mal feito, um 
acto justo mal feito, veja. Tudo aquilo que Satanás tem é algo que foi pervertido, mas é um poder.

E nós estamos hoje aqui sentados e um ou outro poder vai controlar-nos; por isso vamos expulsar 
primeiro o maligno. Vamos assumir a nossa posição como as estrelas dos céus.

Como a Bíblia fala, “Estrelas errantes [lá no livro de Judas], que escumam para sua própria 
vergonha.” E nós não queremos ser estrelas errantes: perguntam-se se isto é correcto, perguntam-se se 
aquilo é correcto, perguntam-se se isto vai acontecer, perguntam-se se… como é que isso pode ser. Não 
pergunte, permaneça como aquelas estrelas do céu como um verdadeiro soldado no seu posto de dever! 
Fique ali a crer! A vida e a morte…

40

Agora, um exército - quando realmente um exército - uma nação prepara-se para ir contra outra 
nação, deve primeiro sentar-se e ver o que está certo e o que está errado e se são capazes de ir 
contra a outra nação ou não. Jesus ensinou isso. E se as pessoas fizessem isso, se as nações se 
sentassem e parassem e pensassem nessas coisas, dos dois lados, não teríamos mais guerra.

41

Agora, nós vemos que se um homem não faz isso, se os líderes militares da nação não se sentam 
nem vêem se estão certos e se os seus motivos e objectivos estão certos, e se têm força suficiente e 
poder para vencer o outro exército, então eles vão perder de certeza.

Foi aí que o General Custer cometeu o seu erro fatal. O General Custer, pelo que eu sei, tinha ordens 
do governo para não entrar na terra dos Sioux, porque era uma época religiosa para eles. Era um tempo 
de adoração; eles estavam a ter uma festa. Mas Custer ficou bêbado e pensou que ia fazer isso de 
qualquer forma. Ele ia atravessar, fossem ordens ou não. E depois eles acabaram por disparar sobre 
homens inocentes - disparam sobre eles. Acho que eles atingiram alguns deles. Eram batedores que iam 
à caça de comida para o seu povo enquanto eles estavam na adoração. E Custer, ao atravessar viu-os 
e pensou que eles estavam atrás deles e assim eles disparam sobre estes batedores. E estes batedores 
escaparam e voltaram. O que é que eles fizeram? Eles armaram-se e lá vieram eles e esse foi o fim do 
General Custer - porque ele não se sentou nem pensou primeiro.

42

Ele não tinha nada que estar ali! Ele não tinha o direito de estar ali! Ele tinha empurrado os Índios da 
Costa Este até ao oeste de qualquer forma. E eles tinham um tratado, mas ele foi contra o tratado. E 
quando ele foi contra o tratado, então ele perdeu a batalha.

E assim, um exército, primeiro ao preparar-se para uma batalha, primeiro tem de haver uma… tem de 
seleccionar alguns soldados. Eles têm de estar vestidos para lutar; eles têm de estar treinados para 
lutar. E eu creio que a maior batalha que já foi travada está agora prestes a começar. Eu creio que Deus 
tem estado a seleccionar os seus soldados; eu creio que Eles os tem vestido, treinado. E a frente de 
batalha está agora preparada, preparando-se para começar.

43

Esta primeira grande batalha que já foi travada começou no céu quando Miguel e os seus anjos 
lutaram contra Lúcifer e os seus anjos. Começou primeiro… A primeira batalha foi no céu, por isso o 
pecado não foi originado na terra, foi originado no céu. E depois foi lançado do céu, foi expulso do céu 
para a terra e caiu sobre os seres humanos. Depois a batalha dos anjos tornou-se batalha dos humanos. 
E Satanás veio para destruir a criação de Deus. O que Deus tinha criado para ser para Ele, ele tinha… 
Satanás veio para destruir isto. Era esse o seu propósito, era destruir. Depois a batalha começou aqui na 
terra e começou em nós e tem estado a decorrer desde então.

44

Agora, antes de qualquer batalha poder ser preparada, eles primeiro têm de escolher um campo de 
batalha ou um lugar onde a batalha vai ser travada, um lugar seleccionado. Na Primeira Guerra Mundial 
foi colocada na terra de ninguém e em lugares onde eles lutavam e tem de haver um lugar seleccionado.

45

Como quando Israel foi à guerra com os Filisteus, havia uma colina de cada lado onde eles se 
reuniam. E foi aí que Golias foi e chamou os exércitos de Israel. Foi aí que David se encontrou com ele, 
no vale, quando ele atravessou o riacho que corria entre as duas colinas, ele pegou nas pedras. Tem de 
haver um lugar seleccionado.

E nisto, há um terreno comum, terra de ninguém, e eles lutam aqui neste lugar. Eles não lutam um 
contra o outro aqui e um aqui e um aqui; há uma frente de batalha onde eles se encontram e testam os 
seus poderes, onde cada exército testa a sua força contra o outro exército - um ponto de encontro 
mútuo.

46

Agora, não perca isto! Quando esta grande batalha começou na terra, tinha de haver um ponto de 
encontro mútuo; tinha de haver um lugar seleccionado para a batalha começar e para a batalha ser 
travada; e esse campo de batalha começou na mente humana. É aí que a batalha começa. A mente 
humana foi escolhida para ser o lugar de batalha, onde devia começar; e isso acontece, porque essas 
decisões são feitas a partir da mente, da cabeça.
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Agora, eles nunca começaram a partir de uma organização; eles nunca começaram a partir de algum 
assunto mecânico; o campo nunca começou ali; por isso, essa organização nunca pode, nunca faz a 
obra de Deus, porque o campo de batalha, onde você tem de se encontrar com o seu inimigo, é na 
mente. Você tem de fazer a sua escolha. Vem ter consigo.

Eu quero que esta menina aqui que está muito doente tenha a certeza que ouve isto agora com 
muita atenção.

As decisões são tomadas na mente - na cabeça. É aí que Satanás se encontra consigo. E as 
decisões são tomadas, porque Deus fez um homem dessa forma. Agora, eu tenho - se você estivesse a 
olhar para o meu apontamento aqui - um pequeno mapa desenhado. Eu tive-o aqui há pouco… usei no 
quadro.

47

O ser humano é feito como um grão de trigo. É uma semente e o ser humano é uma semente. 
Fisicamente você é a semente do seu pai e da sua mãe e a vida vem do pai, a polpa vem da mãe. Assim 
os dois juntos, o óvulo e o sangue juntam-se e na célula de sangue está a vida e ali começa a 
desenvolver-se para fazer a criança.

Agora, qualquer semente tem uma casca no exterior; o interior é a polpa e dentro da polpa está o 
embrião da vida. Bem, é assim que nós somos feitos. Nós somos corpo, alma e espírito. O exterior, o 
corpo, a casca, o interior disso, a consciência e assim por diante, é a alma e o interior da alma é o 
espírito. E o espírito governa tudo o resto.

48

Agora, se sentar quando chegar a casa e desenhar os três anéis vai ver que o corpo exterior tem 
cinco sentidos pelos quais ele é contactado e que são a visão, o paladar, o tacto, o olfacto, a audição; 
esses são os cinco sentidos que controlam o corpo humano. Dentro do corpo está uma alma e essa alma 
é controlada pela imaginação, a consciência, a memória, os raciocínios e as afeições; é isso que 
controla a alma. Mas o espírito só tem um sentido - o espírito. Oh, vamos ver isso! O espírito tem um 
sentido e esse sentido domina-o, é a fé ou a dúvida! Exactamente. E só há um caminho para isso, é o 
livre arbítrio. Você pode aceitar a dúvida ou pode aceitar a fé, um deles com que queira trabalhar.

49

Por isso, Satanás começou na parte principal por fazer com que o espírito do homem duvidasse da 
Palavra de Deus. Deus começou na parte principal a colocar a Sua Palavra nesse espírito. Aí tem, é isso 
que faz.

Se esta igreja agora mesmo pudesse ser ajuntada e reunida assim, em que cada pessoa estivesse 
em comum acordo, sem sombra de dúvida em lugar nenhum, não haveria uma única pessoa fraca no 
nosso meio dentro de cinco minutos; não haveria aqui ninguém a desejar o Espírito Santo, sem que o 
recebesse. Se pudesse apenas ter essa certa coisa resolvida!

50

Agora, é aí que a batalha começa - mesmo na sua mente, quer você vá… Agora lembre-se, não é 
Ciência Cristã agora, a mente sobre a matéria; isso não tem… A mente aceita a vida que é a Palavra de 
Deus e aí traz vida. O seu pensamento apenas não faz isso, mas a Palavra de Deus trouxe o canal do 
seu pensamento, veja. Não é o pensamento, como a Ciência Cristã diz, a mente sobre a matéria. Não! 
Não é isso. Mas a sua mente aceita-o e capta-o. O que é que controla a sua mente? O seu espírito; e o 
seu espírito capta a Palavra de Deus e é isso que tem vida. Traz-lhe vida.

51

Oh irmão, quando isso acontece, quando a vida vem a esse canal em si, a Palavra de Deus é 
manifestada em si. “Se permanecerdes em Mim e as Minhas palavras permanecerem em vós, então 
pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito.”

Então o que é que isso faz? Do meio do coração, que é a alma, dali surge, alimentando todo o canal. 
O problema é que nós estamos aqui com muita dúvida a tentar aceitar o que está lá. Você tem de parar 
com isso e vir por esse canal com a verdadeira Palavra de Deus e depois isso sai, por si mesmo, 
automaticamente. É aquilo que está no interior. É isso que interessa, é o interior. A abordagem de 
Satanás é a partir do interior.

52

Agora, você diz, “Eu não roubo; eu não bebo; eu não faço estas coisas.” Isso não tem nada que ver 
com isso (vê?), é no interior. Não importa se você é muito bom, se você tem muita moral, se você é 
muito verdadeiro, essas coisas são respeitáveis, mas Jesus disse: “A não ser que o homem seja nascido 
de novo…” Vê? Tem de haver algo a acontecer no interior. Senão, isso é uma máscara artificial porque, lá 
no seu coração, você deseja fazer isso de qualquer forma.

53

Não pode ser artificial, tem de ser real. E só há uma única via por onde isso pode vir e é pelo 
caminho do livre arbítrio, vem à alma pelos seus pensamentos. “Como o homem pensa no seu coração 
assim ele é. Se disserdes a este monte, «Move-te» e não duvidardes no coração mas crerdes que aquilo 
que dissestes acontecerá, podeis ter aquilo que dissestes.” Entende? Aí tem, veja. Aí está o campo de 
batalha.

54
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Se você apenas começasse isso primeiro. Nós estamos tão ansiosos para ver as coisas feitas; nós 
estamos tão ansiosos por fazer algo para Deus. Esta senhora, sem dúvida, ansiosa por viver; ela quer 
ficar melhor. Outros estão aqui, querem ficar melhor. E quando nós ouvimos falar desse caso, como o 
médico, a ressurreição dos mortos, as grandes coisas poderosas que o nosso Deus tem feito, então nós 
ficamos ansiosos. E a coisa é, nós tentamos alcançar através destes sentidos, para tentar agarrar 
alguma coisa aqui, como a consciência.

55

Tantas pessoas muitas vezes já interpretaram mal a Palavra e eu já fui mal interpretado por isto, por 
fazer chamadas ao altar. Eu disse que não era muito a favor de chamadas ao altar; não quer dizer que 
não devam fazer chamadas ao altar, mas alguém pega noutra pessoa pelo braço e diz: “Oh, Irmão John, 
sabe que mais? Você e eu já somos vizinhos este tempo todo; venha aqui ao altar, venha.”

56

O que é que ele está a fazer? Gostava de ter um quadro preto aqui, podia mostrar-vos o que ele 
está a fazer. Ele está a tentar operar pela sua alma nas afeições. Isso não funciona! Não é essa a via! 
Claro que não. Talvez ele esteja a operar em quê? Uma memória, através do sentido da sua alma. “Oh, 
Irmão John, você tinha uma mãe maravilhosa; ela morreu há muito tempo” - uma memória, veja. Você 
não pode fazer isso, tem de chegar ao livre arbítrio. Você, você mesmo, deixa que a Palavra de Deus… 
Você não vem porque a sua mãe era uma boa mulher, você não vem por ser um bom vizinho, você vem 
porque esse Deus chama-o a vir e você aceita-O com base na Sua Palavra. Essa Palavra é o mais 
importante.

Essa Palavra, se puder tirar tudo da frente - toda a consciência, todos os sentidos - e apenas 
deixar a Palavra entrar, essa Palavra vai produzir isso exactamente.

Aqui, vê com que está coberto? Você diz: “Bem, agora…” Você diz: “Bem esta consciência, e os 
sentidos, e assim por diante não têm nada que ver com isto, Irmão Branham?” Claro que tem! Mas se 
você deixar a Palavra entrar e cobrir com a consciência, então não pode crescer, será uma palavra 
deformada. Já viu um bom grão de milho plantado na terra e deixar que um pau caia sobre ele? Vai 
crescer torto. Qualquer pessoa, qualquer coisa que cresça vai acontecer isso, porque algo o impediu.

57

Bem, esse é o problema com a nossa fé Pentecostal hoje. Nós deixamos muitas coisas atrapalhar 
isso, a fé que nos foi ensinada, o Espírito Santo que tem estado a viver em nós. Nós deixamos que 
muitas coisas… olhando para outra pessoa, e o diabo está sempre a tentar apontar-lhe os defeitos de 
alguém, mas ele tenta afastá-lo do verdadeiro testemunho que é genuíno. Ele vai apontá-lo para um 
hipócrita às vezes, que foi imitar alguma coisa. Ele não fez isso, porque ele estava a imitar. Mas se vier 
da verdadeira fonte da Palavra de Deus, “Os céus e a terra passarão mas a Minha Palavra não pode 
passar.” Tem de permanecer. Vê, irmã?

58

Tem de ser aceite na mente; depois crê-se no coração; depois a Palavra de Deus torna-se uma 
realidade; depois todos os sentidos da alma e do corpo são esquadrinhados pelo Espírito Santo. Depois o 
seu sentido de Deus; a sua consciência de Deus; tudo o que é santo flui por si. Não há uma dúvida em 
lado nenhum. Nada pode levantar-se. Não há nada que possa vir à memória e dizer: “Bem, eu lembro-me 
que a Menina Jones tentou confiar em Deus. A Menina Tal e tal, a Menina Doe tentou confiar em Deus 
para a cura uma vez e falhou” - veja. Mas se esse canal foi limpo e foi purgado e foi cheio no interior 
com o Espírito Santo, isso nem sequer vem à memória. Não importa a Menina Jones e o que ela fez, é 
você e Deus juntos e mais ninguém no meio. Aí tem; aí está a sua batalha.

59

Mate-o no princípio; acabe com ele na sua investida! Não é importante quanto tempo consegue 
aguentar a guerra, importa parar logo. Se você vier e mantiver essas memórias e a consciência e tudo a 
pensar: “Bem, eu posso falhar. Pode não estar correcto.” Não faça isso! Deixe tudo de lado e abra o 
canal e diga: “Deus, a Tua Palavra é verdade eternamente, e é para mim. Se toda a igreja falhar, se 
todo o mundo falhar, ainda assim eu não posso falhar, porque eu estou a tomar a Tua Palavra.”

60

Aí está a batalha; é isso. Por que é que o Deus Todo-poderoso iria remover um cancro do seio de 
uma mulher sem uma cicatriz e deixar uma criança morrer? Não, senhor!
61

Uma menina da escola secundária veio aqui há pouco tempo. A mãe dela telefonou-me, disse: 
“Irmão Branham, a minha filha tem a doença de Hodgkin.” (É cancro que se forma em nódulos). E os 
médicos tiraram uma parte de um linfoma da garganta, enviaram para lá, e era absolutamente a doença 
de Hodgkin.

62

Assim ele disse: “O próximo linfoma pode surgir no coração; quando isso acontecer, ela vai morrer.” 
Disse: “Ela não tem… Da forma que eles estão a surgir, ela tem qualquer coisa como três meses de vida.”

A mãe disse: “Que devo fazer, mandá-la para a escola?”

Disse: “Deixe-a ir porque ela provavelmente vai ter uma morte súbita.” E disse: “Deixe-a ir e viver 
uma vida normal enquanto ela puder. Não lhe diga nada sobre isso.”
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Assim a senhora disse-me: “Que devo fazer?”

Eu disse: “Traga-a e ponha-a na fila de oração.” E eu disse: “Venha com ela!” (Eu tive um 
sentimento estranho.)

E quando a menina veio naquela manhã com lábios azuis da maquilhagem e como a escola as tem e 
a pequenina veio (eu não sabia quem ela era, elas telefonaram-me) eu peguei-lhe pela mão; eu disse: 
“Bom dia, irmã.” Ali estava ela; era ela. Dentro de alguns momentos eu olhei para a mãe dela e vi-as às 
duas sem Deus, sem Cristo. Eu disse: “Como é que podem esperar cura nesta base? Vão aceitar Jesus 
Cristo como o vosso Salvador pessoal?” Eu disse: “Podem vir a esta piscina aqui e ser baptizadas no 
nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados?”

63

Elas disseram: “Nós vamos fazer isso!” Oh, vocês sabem o que aconteceu!

A mulher pode estar aqui sentada nesta manhã. Muitos de vocês conhecem o caso. O Irmão Mike 
Egan, um dos administradores daqui, observou o caso; foi há cerca de quatro ou cinco anos atrás. A 
menina foi levada outra vez ao médico; nem tinha rasto da doença de Hodgkin nela.

Qual foi o problema? Você tinha de abrir primeiro o canal! Você tem de ir buscar o soldado, o Espírito 
Santo, colocado na frente de batalha para tomar a Palavra de Deus. Ele é a Palavra e Ele está ali e não 
há nada que o vá parar nessa altura. Não há nada… cada um dos outros canais está livre.

64

Tal como uma velha caldeira com o tubo entupido; você põe fogo e vai explodir. É esse o problema 
com tantos Cristãos que explodem é porque eles não desimpedem os canais; eles não vão ao interior. 
Você tem de o limpar - a consciência, a memória, os pensamentos - deixando tudo de lado e vindo do 
interior para o exterior com essa Palavra de Deus não adulterada, que é a verdade. Não importa se dez 
mil morreram deste lado hoje a confiar, dez mil morrem amanhã deste lado a confiar, isso não tem nada 
que ver comigo. Eu sou o indivíduo; sou eu que estou a confiar; sou eu que creio!

E nós vemos lá, se nós quisermos abrir os nossos canais então, se nós pudermos e virmos, vemos 
este e aquele, e isto e aquilo, milhares deles a testificar, mas o diabo vai tentar voltar. Veja, se ele 
puder entrar ali, ele tem o seu exército dirigido para ali. Se você tiver os seus sentidos - a visão, o 
paladar, o tacto, o olfacto e a audição, eles estão muito bem, mas não confie neles, a não ser que eles 
concordem com a Palavra. Eles estão muito bem, mas se eles discordarem da Palavra, não lhes dê 
ouvidos.

65

Agora, as imaginações, a consciência, as memórias, os raciocínios e as afeições, estão muito bem, 
se concordarem com a Palavra. Mas se a sua afeição não concordar com a Palavra, livre-se disso; vai 
rebentar a caldeira rapidamente, veja. Se o seu raciocínio não concorda com a Palavra livre-se disso! 
Está certo. O motor… Se a sua memória, se as suas imaginações, se a sua consciência, se qualquer 
coisa não concordar com isso, com o que está no interior, livre-se disso!

O que é que você tem então? Você tem um sistema solar. Aleluia! Deus colocou as estrelas em 
ordem e disse, “Fiquem aí até que eu vos chame.” Elas ficam ali. Nada as vai mover. Quando Deus pode 
ter um homem nas Suas mãos, até que ele consiga ter os sentidos, a consciência, tudo limpo, até que 
esteja com Deus atrás no Espírito; não há demónio nenhum no mundo que possa lançar uma dúvida ali! 
Está certo.

66

Se ele vier e disser: “Tu não te sentes melhor” - a sua consciência até foi nisso. O tubo está tão 
limpo que grita: “Aleluia.” O orifício faz soprar o apito; “Glória a Deus!” Faz soar aquilo. Claro! O mais 
claro possível para a Palavra de Deus operar, o poder de Deus, veja. Isso é o principal; aí está o seu 
campo de batalha. O seu campo de batalha é aqui atrás no princípio, aqui atrás na alma, na sua mente 
que se abre. A mente é a porta para a alma - a porta para o espírito melhor dizendo. A sua mente abre 
e aceita o Espírito ou rejeita o Espírito.

67

Você pode ter pequenas consciências e pequenos sentimentos e pequenas sensações, todas estas 
coisas não têm nada que ver com isto. Isso são apenas pequenas sensações e assim. Mas quando 
chega à realidade, a sua mente abre-se. A sua mente ou aceita ou rejeita! É isso, amigos. Deus, não 
deixes que nenhum deles perca isto! Vê? É a sua mente que abre a porta (ou fecha a porta) e ouve a 
sua consciência, ouve a sua memória, ouve as suas afeições. Mas quando a sua mente se fecha para 
estas coisas e deixa que Deus, o Espírito da Sua Palavra entre, lança fora tudo o resto! Toda a dúvida 
desaparece; todo o medo desaparece; toda a sensação de dúvida desaparece; todo o sentimento 
desaparece! Não há nada ali a não ser a Palavra de Deus e Satanás não pode batalhar contra isso! Não, 
senhor! Ele não pode batalhar contra isso. Agora, nós sabemos que é verdade.

68

Estas batalhas duram já desde o dia do jardim do Éden, a batalha na mente humana. Satanás 
iniciou-a. O que é que ele fez quando se encontrou com Eva? Ele não negou a Palavra de Deus, mas ele 
encobriu-a. Ele impediu alguns canais aqui algures. Ele disse, “Mas certamente que Deus… [Génesis 3:1 
veja.] Certamente que Deus… Todas  estas  coisas  que  Ele  prometeu…”  Ele  sabia  que  a  Palavra  estava

69
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certa, mas ele sabia que não conseguia vir e rebentar aquilo com estrondo assim, mas ele cobriu aquilo 
de açúcar.

Como a mamã nos costumava dar o medicamento e ela tentava pôr sumo de laranja no óleo de 
rícino. Bem, eu preferia tomar o óleo de rícino sem o sumo de laranja. Que coisa hipócrita! Vê? Nós 
tínhamos o costume de nos levantar à noite e ela dava-nos querosene para a crupe [doença respiratória 
- Trad.] E ela punha querosene e açúcar nele, veja. Meio hipócrita, mas quase que lhe queimava as 
amígdalas quando passava depois do açúcar desaparecer.

70

Bem, é assim, amigos. Satanás tenta ser hipócrita em relação a isso. Ele tenta mostrar-lhe alguma 
coisa melhor, uma forma mais fácil, um plano mais sensato. Mas não há plano mais sensato do que 
aquele que Deus estabeleceu no princípio - a Sua Palavra! Firme-se nessa Palavra; mantenha-se nela. 
Deixe que ela se mantenha em si! Permaneça ali com ela! É isso.

71

A batalha foi iniciada quando Eva abriu a mente para ouvir o seu próprio raciocínio. É por esse tubo 
que isso vem; é por esse canal que isso passa - o próprio raciocínio. Ela, na sua alma, ela raciocinou. Os 
olhos dela, com a vista ela viu a serpente. Era bela, bonita, muito melhor que o marido dela. Era a mais 
astuta de todas as bestas do campo. E provavelmente era mais bela que o marido dela; parecia uma 
grande besta masculina ali. Como era grande e estava a tentar dizer-lhe que grande coisa que aquilo 
era. E a primeira coisa que ela fez foi abrir a sua mente. E quando ela fez isso, os raciocínios humanos 
apanharam aquilo. “Ora, se não seria incrível!”

72

É o que ele faz com uma mulher hoje. Uma mulher com um bom marido encontra um homem forte, 
masculino; este homem vai tentar abri-la aos raciocínios. Lembre-se, isso é Satanás; isso é o diabo! Ou 
vice-versa, o homem para a mulher, a mulher para o homem, seja qual for. O que é que ele faz? Opera 
nesse poder do raciocínio, nessa consciência ou algo começa a mover-se, mas dê à Palavra de Deus o 
primeiro lugar.

73

Um homem nem sequer pode vir a… ele não pode pecar. Aleluia! Aqui está, esta é a carne vindoura. 
Um homem não pode pecar até que primeiro ele deixe de lado a Palavra de Deus! Ele nem pode pecar 
(isso é incredulidade) até que primeiro ele se livre da Palavra de Deus, da presença de Deus; ele não 
pode pecar.

74

Eva não pôde pecar até que ela deixou de lado a Palavra de Deus, abrindo o seu canal dos 
raciocínios através da sua alma e começou a raciocinar. “Ora certamente, o meu marido nunca me disse 
estas coisas, mas eu creio que tu… Ele disse-me que eu não devia fazer isto, mas sabes, tornaste isto 
tão real; está tão claro. Acho que seria maravilhoso, porque estás a torná-lo tão claro.”

Vê? Ali estava a primeira batalha. E por aquela batalha gerou-se todas as outras guerras e todo o 
derramamento de sangue que já existiu, foi provocado ali mesmo no Éden. Ela deixou de crer na Palavra 
de Deus.

E se se deixou de crer num pequeno jota da Palavra de Deus, e isso provocou todos estes 
problemas, como é que vamos voltar, ao deixar de crer na Palavra? Não se pode fazer isso. Você tem de 
calar todas estas coisas, a consciência, as memórias e os raciocínios e todas estas coisas, “destruindo 
os conselhos.” Nós não raciocinamos em relação a isso, a nada. Nós apenas aceitamos a Palavra sobre a 
base, “Deus disse assim”; e isso cria um fluxo entre você e Deus. Então todo o canal se abre entre você 
e Deus. Aí está a batalha, a própria linha da frente.

75

Não vamos usar uma espingarda de calibre .22. Vamos buscar uma bomba atómica. Vamos fazer o 
trabalho como deve ser. Vamos buscar a bomba atómica de Deus. “O que é, Irmão Branham?” F-é na 
Sua Palavra! Essa é a bomba atómica de Deus e vai rebentar com a doença e os demónios à direita e à 
esquerda. Aniquila-os, discrimina-os. Oh, destrói; desintegra tudo o que é ímpio. Quando essa bomba da 
fé cai ali com a Palavra de Deus atrás, rebenta com todo o demónio, toda a doença, toda a 
enfermidade.

76

Você diz: “Isso está certo, Irmão Branham? Então por que é que faz isso em alguns e noutros não?” 
É por causa do canal. Você pode olhar e ver isso, mas você tem de ter isso aqui a olhar nesta direcção. 
Não é ali a olhar, você tem de estar dentro a olhar para fora, veja.

Você não pode vir através do raciocínio, você não pode vir através destas outras coisas; você tem 
de vir pelo canal de Deus para isso, mesmo até à alma. E como é que se faz isso? Qual é o último canal? 
Vai raciocinar e dizer: “Os sentidos. Oh, eu consigo sentir. Sim, aí está. Hum-hum. Oh, eu consigo 
cheirar e assim por diante. Estas coisas estão ali, sim.”

77

A seguir você raciocina: “Bem, parece que ele sabe o que está a dizer. O médico diz que não posso 
melhorar. Isso tem de ser…”

Vê? Ali mesmo você está errado. Isso é o diabo ali. Isso é o diabo a enfiar estas coisas em si; não



11A Maior Batalha Já Travada

creia nisso. Aleluia! A Palavra de Deus disse: “Acima de tudo desejo que tenhas saúde.” Está certo. 
Como é que você pode ser um verdadeiro soldado ali? “Desejo que estejas de boa saúde.”

Aí estão, esses canais. Se você apenas os abrir; não passe à frente disso. Então se Satanás 
conseguir passar por ali, entrar nesta consciência e todas estas coisas, então ele entra ali mesmo no 
final da alma, na mente. Agora, se ele conseguir que você… Você nunca vai olhar para um deles até que 
primeiro o deixe entrar aqui. Você tem de o deixar entrar; depois quando ele entra, ele assume o 
controlo.

78

Depois o que é que ele faz? Ele começa a usar a consciência. Ele começa a usar isto, começa a usar 
esta passagem. O que é isto? Visão, paladar, tacto, olfacto, audição, imaginações, consciência, 
memória, raciocínios, afeições; ele começa a usar todos esses canais diferentes, desde que ele consiga 
passar por cima deste aqui. Ele tem de entrar na sua mente primeiro e você tem de o aceitar. Pode…

Ouça! Pode bater-lhe, mas não pode chegar a si, até que você o aceite. Quando Satanás foi ter 
com Eva e disse: “Sabes, o fruto é agradável” - ela parou por um momento. Oh, foi aí que ela cometeu 
um erro - quando ela parou por um momento. Não pare por coisa alguma! Você tem a mensagem! Jesus 
vive; Deus é um curador; essa é a mensagem. Não pare por coisa alguma, por raciocínios, por nada.

79

Mas ela parou por um momento. Foi aí que Satanás entrou naquela mente. Disse: “Bem, parece 
razoável.” Oh, não faça isso! Tome aquilo que Deus disse.

Abraão, e se ele parasse para raciocinar quando Ele lhe disse que ia ter um bebé com Sara e ela 
tinha sessenta e cinco e ele setenta e cinco! E quando ele tinha cem anos e ela tinha noventa, ele 
ainda… ele confessou que a Palavra de Deus era verdade; e ele chamou àquelas coisas que não existiam 
como se existissem, veja. Até a esperança… Havia alguma esperança? Ele nem sequer usou a 
esperança.

80

“Bem” - diz você - “eu espero conseguir ficar melhor. Eu espero ficar bom eu espero receber o 
Espírito Santo. Eu espero ser um Cristão. Eu espero fazer isto.” Você não quer isso! Abraão nunca olhou 
para isso! Amém! Contra a esperança, ele continuava a crer na Palavra de Deus! A fé vai para além da 
esperança. A fé vem daqui do interior, a fé vem daqui. Como é que ele entra? Através desta mente, 
desta porta, a frente de batalha está aí.

Agora, quando você tem a batalha preparada… Agora, o diabo está apontado a cada coração nesta 
manhã. Ele está apontado ao coração desta menina; ele está apontado ao seu coração; ele está 
apontado por todo o lado aí. Ele está a dizer: “Oh, eu já te vi a tentar antes; eu já ouvi isso antes.” 
Expulse-o; é só isso, expulse-o. O que é que a Bíblia dizia aqui, no nosso texto? Expulsai-o; está certo, 
expulsai-o.

81

Nós fomos treinados, penso eu: “O que se passa connosco, pregadores?” Eu pergunto-me que tipo 
de treino nós tivemos. Deus está a treiná-lo para esta grande batalha.
82

Mateus 24 dizia que haveria… e também Daniel 12 disse que haveria um tempo de angústia qual 
nunca houve na terra. E nós estamos a viver nesse tempo em que a cultura, e a instrução, e as coisas 
têm abafado a Palavra de Deus e introduziram raciocínios e assim por diante. A batalha é agora. Quem 
se vai levantar? Aleluia! A batalha está prestes a começar; ela está preparada agora.

Veja que grande oposição que nós temos ali. Quem vai ser como David que disse: “Vocês ficam aí e 
deixam que esse Filisteu incircunciso desafie os exércitos do Deus vivo! Eu vou lutar com ele.” Amém! 
Deus quer homens e mulheres nesta manhã que possam levantar-se e dizer: “Eu vou aceitar a Palavra 
de Deus! Amém! Não importa o que possa falhar, onde é que este fez e o que aquele fez; isso não tem 
nada que ver com isso. Vocês, Saul, e assim por diante, se tiverem medo dele, voltem para onde vocês 
pertencem, mas o exército de Deus está a marchar em frente.” Amém! Homens de valor, homens de fé, 
homens de poder, homens de entendimento. Eles não têm de ser inteligentes; eles não têm de ser 
instruídos; eles têm de ser canais. Deus toma esses pequenos canais. Ela parou por um momento para 
raciocinar, dizendo: “Bem agora, vamos ver.”

83

Bem, tal como… E se esta senhora nesta manhã, sem dúvida que o médico lhe disse que ela estava 
a chegar ao fim do caminho; não há nada que possa ser feito. Bem agora, esse médico… Eu não o 
condeno. Esse homem é um homem científico. Ele vê que a doença conquistou o corpo da criança. Está 
para lá de tudo. Ele não tem um medicamento que vá parar aquilo. Assim o cancro conquistou aquela 
mulher. Claro, a morte tinha conquistado aquele bebé, mas o nosso Capitão-Mor (Aleluia!) deste grande 
exército, Ele é a ressurreição e a vida; nada O pode conquistar. Aleluia!

84

Os cérebros do exército estão nos capitães, a inteligência. Rommel na Alemanha era o cérebro da 
Alemanha - não era Hitler, era Rommel. Está certo. Eisenhower, homens militares, Patton e aqueles 
homens que estavam à frente, dependia de que forma eles davam a ordem.

85
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Você segue o seu capitão. Se ele é o tipo certo de general, se ele é do tipo certo, se ele é um 
general de quatro estrelas, se ele foi provado, se foi provado que ele estava certo, siga-o! Apesar de 
lhe parecer errado, vá para a frente; faça como ele lhe disse! Aleluia!

Nós temos um general de cinco estrelas que se soletra J-e-s-u-s, colocando em nós cinco estrelas 
f-é [em Inglês, a palavra “fé” escreve-se com cinco letras, “faith” - Trad.] Ele nunca perdeu uma 
batalha. Aleluia! Ele conquistou a morte, o inferno e a sepultura. Tire os demónios da frente. Ele é o 
grande Capitão-Mor. Por isso o diabo nem aparece na imagem.

86

A maior batalha que já foi travada está a ser preparada agora mesmo. Claro que sim. Oh, aleluia! 
Quando penso nisso, quando eu estou aqui e O vejo a fazer coisas, vejo-O a revelar as coisas, a abrir 
as coisas, a dizer, “Vai ser desta forma e daquela forma,” e ali está! Oh, olhe aqui e diga: “Quem é este 
grande capitão?” Oh, eu não olho para trás e não vejo se é o Doutor Tal e tal. Eu vejo o que o capitão 
disse; Ele é o capitão da nossa salvação. Aleluia! O que é a salvação? Libertação! Glória! Ele é o capitão 
da nossa libertação!

87

A grande hora do “Ao ataque!” está à mão. Aleluia! Soldados com armaduras a brilhar, um fluxo de 
cores. A fé e a dúvida estão a preparar-se neste tabernáculo nesta manhã - a dúvida de um lado, a fé 
do outro. Soldados, fiquem no vosso posto de dever! Aleluia! O nosso capitão, a estrela da manhã, vai 
na frente. Ele nunca volta para trás; Ele nunca… não conhece a palavra retirada. Ele não tem de bater 
em retirada. Amém! Claro!

88

A maior batalha já travada, está a acontecer aqui mesmo agora (sim, senhor!) entre a vida e a 
morte, entre a doença e a saúde, entre a fé e a dúvida (oh, bem!), entre a liberdade e a escravidão. A 
batalha está a decorrer. Façam brilhar as vossas lanças, soldados, vão polir a armadura.

Deus está a preparar os Seus soldados. Amém! Deus unge o Seu exército. A América veste os seus 
soldados da melhor forma que podem, capacetes de aço e armaduras e seja o que for que tenham, 
tanques blindados e seja o que for em que eles entrem. Deus veste o Seu exército. Aleluia! Que tipo de 
equipamento é que nós usamos? O Espírito da espada, a Palavra de Deus. Amém! A Palavra de Deus é 
mais aguda que uma espada de dois gumes (Hebreus 4), penetrando até à divisão do osso, até à medula 
do osso, até discernir os pensamentos da mente, a Palavra de Deus. Crer na Sua Palavra e é assim que 
Deus coloca a armadura.

89

Foi o que Ele deu a Eva para que ela usasse como armadura e ela destruiu a sua armadura. Como é 
que ela fez isso? Ao abrir a sua mente para o raciocínio. Você não raciocina com a Palavra de Deus, não 
tem raciocínio. É apenas a Palavra de Deus. Não há dúvida acerca disso; não há raciocínio nisso; é a 
Palavra de Deus, está encerrado o assunto. Já está. Está encerrado para sempre. Vê o que eu quero 
dizer, Querida? É a Palavra de Deus. Deus prometeu. Deus disse isso.

90

Eles disseram a Abraão: “Como é que sabes que vais ter esse bebé?”91

“Deus disse isso!” Isso encerrou o assunto.

“Bem, por que é que não o tens?”

“Eu não sei quando é que o vou ter, mas eu vou tê-lo. Deus disse. Isso não me vai parar nem um 
pouco!” Ele captou…

“Por que é que não volta para a sua casa de onde veio?”

“Eu tenho de ser um peregrino e um estrangeiro nesta terra.” Amém. “Deus deu a promessa; Deus 
vai dar o bebé mesmo nesta terra onde Ele me enviou.”

Aleluia! Deus vai curá-lo mesmo nesta atmosfera do Espírito Santo, onde Ele o enviou. Deus vai dar-
lhe isso; creia! Amém. Abra esses tubos da alma e do corpo, os sentidos e a consciência e deixe apenas 
que as palavras de Deus penetrem. Primeiro tome essa mente; aí está o campo de batalha. Não é dizer, 
“Bem, se eu conseguir sentir… Se eu conseguir sentir a glória de Deus a descer.” Isso não tem nada que 
ver com aquilo, nada. Abra essa mente, é aí o campo de batalha; é aí que a batalha está a ser 
preparada, aqui mesmo na linha da frente, na sua mente. Abra e diga: “Eu… toda a dúvida, eu duvido 
das minhas dúvidas.” Amém! “Eu estou a duvidar das minhas dúvidas agora; eu estou a crer na Palavra 
de Deus. Aqui vou eu, Satanás!” Algo vai acontecer. Claro que vai. Sim, senhor!

92

Ele unge os Seus servos com o Seu Espírito; Ele envia os anjos. As pessoas fazem troça disso às 
vezes - anjos. Deixe-me abrir numa coisa aqui consigo só um minuto. Vamos abrir aqui em Hebreus só um 
minuto, Hebreus capítulo 4. Capítulo quatro e vamos… Quero dizer o capítulo 1 de Hebreus e vamos abrir 
no versículo 14:

93

Não… são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor 
daqueles que hão-de herdar a salvação?
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“A qual dos anjos disse Ele, «Assenta-te à minha destra»?” - todos os anjos de Deus.

Agora, aqui a Bíblia volta e diz-nos aqui que Deus envia anjos. Glória! O que é que eles são? Espíritos 
ministradores. Glória! Espíritos ministradores enviados de onde? Desde a presença de Deus. Para fazer o 
quê? Ministrar a Sua Palavra. Amém! Você não deve ministrar alguma teologia de algum grupo 
denominacional, mas ministrar a Sua Palavra. É isso. Espíritos ministradores enviados.

94

Como é que nós sabemos que são? A Bíblia disse que a Palavra do Senhor veio aos profetas. Está 
certo? Estes anjos ministram a Sua Palavra através do Seu Espírito, ministram essa Palavra através do 
Espírito Santo; e o Espírito e a Palavra vieram aos profetas; e os profetas tinham a Palavra de Deus. É 
por isso que eles podiam operar os milagres que eles operaram. Não foi o homem, foi o Espírito de Deus 
no homem, o Espírito de Cristo no homem. Porque a Palavra de Deus…

O que é que Ele tinha feito? Limpou todo o canal. Deus tinha-o escolhido e Ele estava ungido com o 
Espírito Santo e não foi Ele. Ele nunca fez nada até que visse numa visão. Elias disse no Monte Carmelo, 
“Tudo isto fiz segundo o Teu mandamento. Agora, Senhor, que seja conhecido que Tu és Deus.” Oh, 
glória a Deus!

Eu já vi tantas vezes. Quando você vê o Espírito de Deus atingir um lugar e esse lugar fica debaixo 
da unção. Se este pequeno grupo aqui nesta manhã pudesse tomar esta mente aqui, tirar toda a dúvida 
do caminho. Como é que você pode duvidar mais quando vê os mortos ressuscitar, os coxos andar, os 
cegos ver, os surdos ouvir?

95

O anjo do Senhor, até a Sua imagem está aqui afixada na parede, tem a ciência perplexa por todo o 
lado. O que é que Ele faz? Permanece com a Palavra. Amém! Corta todo o demónio. Sim, corta. O que é 
isto? Espíritos ministradores enviados da presença de Deus para ungir os oradores da Palavra, que 
permanecem com a Palavra e Ele confirma a Palavra, com sinais que se seguem. Traz a Jesus o mesmo 
ontem, hoje e eternamente. Aí está Ele.

96

Como é que nós podíamos duvidar quando Ele foi provado tanto cientif icamente, como 
materialmente, espiritualmente, de todas as formas, Ele foi provado aqui. Qual é o problema? Está nas 
nossas mentes. Nós abrimos as nossas mentes para as coisas, dizemos, “Bem, eu não sei se pode ser ou 
não. Talvez, se eu me sentir melhor amanhã…” Oh, isso não tem nada que ver com isto!

Como eu já disse muitas vezes, Abraão pode ter dito a Sara… Ela já tinha passado da idade de ser 
uma mulher (sabem o que quero dizer?), o tempo da vida, os seus vinte e oito dias, veja. Ela tinha 
sessenta e cinco anos de idade; ela provavelmente já tinha passado quinze, vinte anos. E ele disse-lhe, 
talvez nos dias seguintes disse: “Sentes-te diferente, Querida?”

97

“Nada de diferente.”

“Isso não tem nada que ver; nós vamos continuar de qualquer forma. Bem, agora, se não começares 
como uma jovem outra vez, nós sabemos que por esse sangue da vida, bem então, nós vemos que 
vamos fazer a cama para o bebé e tudo o resto vai ficar bem. Agora, sentes-te diferente hoje? Já 
passou um mês desde que Ele me prometeu. Sentes-te diferente, Querida?”

“Nada, Abraão. Não há sinal de nada. Eu continuo como tenho estado agora nos últimos anos; não 
há diferença nenhuma.”

“Glória a Deus, nós vamos tê-lo de qualquer forma!”

“Quer dizer, Abraão, sobre… Olha, se Ele te prometeu, de certeza que Ele nos daria um sinal nesta 
direcção. De certeza que Ele nos daria um sinal!” Aleluia!
98

Uma geração fraca e adúltera busca sinais. Está certo. Ele tinha um sinal. Qual era? A Palavra de 
Deus, isso era um sinal. Como é que Deus podia curar esta criança? A Palavra de Deus disse isso. Se eu 
sinto uma sensação ou nenhuma sensação, se eu, não importa o que acontece, Deus disse, e isso 
encerra o assunto.

Abraão disse: “Vai buscar os teus gorros e tudo o resto, vamos partir para a terra.”99

“Para onde vais?”

“Não sei (Amém!), mas vamos de qualquer forma. Aqui vamos nós!” Arrumaram tudo e foram. Aleluia! 
Essa é a verdadeira Palavra de Deus. O que é que ele estava a segurar à sua frente? A promessa de 
Deus, a Palavra de Deus. “Vamos tê-lo.”

“Sai do meio do teu povo, Abraão, eles são… o problema é que eles duvidam e são incrédulos, e eles 
vão fazer com que tu fiques na mesma condição. Sai, separa-te e vive para Mim.” O que é isto? “Deixa 
toda a tua consciência e os sentidos para trás de ti assim; abre a tua mente e lembra-te que sou  Eu.

100
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Vem viver comigo.” Amém!

Deus está a chamar toda a semente de Abraão nesta manhã para esse mesmo tipo de vida. A 
grande batalha está a decorrer agora, por todo o mundo. Deus quer que os seus filhos se separem de 
quê? Visão, gosto, tacto, olfacto, audição, imaginações, consciência, memórias, raciocínio, afeições, 
tudo. Abre a mente deles para que entre toda a Palavra e marchem com a Palavra. Esse é um verdadeiro 
soldado.

É assim que as estrelas estão. O sistema solar não mudou. O zodíaco, a estrela da manhã surge no 
seu posto de dever todas as manhãs exactamente da forma que fazia quando a terra foi criada. A 
estrela da noite assume a sua posição. Todas as estrelas, a Ursa-menor, mesmo no tempo da estação 
está exactamente onde deve estar. A Estrela do Norte está fixa e nunca se move. Aleluia! Tudo revolve 
à volta da Estrela do Norte - todas as outras, porque está mesmo no centro da terra; isso é Cristo. 
Amém!

101

Ele está ali, comanda o Seu exército como um grande capitão. Como Moisés na montanha com as 
suas mãos levantadas e Israel estava a lutar, a abrir caminho; e ele estava com as suas mãos 
levantadas. Ele ficou com as suas mãos levantadas até que o sol se pôs; eles tinham de manter as mãos 
dele levantadas. Era Moisés; ele era um tipo de Cristo. Para terem a certeza que as Suas mãos ficavam 
levantadas, as Suas mãos foram cravadas na cruz. Aleluia! E Ele subiu as muralhas da glória hoje com as 
Suas vestes ensanguentadas perante Deus à destra da Sua majestade ali. E a batalha para todo o 
soldado que vai abrir caminho (não me interessa o que acontece) com a Palavra de Deus, ele vai abrir 
caminho para a liberdade. Amém!

102

Como uma galinha num ovo, e se tiver medo de piar? E se tiver medo de bicar o ovo? E se a galinha 
dentro do ovo, e se o passarinho tivesse medo de bater na casca do ovo? E se ouvisse um som do 
exterior, que dissesse: “Não batas nessa casca; podes magoar-te”? Mas a natureza na ave diz-lhe: “Dá 
bicadas! Abre um buraco aí.”

103

Deixe todas as velhas organizações dizer “Os dias dos milagres já passaram. Você vai magoar-se. 
Você vai entrar no fanatismo.”

Dê bicadas contra a casca com toda a força. Aleluia! “Satanás, sai da frente; eu vou sair daqui; eu 
não vou ficar mais aqui; eu não vou ficar mais aqui sentado; eu não vou estar mais neste terreno do 
velho diabo; eu estou a dar bicadas para sair daqui esta manhã! Amém! Eu sou uma águia!” Amém! 
Aleluia!

Com essa pequena águia, aquele pescoço como um martelo ali a bater contra aquela casca, não 
importa se a casca era muito dura, bicava até furar. A seguir via que ele podia bater as asas um pouco. 
Estava tudo bem.

104

Dê bicada para abrir caminho; está certo. Como é que você faz isso? Ao bater-lhe com o “Assim diz 
o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor.” Finalmente ele começa a respirar algum ar fresco. 
“Assim diz o Senhor.” …tem a sua cabeça de fora. “Assim diz o Senhor.” Empurre com força agora, está a 
sair! Ele nunca mais volta para a casca. Amém! Está livre. Oh, bem! Essa Palavra, quando passa por 
todos esses sentidos e consciências e assim, até que fica aqui e essa mente se abre e deixa entrar (oh, 
Deus, tem misericórdia), nunca mais há nada para o escravizar novamente. Você está livre. Aquele a 
quem o Filho libertou está fora da casca.

A sua denominação nunca mais o pode voltar a chamar; o diabo nunca mais lhe pode fazer nada; ele 
chia e uiva para si, mas você está na auto-estrada a andar a grande velocidade. Oh, bem! A andar na 
auto-estrada do Rei, o soldado ungido da cruz. Todos vocês, águias com fé, proclamem “Jesus a luz do 
mundo” - ande na auto-estrada do Rei.

105

Claro! Sim, senhor! Estes são espíritos ministradores enviados da presença de Deus para serem 
ministros. Para ministrar o quê? A Sua Palavra - não é alguma teologia, mas a Palavra de Deus. Eles são 
espíritos ministradores enviados de Deus para ministrar, espíritos ministradores. Oh, e lembre-se se 
ministrarem alguma coisa para além da Palavra, isso não veio de Deus, porque a Tua Palavra é sempre 
confirmada no céu. Sempre no céu, a Palavra, Deus olha por ela, e Ele nunca vai enviar um espírito para 
ministrar alguma coisa diferente da Palavra.

106

Ele nunca vai enviar um espírito com um grande diploma, doutoramento e com o seu colarinho 
dobrado atrás e tudo assim, a dizer, “Bem, claro, os dias dos milagres já passaram. Todos nós sabemos 
isso.” Não, não! Isso não veio de Deus, é contrário à Palavra. Amém! Ele envia aqueles que ministram o 
Espírito da Palavra. Amém. (Oh, eu tinha mais quatro ou cinco coisas, mas vou deixar passar desta vez, 
vou pegar no próximo Domingo. Muito bem!)

Satanás e os seus demónios estão ungidos. Se estes anjos espíritos estão ungidos para lhe trazerem 
a Palavra, para fazer com que você creia na Palavra… Agora, consegue ver onde é que você já ouviu um
107
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profeta, um verdadeiro profeta de Deus a negar a Palavra de Deus? Não, senhor! O que aconteceu 
quando as organizações do dia deles se levantaram e disseram: “Agora, ele está errado.” Ele ficou 
sozinho e ficou só. Ele disse: “Está certo.”

Olhe para Micaías ali naquele dia, o pequeno fanático religioso (vê?), filho de Inlá. Havia 
quatrocentos ungidos - que se supunham ungidos - profetas ungidos ali todos bem alimentados e 
preparados e grandes diplomas e altamente instruídos e estudiosos polidos, disseram: “Sobe, nosso rei 
leal. O Senhor seja contigo. Isso pertence-nos; Josué deu-nos isso, por isso sobe e conquista-o. 
Exactamente. Sobe e conquista-o.”

108

Ele disse: “Bem, Jos…” Você sabe, Josafá disse: “Não há mais nenhum?” Bem, eles tinham 
quatrocentos; por que não crer nos quatrocentos. Ele disse: “Mas claro, tu tens outro algures.”

Disse: “Eu… Bem, nós temos um. Há mais um, mas oh, eu não gosto dele.”

“Aí, é esse o homem que eu gostava de ouvir” - veja. Disse: “Tragam-no. Vamos ver o que ele vai 
dizer.”

E assim eles foram dizer-lhe, disseram: “Agora ouve! Prepara bem o teu sermão esta manhã, porque 
vais pregar para o rei. Vais pregar para toda a associação ministerial de Tal e tal (vê?) da Palestina, toda 
a associação ministerial. Agora, lembra-te, aqui está o que eles disseram; diz a mesma coisa; crê na 
mesma coisa.”

109

Aquele pequeno… Ele foi buscar o homem errado! Aquele homem já tinha deixado este velho 
raciocínio. Ele já tinha limpo os canos (vê?), a sua consciência e…

“Bem, sabes o que eles vão fazer? Se disseres a mesma coisa, eu imagino que eles vão fazer de ti 
um presbítero distrital; provavelmente vão fazer isso. Eles vão fazer de ti o supervisor geral do distrito 
local aqui, se concordares com eles.” Esse não era um verdadeiro homem de Deus.

Ora, os seus canos tinham sido desobstruídos, toda a sua consciência e tudo limpo; a sua mente 
tinha sido aberta para a Palavra de Deus; e ele só ia crer na Palavra de Deus. Esses são espíritos 
ministradores; esse é um espírito ministrador. Ele disse: “Eu não sei o que dizer agora, mas vou dizer-lhe 
isto: eu só vou dizer aquilo que Deus me disser para dizer.” Assim, eles esperaram aquela noite; ele teve 
uma visão.

Na manhã seguinte, eu consigo imaginar Micaías a olhar pelas Escrituras e a dizer: “Agora, vamos 
ver agora. Será que essa visão… Agora, todos aqueles homens… Há algo de errado aqui algures, porque 
é contrário ao que eles disseram. Mas o que é que diz? Vamos ver o que Elias disse aqui, o profeta, 
porque nós sabemos que ele era um profeta. Vamos ver qual foi a Palavra do Senhor que veio a Elias, 
sim, e o que é que disse? «E os cães lamberão o teu sangue, Jezabel. Os cães vão comê-la, por causa 
do justo Acabe… do justo Nabote.»” Ele disse então… Quando ele viu aquilo, ele viu que a sua visão 
estava correcta com a Palavra de Deus então. Aquele velho Acabe fê-lo ir até ele.

110

Ele foi lá e disse: “Ide, mas eu vi a Israel…” Veja, ele não teve vergonha de contar a visão naquela 
altura, porque era a Palavra do Senhor. Ele sabia que podia usar aquilo perfeitamente. O quê? Ele abriu o 
seu coração e a sua mente para a Palavra de Deus e a Palavra de Deus tinha-lhe sido revelada, por isso 
ele sabia que era perfeitamente a Palavra de Deus.

Agora, você diz: “Oh, se eu pudesse apenas ser um Micaías!” Você pode ser; você é! Você também, 
querida. Você é um Micaías, o profeta. O que é que você pode fazer? Abrir a sua mente; o que é que eu 
estou a tentar dizer-lhe esta manhã? A Palavra do Senhor, veja. Abra a sua mente; diga: “Agora, sabe, 
eu creio que posso ser curada.”

111

“Bem, o que é isso então? É a Palavra do Senhor?”

Claro que é a Palavra do Senhor! E este homem aqui diz: “Os dias dos milagres já passaram e você 
não pode fazer isto…” Esqueça isso! Coloque Deus em primeiro lugar! Aqui vem a Palavra do Senhor e ele 
falou e foi assim.

Agora, o que é que Satanás fez? Satanás tinha ungido os outros. Agora, Satanás unge os seus 
servos. Oh, claro, hum-hum, claro! Ele unge os seus servos. Com quê que ele os unge? Com 
incredulidade. Satanás e os seus demónios ungem a humanidade para deixar de crer na Palavra de Deus. 
Agora, se quiserem confirmar isso, abram em Génesis 3:4.

112

Vamos abrir ali e ouvir só um minuto, vamos ver se essa não é a primeira táctica. Essa foi a primeira 
coisa que ele fez; ele nunca deixa as suas tácticas; ele faz sempre isso. Agora, veja se é isso. Agora, 
ele não discordou da Palavra; ele apenas fez com que ela interpretasse um pouco mal, você sabe, fez 
com que soasse da forma que ele queria - não tomar toda a Palavra.
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Agora, Génesis, eu tenho aqui Génesis 3 e 4. Vamos ver se é isso que diz agora. Muito bem.113

Então, a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis.

“…certamente não morrereis”: vê como ele citou aquilo? “Oh, nós cremos que os dias dos milagres já 
passaram. Nós não cremos que exista tal coisa como as pessoas a receber o Espírito Santo como 
receberam no dia de Pentecostes. Oh, seja qual for a forma como você é baptizado, isso não faz 
diferença nenhuma.” Vê o diabo? Vê as suas tácticas?

“Bem, se o médico lhe disse que você não pode ficar melhor, está encerrado o assunto.”

Agora, não discr… não deixe de crer no médico, o médico está a trabalhar na linha científica. E o 
médico fez tudo o que ele podia para salvar a vida da pessoa; e não pode ser salva, porque não há mais 
nada que ele saiba fazer; ele chegou ao fim da sua inteligência. O homem é honesto.

114

Mas agora, a árvore do conhecimento está bem, mas quando você só vai até aí, então vá para a 
árvore da vida e continue. Amém. É isso. Só vai funcionar até aí. Sim!

Agora, quais são as tácticas de Satanás agora? O que é que ele disse aqui? Agora veja, no versículo 
2. Agora, deixe-me ler o versículo 1 aqui até ao 3:

Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o SENHOR Deus 
tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis… de toda árvore 
do jardim?

Ouça-o agora, como ele se torna horrível e como ele encobre essa Palavra, veja. O que é que ele 
está a tentar fazer? Entrar na mente dela, veja. Ele está a falar com ela depois de a Palavra já ter sido 
fortificada ali. Agora, não deixe Satanás fortificar nada, veja. Mantenha a Palavra de Deus fortificada no 
seu coração, veja. Façam o mesmo, vocês, Micaías.
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…disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos,

Mas, do fruto da árvore que está no meio [no meio, veja] do jardim, disse… Deus: Não 
comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais.

Vê? Agora, essa é a Palavra; ela está a citar para ele. Agora veja!

Então, a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis.

Vê as suas tácticas? Vê? O que é que ele está a tentar fazer? Aquele primeiro ser humano, ele está 
a tentar ungir aquela mulher preciosa ali, a filha de Deus, com uma incredulidade na Palavra de Deus. É 
exactamente o que ele está a tentar levá-la a fazer. É o que ele tentou levá-la a fazer, Querida. É o que 
ele tentou levar cada um de vocês a fazer ali - ungi-los. E a única coisa que você tem de fazer (agora, 
você tem livre arbítrio; agora, você pode aceitar se quiser), mas largue isso!
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Se Eva não tivesse parado naquele momento para ouvir! Não pare por coisa nenhuma! Não pare!

Quando Elias disse a Geazi, e disse: “Leva o meu bordão, coloca-o no bebé morto e se algum homem 
falar contigo, não respondas. Se alguém te tentar parar, continua a andar.”
117

Olhe para a mulher quando ela chamou o seu servo. Ela disse: “Prepara uma mula e vai e não pares 
até que eu ordene.” É isso! Quando você recebeu a mensagem, continue a andar. Amém! Dizer: “Não 
consigo andar mais. Oh, estou a ficar cansado.” Continue; não pare! Deixe tudo de lado, continue a abrir 
caminho. Irmão, você tem a espada na sua mão, continue a abrir caminho.

Eu fui a um estádio de futebol uma vez e ia pregar e eu parei à porta e olhei para ali e dizia, “Não é 
o tamanho do cão na luta, é o tamanho da luta no cão.” Assim é isso que vence a batalha, veja.
118

Você diz: “Bem, olhe para todas as grandes igrejas que estão contra isto.” Eu não quero saber qual 
é o tamanho delas, é a luta que está no cão, é isso que conta. É a fé que está no indivíduo. Se você for 
um covarde, volte para o seu berço. Mas irmão, se você é um soldado, levante-se aqui; está uma 
batalha a decorrer. O certo e o errado estão a lutar. Vamos lutar.

Como Peter Cartwright entrou numa cidade, disse: “O Senhor disse-me para vir aqui e ter um 
reavivamento.” Ele alugou um velho armazém, entrou lá e começou a limpar.
119

E o grande mauzão da cidade, com uma pistola à cinta, foi lá e… à porta. Alguém disse: “O que é 
que aquele homem está a fazer ali?”

Disse: “Ele é um pregador. Ele vai ter uma reunião, disse ele.”

“Bem” - disse ele - “acho que vou ter de ir lá e lançá-lo para a rua, expulsá-lo daqui. É só isso, nós
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não queremos reuniões aqui no nosso lugar.”

Assim ele vai lá, parou à porta; e Peter Cartwright tinha o seu casaco vestido, você sabe, e ele 
estava a limpar as janelas e as paredes - um homem pequenino, você sabe. O velho pregador riu-se 
dele, você sabe, por comer frango com as mãos (que é etiqueta hoje, você sabe). Assim ele estava a 
limpar as janelas e a preparar tudo. O mauzão entrou, puxou o casaco para trás, a pistola à cinta, disse: 
“O que está a fazer?”

120

“Oh” - disse ele - “estou a limpar as janelas.” Ele continuou a limpar as janelas, você sabe. Ele tinha 
um propósito: Deus disse-lhe para ter um reavivamento. A limpar as janelas…

Ele disse: “Nós não permitimos reavivamentos por aqui.”121

Ele disse: “Oh, mas o Senhor disse-me para ter este reavivamento” - veja. Ele continuou com o seu 
trabalho. Vê, vê?

Ele disse: “Há uma coisa que você tem de entender.” Ele disse: “Eu mando nesta cidade aqui.”

Ele disse: “Oh, ai manda?” e continuou a limpar as janelas, você sabe.

Ele disse: “Antes de você ter um reavivamento você tem de me bater primeiro!”

Ele disse: “Oh, tenho? Bem, vou fazer já isso a seguir então!” Ele tirou o casaco e foi lá e pegou 
nele pelo colarinho e deitou-o ao chão e saltou para cima dele, disse: “Eu tenho de lutar se quiser reinar. 
Dá-me coragem, Senhor.” Bateu-lhe. Disse, “Já chega?”

Ele disse: “Sim.” Ele levantou-se e deu-lhe um aperto de mão; ele foi salvo naquela noite na igreja. 
Aí tem, veja.

Tome a Palavra de Deus e abra caminho pelo meio de toda a dúvida! Vê? Claro, é isso! Se essa é a 
próxima tarefa, vamos fazer logo. Certo! A próxima coisa que eu sei que tenho de fazer é afastar-me de 
todas as minhas dúvidas, é cortá-las.
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Essa é a minha próxima tarefa, é livrar-me de todas as minhas frustrações. Se os meus sentidos me 
dizem: “Bem, tu sentes-te mal” - a tarefa seguinte é cortar aquilo. Está certo.

Você diz: “Bem, eles dizem-me que… Você sabe, a minha consciência diz-me, Irmão Branham, que eu 
posso…” Bem, você também pode cortar isso; você não vai mais longe do que isso. Cumpra a sua 
próxima tarefa. Tire o casaco e corra para lá. Continue. Um objectivo: “Eu vou vencer.” Amém! “Eu não 
posso perder. Eu vou vencer.” Amém!

Satanás unge, veja. Qual é a sua primeira táctica? Qual foi o primeiro lugar onde ele chegou? A 
mente. Ela parou por um momento para ouvir o que ele disse.
123

“Oh, não diga isso!” Foi aí que muitas senhoras cometeram o erro e muitos homens cometeram o 
erro. Está certo. Pare por um momento, pare só por um momento.

Quantas vezes eu já vi casos de divórcio e coisas a surgir? “Bem, digo-lhe, Irmão Branham, ele 
assobiou como o [o Irmão Branham assobia.] você sabe, e eu parei; e para ser honesta, eu nem queria.” 
Hum-hum, aí está.
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“Oh, ela… eu estava sentado do outro lado da mesa; ela tinha uns olhos tão bonitos.” Vê? É isso. O 
diabo faz a mesma coisa.

“Oh, o médico disse-me que eu não podia ficar melhor, por isso eu…” Aí tem. A mesma coisa, veja. A 
maior batalha já travada!
125

“Bem, eles disseram-me… eu vi Tal e tal dizer que tem o Espírito Santo…” Sim, você olhou para um 
velho hipócrita. Então e aqueles que realmente o tinham? Vê? Sim, o diabo vai apontá-lo para um velho 
isco de corvos, mas ele não lhe vai mostrar a verdadeira pomba. Está certo. Ele não lhe vai mostrar 
aquela; ele vai manter isso longe da sua vista.

Oh, ele é um guerreiro também. Lembre-se, mas maior é o nosso… maior é Aquele que está em si, do 
que o que está no mundo. Por isso firme-se na Palavra de Deus; creiam, vocês, capitães do exército 
aqui. Segure o seu forte, irmão. Está certo, mantenha o seu posto de dever!

Assim, eu tive uma menina aqui uma vez. A senhora pode estar aqui sentada agora; o nome dela é 
Nellie Sanders. Uma das primeiras vezes que vi um demónio expulso. (Nós vivíamos… Agora, se eu 
conseguir chegar ao lugar, seria cerca de três quarteirões aqui, a seguir ao cemitério.) E eu tinha 
acabado de me tornar pregador e eu estava a pregar aqui mesmo na esquina com uma reunião numa 
tenda. E aquela menina era uma das melhores dançarinas. Ela foi para a escola secundária aqui. E ela e

126
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Lee Horn (agora muitos de vocês aqui na cidade conhecem Lee Horn aqui, tem o salão de jogos ali) - 
assim eles, ela e Lee Horn, eram os melhores dançarinos que havia no país. Ele é Católico; claro, a 
religião não significava nada para eles. Assim então (A Nellie e eles), assim ela era uma grande dançarina 
e ele também e eles tinham isto aqui, a dança chamada “black bottom” e “jitterbug” [estilos de dança 
populares no início do século XX nos Estados Unidos] e todas essas coisas; e ela era… aqueles dois eram 
os melhores no país.

Um dia ela cambaleou aqui (uma noite) na reunião. Ali ela caiu no altar, a pequena Nellie; abençoado 
o seu coração. Ela caiu ali no altar, levantou a cabeça e chorou; e as lágrimas corriam pela face, ela 
disse: “Billy…” (Ela conhecia-me.) Ela disse: “Eu quero muito ser salva.”
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Eu disse: “Nellie, tu podes ser salva; Jesus já te salvou, menina. Tu tens de aceitar agora na base 
da Sua Palavra.” E ela ficou ali e chorou e orou e ela disse a Deus que nunca ia ouvir mais as coisas do 
mundo. De repente uma paz boa, doce veio sobre a alma dela. Ela levantou-se dali a clamar e a louvar a 
Deus, a glorificar a Deus.

E cerca de seis ou oito meses depois disso, ela estava a descer a Rua Spring uma noite (agora era 
apenas uma menina, ela era uma adolescente, cerca de dezoito anos de idade) e ela veio a mim e disse: 
“Hope…” (Essa era a minha esposa, aquela que já partiu.) Ela disse: “Gostava de ser parecida com a 
Hope e com a Irene.” Ela disse: “Sabes, elas nunca foram para o mundo.” Disse, “O mundo coloca uma 
marca em ti.” Disse: “Eu tenho um aspecto descuidado.” Disse: “Agora, eu deixei de usar maquilhagem e 
assim, mas eu tenho um aspecto tão descuidado. Até a expressão da minha cara” - disse ela - “eu 
pareço tão descuidada.” Ela disse: “Elas parecem tão inocentes e mansas.” Disse: “Eu gostava de nunca 
ter feito isso.”
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Eu disse: “Nellie, o sangue de Jesus Cristo limpa-te de todo o pecado, Querida. Vai, crê.”

Wayne Bledsoe (muitos de vocês conhecem-no aqui, um amigo íntimo meu durante anos e anos), ele 
bebia e ele chegou aqui com o meu irmão, Edward. E ele embebedou-se aqui na rua e eu peguei nele, 
porque os polícias iam apanhá-lo. E eu trouxe-o aqui; e eu era um pregador e vivia aqui com a minha 
mãe e o meu pai, foi muito antes de me casar. E eu peguei nele, pu-lo na cama ali; eu dormia numa 
cama de armar. Há uma grande quantidade de Branhams vocês sabem (nós éramos dez) e assim nós 
tínhamos cerca de quatro quartos e nós tínhamos de duplicar um pouco. Assim eu tinha uma velha cama 
de armar onde eu dormia e eu coloquei-a assim e pus o Wayne na cama comigo, bêbado. Tive de pegar 
nele em casa e deitá-lo. E eu estava ali deitado, eu disse: “Wayne, não tens vergonha de ti assim?”

129

Ele disse: “Hum, duh, Billy, não fales comigo assim.” Sabe? Eu coloquei a minha mão à volta e disse, 
“Vou orar por ti, Wayne. Deus te abençoe.”
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Eu tinha sido salvo há cerca de, oh, acho que há cerca de, talvez, um ano. E assim de repente um 
táxi bateu a porta com força lá fora e alguém bateu à porta com força, “Irmão Bill! Irmão Bill!”

Eu pensei: “Bem, alguém deve estar a morrer.” Eu saltei até à porta, agarrei na minha coisa velha ali, 
pus à volta do meu pijama assim e cobri o Wayne e corri para a porta. Parecia uma mulher. Eu abri a 
porta e esta menina estava à porta, ela disse: “Oh, posso entrar?”

Eu disse: “Entra” - e eu acendi as luzes.

Agora, ela estava a chorar assim e ela disse: “Oh, Billy, estou perdida, estou perdida!”

Eu disse: “Qual é o problema, Nellie? Tiveste um ataque cardíaco?”131

Ela disse: “Não.” Ela disse: “Irmão Bill, eu estava a descer a Rua Spring.” Ela disse: “A sério, Irmão 
Bill, a sério, Irmão Bill, eu não queria fazer mal; eu não queria fazer mal.”

Eu disse: “Que se passa?” Eu pensei: “Que vou fazer com ela agora?” Eu não sabia o que fazer. Eu 
era um jovem e pensei…

Disse: “Oh, Irmão Bill” - disse - “estou desfeita.”

Eu disse: “Agora, acalma-te, irmã. Conta-me.”

E ela disse: “Bem” - disse ela - “eu estava a descer a rua, no Salão Redmen…” (E eles costumavam 
ter danças ao Sábado à noite ali.) E ela disse: “Eu tinha algumas coisas; eu ia para casa fazer um 
vestido para mim.” E ela disse: “Eu ouvi aquela música, e” - disse ela - “sabes” - disse - “eu parei só um 
minuto, e” - disse - “continuava a ficar cada vez melhor. Assim eu pensei, «Sabes, não faz mal se eu 
ficar aqui.»”

Foi aí que ela cometeu o seu erro, parou por um momento.132

Ela ouviu apenas, disse: “Bem, vou pensar.” Disse: “Oh Senhor, Tu sabes que eu Te amo. Oh” - disse
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- “Tu sabes que eu Te amo, Senhor, mas eu consigo lembrar-me do tempo em que eu e o Lee 
costumávamos ganhar as taças todas e assim por diante.” Disse: “Bem, eu lembro-me que aquela velha 
música costumava atrair-me; agora não me atrai.” Oh, oh! Oh, oh, você acha que não, já o apanhou ali 
mesmo. É isso que ele quer ali mesmo, veja.

Quantos já conheceram Nellie Sanders? Bem, acho que muitos de vocês. Sim, claro! Assim eles 
eram… Ela disse: “Bem, sabes que mais?” Disse: “Talvez se eu subir os degraus ali” - disse - “talvez seja 
capaz de dar testemunho a alguns deles.” Veja, você está no terreno do diabo. Fique longe disso! 
Abstenha-se de toda a aparência do maligno!

Mas ela subiu os degraus e ficou ali alguns minutos e a primeira coisa que aconteceu, ela estava nos 
braços de um rapaz no chão. Depois ela veio a si e estava ali a chorar e a fazer barulho, disse: “Oh, 
estou perdida para sempre.”

Eu pensei: “Bem, eu não sei muito acerca da Bíblia, mas eu creio que Jesus disse isto: «Em Meu 
nome expulsarão demónios.»” E o Wayne tinha ficado um pouco mais sóbrio e estava ali sentado a ver 
aquilo, veja. Assim eu disse: “Agora, demónio, eu não sei quem tu és, mas estou a dizer-te agora, esta 
é a minha irmã, e tu não tens o direito de estar com ela, e a teres. Ela não queria fazer aquilo; ela 
apenas parou por um minuto.” (Foi aí que ela cometeu o seu erro no entanto.) Eu disse, “Mas tu vais ter 
de sair dela. Ouviste-me?” E que me ajude (Deus vai saber na barra do julgamento), aquela porta da 
entrada começou a abrir e a fechar sozinha - pum, pum, ali na porta. Ca-bum, ca-bum, ca-bum, eu 
pensei… E ela disse: “Bill, olha ali, olha ali!”
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E eu disse: “Sim. O que é aquilo?”

Ela disse: “Não sei.”

Eu disse: “Nem eu!” E a porta a fazer pum, pum, pum, a bater assim, eu pensei: “Que se passa aqui? 
Que se passa?” E eu olhei assim e eu disse, “Sai dela, Satanás. No nome de Jesus sai dela!” Quando eu 
disse aquilo, parecia um grande morcego, com este comprimento, levantou-se atrás dela, com o cabelo 
comprido suspenso das suas asas e dos seus pés que fazia, “Brrrrrrr,” começou a vir em direcção a mim, 
o mais depressa que podia. Eu disse: “Oh, Senhor Deus, que o sangue de Jesus Cristo me proteja disso!”

134

E o Wayne saltou na cama, olhou; e aqui estava uma grande sombra, circulou, e foi, e foi para trás 
da cama. O Wayne saiu da cama e foi para o quarto ao lado o mais depressa que pôde.

Assim eu peguei na Nellie e levei-a a casa e voltei e não consegui… A mãe entrou ali e sacudiu os 
lençóis e tudo; não havia nada naquela cama. O que era aquilo? Um demónio que saiu dela! O que 
aconteceu? Ela parou por um momento. Foi só isso.
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Não pare! Deus aprofunda a Sua Palavra no seu coração, pegue nessa espada e comece a abrir e a 
cortar! Aleluia! “Eu não tenho tempo para esperar por nada. Já atravessei para o outro lado, não tenho 
tempo para ficar aqui.”

Ele disse: “Toma o meu bordão e coloca-o no bebé; e se alguém falar contigo, nem sequer fales com 
eles. Se o diabo disser: «Hei, sabes o que estás a sentir…?» Nem sequer fales com ele. Continua a 
andar.”
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O diabo… Você sabe, o diabo diz: “Mas sabes que mais? Tu sabes o Tal e tal, quando eles receberam 
o Espírito Santo lembras-te que eles quase ficaram dementes.” Nem sequer fale com ele; continue a 
andar. Você não conhece o Tal e tal, é você e Deus. Está certo. Fique com Deus!

Ele unge os Seus servos. (Tenho de me apressar.) Deus unge os Seus servos, vê? (Agora, eu tenho 
de passar algumas notas aqui, mas eu gostava de dizer isto.) Aqui… Ouça agora, com atenção, jovem. 
Ouça com atenção agora.
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Aqui vemos as tácticas do diabo. Como é que nós fazemos? Agora, eu tenho muitas Escrituras aqui, 
de profetas e assim, onde ele veio a eles e pessoas diferentes ao longo da Bíblia e fizeram a mesma 
coisa. Foi sempre, a sua táctica é tentar levar as pessoas a deixar de crer na Palavra de Deus.

Ouçam, soldados da cruz! Quando deixam de crer numa palavra da Bíblia escrita por Deus, vocês 
ficam desarmados. Crê nisso, Querida? Vocês ficam desarmados, rendem-se. Fracos, coloquem a 
completa armadura de Deus! Amém! Nós estamos numa batalha. O que Deus disse é verdade, toda a 
palavra do homem é uma mentira, veja.

138

Mas assim que você… que o leva a ouvir uma coisa, essa é a sua táctica, você está desarmado. A 
quantas coisas é que Eva deu ouvidos? Uma; ela ficou logo desarmada.

O que é que o diabo fez? Varreu a mente dela até ao espírito e ali ela foi pervertida. Está certo? Ela 
foi pervertida, no minuto em que ela foi desarmada, quando ela deixou de crer na Palavra de Deus. Muito
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bem! Aqui nós vemos as suas tácticas.

Os soldados de Deus são ordenados a colocar a completa armadura de Deus. Está certo? Agora, se 
quiser apontar a Escritura, encontra-se em Efésios 6:10 e 13, veja. Nós lemos há pouco; é o nosso 
texto. Muito bem.
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Repare, coloque toda a armadura de Deus. Vamos… (têm mais alguns minutos?) Vamos voltar aqui só 
um minuto. Vamos ver qual é a completa armadura de Deus. Muito bem. Vamos começar no versículo 10. 
Agora, ouça com atenção agora. Vamos ver a completa armadura de Deus:

No demais, irmãos meus, …

Agora, eu sei que vou… Faltam vinte minutos agora para o meio-dia, mais ou menos. Eu não queria 
ensinar por muito tempo hoje, mas posso não ter mais uma mensagem, até que eu faça algumas das 
minhas viagens para o Verão (vê?) e…
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Sabe que mais? Sabe por que estou a fazer isto? Vou dizer-lhe. No outro dia eu tive um sonho. Eu 
não ia dizer, mas está na minha mente; eu posso então contá-lo.
141

Depois de o Senhor me ter dado a interpretação, eu sonhei que estava prestes a atravessar um 
grande rio para um trabalho missionário. E eu… Primeiro, eu estava ali com a minha esposa e quantos já 
conheceram o George Smith, o “Smith Seis segundos,” aqui na cidade? George Smith, o seu filho está na 
polícia aqui. O pobre George é um alcoólico agora. Mas ele era um dos melhores lutadores. Foi ele que 
me deu o meu treino, antes de eu ir ao YMCA [sigla da Associação Cristã da Mocidade] e a todo o lado. 
Ele costumava treinar-nos. E ele era rápido, muito rápido e só era um peso meio-médio, 65,7 quilos e ele 
treinou-me. Ele costumava estar ali; e ele podia levantar o seu punho assim e acertar-me no estômago 
e levantar-me contra a parede (veja) e não me incomodava. Ele treinou-me, até que não era nada a 
não ser treino.

E depois eu sonhei no outro dia à noite que via o “Smith Seis segundos” (agora, não foi uma visão, 
foi um sonho) e eu vi o “Smith Seis segundos” … os jovens vinham contra ele e lutavam. E aquele idoso 
com cerca de - oh, eu acho que, eu tenho cinquenta e dois; ele tem cerca de cinquenta e oito, 
sessenta - nenhum daqueles rapazes lhe conseguia tocar de forma nenhuma. Ele agarrava-os num nó 
assim, atirava-os ao chão e segurava-os com a sua mão. E eu pensei: “É estranho,” e eu pensei que a 
minha esposa estava comigo e eu disse: “É estranho.” Eu disse: “Sabes que mais, Meda? Ele costumava 
ser o meu treinador.”
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Ela disse: “Eu lembro-me disso, de tu me falares disso.”

Eu disse: “Sim, senhor! Com o seu bom treino eu ganhei quinze combates profissionais e deixei a 
carreira para pregar o evangelho.”

Naquela altura mudou e eu estava a começar a atravessar a água. Mas quando eu estava a ir, eu 
estava a ir num barco a motor. Eu olhei e estavam ali dois dos meus irmãos, ali numa canoa, a preparar-
se para ir comigo. Eu disse: “Não podem fazer isso, irmãos. Hum-hum. Eu tenho de ir sozinho.”
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E o barqueiro veio e disse: “Aqui está o seu barco” - uma canoa branca, de plástico.

Eu disse: “Não, hum-hum, esse não.”

Ele disse: “Bem, você pode ir nesta direcção a oitenta quilómetros por hora.”

Eu disse: “Mas eu tenho de atravessar naquela direcção” - veja.

“Bem” - disse ele - “vá com aqueles homens.”

Eu disse: “Eles não são marinheiros. Eles não sabem o suficiente sobre isso, eles são amadores. Eles 
não podem ir com aquilo; eles vão os dois afogar-se ali; eles não podem fazer isso!”

E ele disse: “Você… pode confiar…?”

Eu disse: “Ouçam, eu percebo mais de barcos do que eles e eu não ia tentar atravessar com esse 
tipo de material.” Eu disse: “É preciso um barco a motor para atravessar.” Eu disse: “É preciso alguma 
coisa maior do que isso.”

E eu vi-o olhar à volta para um dos irmãos e disse: “Vocês são marinheiros?”144

Os irmãos disseram: “Sim” - veja.

Eu disse: “Está errado.”

E o barqueiro voltou; ele disse: “Vou dizer-lhe o que  deve  fazer.”  Disse:  “Eles  gostam muito  de  si;
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eles crêem em si, mas” - disse - “se tentar atravessar no barco a motor, eles vão tentar segui-lo 
naquela canoa; eles vão morrer os dois” - veja. Disse: “Eles podem segui-lo.”

E eu disse: “Bem, o que devo fazer?”

E este barqueiro na doca, ele disse: “Volte para ali.” Disse: “Só há um pequeno armazém neste país 
inteiro, um pequeno armazém. E armazene ali bastantes mantimentos” - disse - “e eles vão ficar aqui. 
Eles vão ficar aqui, enquanto você estiver fora, mas” - disse - “você vai ter de armazenar mantimentos.”

E eu estava a encomendar todo o tipo de couves e nabos e rabanetes e assim, armazenando-os ali 
assim; e eu acordei. Eu não sabia o que aquilo era, mas agora sei, veja. Nós estamos a armazenar os 
mantimentos, irmãos. Esta é uma vida que você tem de caminhar sozinho.

Leo, lembra-se do sonho que teve daquela vez quando veio aqui pela primeira vez, acerca da 
pirâmide e você pensou que iria chegar ali? E eu disse: “Leo, nenhum homem chega até aqui; Deus tem 
de colocar um homem aqui. Você subiu todo o domínio físico que conseguiu subir.” Eu disse: “Você não 
pode chegar aqui, Leo, veja. Volte para baixo, diga às pessoas que isso vem de Deus, veja. Vê? É algo 
de que pode estar dependente…”

145

Por muitos bons que sejam os irmãos e as irmãs e a minha igreja e tudo o resto; e por muito boas 
que sejam as outras igrejas e os irmãos por toda a parte…

Agora, eu não me posso afastar da igreja aí. Alguém diz: “Bem, por que é que você sai com essas 
pessoas, com esses trinitarianos, tudo isto, aquilo e outra coisa, os unitários, e o nome de Jesus e todas 
estas outras coisas aqui. Por que é que se mistura com eles?” Eles são meus. Não importa o que eles 
tenham feito, eles são meus. Eles são o meu púlpito.

146

Quando Israel tinha cometido tanta maldade, que Deus até disse a Moisés, “Separa-te; eu vou 
começar uma nova tribo contigo.” Moisés lançou-se no caminho e disse: “Antes de Tu os tomares, toma-
me a mim.”

Não importa o que eles tinham feito, é a quem eu sou enviado. Ele envia uma luz, não para brilhar 
onde há luz, mas onde há trevas; é aí que a luz pertence. E você tem de estar com as pessoas; você 
tem de ficar com elas independentemente disso.

No erro delas… Israel estava completamente errado. Eles estavam tão errados que Deus até desistiu 
deles, mas Moisés… eu sempre me perguntei como é que isso pôde acontecer, mas foi o Espírito de 
Cristo em Moisés. Vê, vê? Nós estamos todos errados. Ele tomou o lugar de todos nós, quando nós 
estávamos no nosso erro.
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Não importa se estamos muito errados, não vamos romper o companheirismo nem deixar de nos 
associarmos com nada. Enquanto conseguirmos ganhar uma alma, vamos com “astutos como as 
serpentes, mas simples como as pombas” (veja) e vamos tentar ganhar todas as almas que 
conseguirmos.

Agora, o que eu estou a dizer esta manhã é armazenar comida, armazenar comida, para que tenham 
alguma coisa para comer, para que tenham alguma coisa com que festejar. Ponham isso nas vossas fitas; 
coloquem-nas na parte fresca do quarto. Talvez quando eu estiver muito tempo fora, vocês vão 
continuar a lembrar-se que estas coisas são verdade. Coloquem no quarto e ouçam, vejam. E isto é 
comida, armazenando no armazém. Eu não sei onde é esta viagem, mas seja onde for, Ele sabe onde me 
guia; eu não sei. Eu apenas sigo.

148

Agora, o que é que ele disse aqui agora? Ouça com atenção!149

No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.

[Fortalecei-vos na força do Seu poder.]

Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as 
astutas ciladas do diabo.

Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue

[disparando balas e cortando com facas, veja, não é isso],

…mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das… trevas 
deste século, … .[os governadores das trevas]

Quem governa o mundo? O diabo. Claro. Quem tem todas estas coisas a acontecer, todas estas 
coisas ímpias a acontecer por aqui, nestes governos e assim por diante? É tudo do diabo; a Bíblia disse 
isso. O diabo controla os Estados Unidos; o diabo controla a Alemanha; o diabo controla toda  a  nação

150
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no mundo. (Vou chegar a isso dentro de alguns minutos.) E vamos ver se ele governa ou não, se todo o 
reino que já existiu e que vai existir até que Deus estabeleça o Seu reino - é controlado pelo diabo. Eu 
não estou a dizer que toda a gente ali é do diabo, agora. Há homens santos nos escritórios do governo.

Vai haver um aqui, dentro de algumas noites, aqui mesmo, para mostrar uma fotografia aqui com o 
Irmão Arganbright aqui neste lugar. Ele já é o diplomata para cerca de cinco presidentes diferentes, o 
Irmão Rowe e ele é um… (Ele vai estar aqui, penso que é por volta da segunda semana de Abril. O Irmão 
Neville vai anunciar isso.) E ele é um homem maravilhoso.

151

Ele disse que conseguia falar em oito línguas diferentes (creio eu) mas quando ele recebeu o Espírito 
Santo, ele não tinha nenhuma língua que conseguisse falar com o Senhor; assim o Senhor deu-lhe uma, 
para que ele conseguisse falar com Ele com essa… deu-lhe uma nova que ele nunca tinha praticado. 
Muito bem.

…hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais.

Portanto…

[Agora, ouçam, todos vocês, soldados, agora, antes de começarmos a fila de oração.]

tomai toda  toda a armadura de Deus, para que possais 
resistir no dia mau

[t-o-d-a] [não é só parte dela]

[Esse é o dia em que estamos a viver.]

…e, havendo feito tudo, ficar firmes.

[Ficar firmes! Amém! Entende? Veja, Querida, quando você já fez tudo o pode para ficar firme, então 
fique firme, não se mova!]

Estai pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos…

[Ouçam isto, ouçam o que isto é.]

… os vossos lombos…

[Essa é a vossa parte do meio aqui, vejam.]

…cingidos com a verdade…

[O que é a verdade? A Palavra de Deus. Está certo. “A Tua Palavra é a verdade”. Muito bem.]

… e vestida a couraça da justiça; …

[Isto é, façam o que está correcto… tenham a Palavra de Deus em vós, fazendo aquilo que é 
correcto.]

…a couraça da justiça;

E calçados os pés na preparação do evangelho da paz,

[Vão a qualquer parte, a qualquer lugar, em qualquer altura; os pés calçados com o evangelho, veja. 
E olhe!]

Tomando sobretudo  o escudo da fé,[acima disso tudo]

[É esse que deita abaixo os dardos, vejam.]

…o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.

Tomai também o capacete da salvação, …

[Essa é a alma, a mente - a mente aqui - a cabeça - cobre a cabeça.]

…e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.

Como é que você vai deixar este capacete… O que é que ele faz? É uma protecção. De que é feito o 
capacete? De bronze! O bronze nem sequer pode ser temperado… é mais duro que o ferro. Um capacete 
de bronze - o quê? A salvação, o conhecimento por saber isto: “Que a minha cura vem de Deus; a 
minha salvação vem de Deus; o meu espírito encaixa-se com a Sua Palavra,” não com a ideia da igreja, 
com a Palavra. Amém! Aí tem. Coberto com uma protecção. O capacete da salvação, a libertação, tome 
isso e depois marche em frente, oh, agora! Agora, é isso que nós devemos fazer.
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O exército  de  Satanás,  agora  veja.  (Agora,  nós… eu  tenho  de  me  apressar,  mas  tenho  de  trazer153
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isto.) O exército de Satanás traz doenças. Satanás é isso, é um destruidor. Satanás… Todo o reino de 
Satanás é doença, morte e tristeza e frustrações e preocupações, tudo de Satanás. Deus é vida, fé, 
alegria, paz, aqui, veja.

Agora, essas são as duas grandes forças que se estão a reunir agora. Estão a batalhar; estão a 
batalhar aqui mesmo no edifício agora. Batalham dia a dia consigo. Toda a força, Satanás segue-o, esse 
grande Golias, majestoso, sacerdotal a tentar assustá-lo, certo, mas Deus, você está fortificado 
(Amém!) com o evangelho, com a Palavra da verdade nos seus lombos. Glória! Pregador, é isso: o 
capacete da salvação, o escudo da fé e a espada a girar na sua mão. “Satanás, eu vou ao teu 
encontro. Tu vens a mim no nome da ciência; tu vens a mim no nome da cultura; tu vens a mim no nome 
da organização; tu vens a mim no nome disto, daquilo ou de outra coisa; mas eu vou a ti no nome do 
Senhor Deus de Israel! Eu vou atrás de ti. Sai!” Nem a morte pode ficar ali. Faça um buraco através 
disso. Está certo.

O exército de Satanás traz doenças e o exército de Deus está comissionado a expulsá-las. Amém! Aí 
tem. Sempre que Satanás lhe lança alguma coisa, o exército de Deus tem de expulsar isso. Amém! 
Expulse, foi essa mesma técnica que Deus usou. Satanás usou o exército de destruição para deixar de 
crer na Palavra de Deus e estabelecer um reino melhor do que aquele que Miguel tinha e Deus expulsou-
o.
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O método de Deus é expulsar o maligno, expulsar o raciocínio, expulsar a superstição, expulsar a 
preocupação, expulsar as doenças, expulsar o pecado. Amém! Você está acima disso, ressuscitado em 
Cristo Jesus assentado em lugares celestiais com todo o demónio debaixo dos seus pés. Se ele começar 
a esticar a sua cabeça ali, o que…

Você sabe, você está morto; a sua vida está escondida. O que é que está morto? Você está morto 
para os seus sentidos; você está morto para a sua consciência (a sua própria vontade humana diria, 
“Sim, eu acho que eu…”), morto para os seus raciocínios, morto para todas aquelas coisas e você está 
enterrado no nome de Jesus Cristo e ressuscitado com Ele. E onde quer que Ele esteja, aí você está 
também.
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O que aconteceu quando um daqueles que tinham dúvidas chegaram ao céu? Deus expulsou-os. E o 
que é que Ele disse aos soldados que ressuscitaram em Cristo? Quando o diabo vier, expulsai-o! Expulsai-
o!

Quando Jesus treinou o Seu exército e os comissionou até aos confins do mundo: “Ide a todo o 
mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for baptizado será salvo; aquele que não 
crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, os meus soldados; em meu nome 
expulsarão demónios; falarão novas línguas; pegarão em serpentes; ou se beberem algo mortífero, não 
lhes fará mal algum; se impuserem as mãos sobre os enfermos eles sararão.”
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Em frente, soldados Cristãos,
Marchando para a guerra,
Com a cruz de Jesus
Avançando em frente!

“Eu estou crucificado com Ele; no entanto eu vivo; não sou eu que vivo, mas é Ele que vive em 
mim.” A Palavra indo em frente, Deus a abrir caminho com a Sua aguda espada de dois gumes.

Não admira, quando Grant conquistou Richmond [episódio da Guerra Civil Americana em 1865] e 
aquela mulher do Sul viu Grant a chegar, a inspiração veio a ela e disse:
157

Os meus olhos viram a glória da vinda do Senhor;
Ele está a pisar a vinha,
Onde as uvas da ira estão guardadas;
Ele soltou os relâmpagos com a Sua espada veloz e terrível;
As Suas tropas estão a marchar.

(Amém).

Como é que Grant conquistou Richmond? Assim que chegou lá. Amém! Foi assim que ele conquistou 
Richmond. É assim que os soldados de Deus conquistam o pecado, a enfermidade - assim que chegam 
até ela. Amém! É assim que eles vencem as suas dúvidas e os medos e assim. Quando um se levanta, 
eles cortam-no, tiram-no da frente. Oh, bem! É isso.
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Deus expulsa-os, como Ele fez no céu. O nosso grande capitão-mor mostrou-nos como foi feito.

Roy Roberson, Irmão Funk, muitos de vocês veteranos aqui, vocês sabem o que é um verdadeiro 
capitão.
159
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Uma vez eu era apenas um pequeno… o Departamento dos Bombeiros de Jeffersonville aqui… A casa 
do Fowle incendiou e estava aqui o Departamento dos Bombeiros de Jeffersonville ali e o capitão a vir 
disse: “Lancem água para aqui” [O Irmão Branham imita o som de água a esguichar] - como uma 
pequena mangueira aqui. Aqui vem o Clarksville: “Lancem um pouco de água aqui.” [O Irmão Branham 
imita o som de água a esguichar.] O edifício do Fowle ardeu.

Eles telefonaram para Louisville; aqui vêm homens treinados. Oh, como aquelas sirenes soaram por 
ali! E aqui vem o chefe dos capitães aqui destes departamentos dos bombeiros e diz: “Lancem um pouco 
de água aqui; lancem um pouco de água aqui” - homens sem treino. Irmão, assim que aquele motor 
parou, quem estava na ponta da escada? O capitão! Quando aquela escada subiu, ele subiu com ela. 
Quando chegou à janela (ele ainda não tinha chegado à janela), ele agarrou no seu machado e lançou-o 
pela janela e disse: “Venham, rapazes.” O fogo extinguiu-se passados alguns minutos. Um capitão! Ele 
não foi um capitão a dizer: “Lancem um pouco de água aqui; tentem um pouco aqui” - mas - “Venham, 
rapazes.” Amém. Ele foi à frente; ele mostrou-nos como se fazia.

160

Eu pensei; “Aquele departamento dos bombeiros bem treinado, eles apagaram o fogo em minutos.” 
Porquê? Eles tinham ali um capitão que sabia o que estava a fazer.

Irmão, fale de toda a teologia que você quiser, das suas denominações feitas pelo homem, das suas 
organizações. Brinque com elas! Eu tenho um capitão-mor que me disse como fazer. Diz: “Bem, eu 
consigo cheirar, sentir…”

161

Oh, não faz sentido! Aqui está a forma como o capitão-mor disse que se fazia em Lucas capítulo 4. 
Eu não tenho tempo para ler, leia você. Lucas capítulo 4 começando no versículo 1. Ele nunca disse: 
“Agora, digo-vos. Vão aqui e façam uma grande organização; arranjem presbíteros e diáconos, ou 
arranjem cardeais e bispos e façam isto.” Ele nunca disse isso.

Quando Satanás se encontrou com Ele, ele disse: “Agora, tu tens fome; transforma estas pedras em 
pão.”

Ele disse: “Está escrito.”

Ele disse: “Aqui, vamos levar-te aqui e mostrar-te uma coisa.”

“Mas está escrito!”

“Eu vou fazer isto se tu…”

“Está escrito!”

Foi assim que o capitão-mor disse que se fazia. Como é que se faz, Irmã? Está escrito: “Se 
impuserem as mãos sobre os enfermos sararão.” Está escrito: “Em meu nome expulsarão demónios.” 
Amém! O que é isto? Está escrito. Essas são as ordens do capitão. Está escrito: “Todo aquele que ouve 
as Minhas palavras e crê naquele que Me enviou tem a vida eterna.” Está escrito; está escrito; está 
escrito; essas são as ordens; esse é o soldado; esse é o caminho; essa é a artilharia que nós trazemos.
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O que é que ele fez? Ele avançou até um Golias. Ele mostrou-lhe… Como é que David mostrou ao 
exército como se fazia? Como é que David mostrou a Israel como se fazia? David significa “amado, 
salvador” veja. Como é que David fez isso? Ele disse, “Aqui está como se faz: confia na Palavra do 
Senhor.”

163

E Golias chegou ali, disse: “Sabes que mais? Vou pegar em ti na ponta desta lança e vou-te dar 
como comida aos pássaros.”

Ele disse: “Tu vens a mim como uma organização; tu vens a mim como um cientista moderno; tu 
vens a mim com a tua grande espada de quatro metros e vinte centímetros de comprimento; tu vens a 
mim com um capacete de bronze e com um bocado de escudo que eu nem conseguia levantar do chão; 
tu vens a mim como um guerreiro treinado; tu vens a mim com um doutoramento e um doutoramento em 
direito; tu vens a mim em todas estas coisas; mas eu venho no nome do Senhor Deus de Israel e hoje 
vou cortar-te a cabeça dos teus ombros.” Amém!

Aquela borbulha, vindo ali contra aquele gigante, mas ele sabia onde estava firmado, Israel a tremer 
ali atrás, “Oh, pobre pequeno.”
164

Golias disse: “Vou mostrar-te o que vou fazer” - e aqui veio ele.

Ele tinha f-é (veja) e-m J-e-s-u-s, cinco rochas, cinco pedras. Uma pequena pedra ali para 
começar. Girando com ela assim, o Espírito Santo pegou na rocha e lá foi ela; Golias foi ao chão. É assim 
que se faz.

Foi  assim  que  Jesus  disse  quando  Ele  disse:  “Agora,  se  vocês,  irmãos,  vão  para  o  campo,  se
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quiserem saber como conquistar esses demónios, vou mostrar-vos como se faz.”

Satanás disse: “Vou encontrar-me contigo (Golias); vou mostrar-te o que eu consigo fazer. Tu tens 
fome; se és o Filho de Deus, eu desafio-te. Tu dizes que és o Filho de Deus, eu desafio-te, se tu és o 
Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Come, tu tens fome. E se tu és o Filho de Deus, tu tens 
poder para o fazer.”

165

Ele disse: “Mas está escrito: «Nem só de pão viverá o homem.»” Oh, foi assim que o capitão-mor 
fez.

Levou-o ao topo do pináculo do templo e disse: “Se te lançares” - disse - “tu sabes, também está 
escrito…”

Ele disse: “Sim!” Disse, “Está escrito novamente: «Não tentarás ao Senhor teu Deus.»” Vê o que Ele 
se chamou a Si mesmo? O Senhor teu Deus. “Não tentarás ao Senhor teu Deus.” Está escrito novamente 
assim, veja.

Oh, bem! O que é que Ele fez? Ele derrotou-o com a Palavra de Deus. A táctica do diabo é levá-lo a 
deixar de crer na Palavra de Deus e o capitão-mor disse para tomar a Palavra de Deus e fazer aquilo. 
“Em meu nome expulsarão demónios.”

166

Oh, Satanás, o capitão-mor deles, oh, você sabe, algumas destas denominações tentam levá-lo a 
crer que ele tem cascos fendidos, você sabe e uma cauda dividida e tudo isso. Não creia nisso. Hum, 
hum! Ele não é assim. Não, senhor. Irmão; ele é bem-parecido. Não creio que ele tem isso. Eles só fazem 
isso para o assustar; isso não é o diabo. O diabo não tem cascos para começar. Eu duvido muito disso. 
Ela é apenas um… ele é um espírito; o diabo é um espírito. Ele não tem cascos fendidos e coisas assim 
com que eles o tentam retratar. Não, não! Mas ele é sábio. Irmão, ele é um verdadeiro sábio, instruído 
ao detalhe (sempre foi) na sabedoria mundana. Oh, sim! Ele é belo. Organizou o seu exército com a 
sabedoria mundana, até que, Irmão, não tente falar as suas palavras. É melhor saber do que está a falar 
quando se encontrar com um destes homens a dizer: “Os dias dos milagres já passaram.”
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Agora, ele não tem cascos fendidos. Ele saiu do seminário, ele é polido, irmão; quer dizer, ele é 
esperto - Doutoramento, doutoramento em direito, diploma em ciência, e tudo o resto, veja. Oh, aí ele é 
o mais esperto. Sábio? Claro que sim, a serpente - a mais astuta de todos eles. O cabelo penteado, 
irmão, quer dizer, vestido e sem um vinco no casaco - sábio e entendido ao máximo. Está certo. Não se 
meta com ele, a não ser que saiba daquilo que está a falar. Está certo. Oh, mas nós conhecemos as 
suas velhas tácticas. Nós sabemos o que ele está a tentar fazer: levar-nos a deixar de crer na Palavra 
de Deus. E ele não tem cascos fendidos. Não, não! Não!

168

Agora, vemos que se ele não tem cascos fendidos, então ele deve ser outra coisa. Ele é bem-
parecido; ele tem sabedoria, é educado, organizado. Irmão, ele tem o seu exército tão…

Veja! Uma vez na Suíça (não consigo encontrar um lugar para parar, amigos) houve um… lá na Suíça, 
veio este exército Alemão - os estrangeiros a entrar. Ora, parecia uma parede de tijolos! Todos os 
homens treinados, todas as lanças assim colocadas, 2,44 ou 3 metros à frente. E eles vieram até à 
pobre Suíça ali. O que é que eles tinham? Eles estavam armados com as lâminas das suas foices, paus e 
pedras. E ali estavam eles; eles fizeram-nos recuar. Ao longo da colina estavam as suas casas. Aqui o 
exército Suíço saiu para se encontrar com eles. Eles não lhes tinham feito nada. Eles vieram e 
conquistaram a terra deles.

169

O que é que esta criança fez? - é apenas uma criança. Satanás, é assim que ele é, tirava a vida 
dessa criança se ele pudesse. Claro! Aí está ele, prematuramente.
170

Vê? Os Suíços não tinham feito nada. Eles eram boas pessoas; eles estavam a tentar defender as 
suas casas, mas eles ficaram ali para se defenderem. Passado um pouco houve um homem chamado 
Arnold von Winkelried.

Aqui vem este exército; eles estavam todos rodeados. Disse: “O que podemos fazer?” Por todo o 
lado, um mar de homens, bem treinados. É assim que Satanás faz. Bem treinados, a sua lança apontada 
para a frente, cada homem a marchar, um-dois, um-dois, a chegar-se a este pequeno exército. 
Continuavam a marchar, era tudo o que eles tinham de fazer e pegar neles, cada um deles com espadas, 
lanças e passar por eles. Isso ia acabar com o exército Suíço; foi só isso.

Mesmo do outro lado da colina estavam as suas casas e os seus amados. As mulheres tinham sido 
violadas e forçadas e as suas filhas e filhos mortos e as casas queimadas e tudo o resto, a comida 
roubada, o gado e as coisas e desapareceram. Ali estavam eles. O que aconteceu?

171

A inspiração atingiu um homem chamado Arnold von Winkelried. Ele disse: “Homens da Suíça, hoje eu 
morro pela Suíça!” Amém! “Hoje eu morro pela Suíça!”
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Eles disseram: “O que vais fazer?”

Ele disse: “Sigam-me e lutem como tudo o que vocês têm!” Ele levantou-se ali, lançou para o chão a 
sua lança (o seu pau que ele tinha na mão assim); ele gritou com as suas mãos levantadas, assim, e 
correu em direcção àquilo, a gritar: “Abram alas para a liberdade!” Correu o mais depressa que pôde em 
direcção ao exército; e quando chegou lá, ele agarrou em todas as lanças que ele pôde e lançou-as 
para o seu peito assim e morreu.

Ele disse-lhes antes daquilo, disse: “Há uma pequena casa ali, uma esposa, e uns bebés.” Ele disse: 
“Estou a deixar uma pequena casa que acabei de comprar.” E disse: “Eu amo-os, mas hoje, eu morro 
pela Suíça.” Ele dá a minha… ele disse: “Eu dou a minha vida para salvar a nação.” E esse foi um herói 
que… Eles não tiveram mais nenhuma guerra desde aquela altura; isso acabou. Fundou aquele exército, 
com aquele heroísmo demonstrado, até que não houve… O exército ficou tão confuso, os Suíços rolaram 
rochas sobre eles e expulsaram-nos do país e nunca mais voltaram desde então. Isso foi há centenas de 
anos atrás, veja. Porquê?
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Esse foi um grande feito, mas oh, irmão, um dia quando a ignorância, as superstições, a dúvida, as 
frustrações e os medos tinham o povo de Deus encurralado a um canto, houve um homem chamado 
Jesus Cristo que disse: “Hoje eu morro pelo povo.” Está certo.
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O que é que Ele disse ao Seu exército? “Sigam-me e lutem com tudo o que têm. Se tiverem um 
taco, lutem com um taco; não tenham medo! Se tiverem um pau, lutem com um pau. Se tiverem uma 
pedra, lutem com uma pedra, seja o que for que vocês tenham!” Isso é o que o nosso capitão-mor diz 
hoje. “Eu tomei a Palavra de Deus e derrotei o diabo no seu poder.” Ele cortou-o aos bocados (Amém!) 
com essa Palavra.

Agora seja o que for que você tem, se tiver apenas uma palavra, “O Senhor teu Deus, que te cura.” 
Corte-o! Siga! (Amém!) Siga o nosso capitão. Sim, senhor, Ele cortou-o.

Satanás com os seus belos reinos e mais beleza e tudo, tudo actualizado não tem nada que ver 
connosco. Está certo. Ele ainda é a mais astuta de todas as alimárias do campo. Sim, senhor! Jesus 
disse que os filhos deste mundo eram mais sábios do que os filhos do reino de Deus.

174

Agora, estes dois grandes conflitos (nós vamos… eu tenho de encerrar.) Estes dois grandes conflitos 
estão a chegar agora. Agora mesmo é a hora em que a enfermidade e as coisas atingiram o mundo, até 
que a medicina está desnorteada e está tudo desnorteado; não há nada… Nós estamos apenas… E o 
exército, o pequeno exército de Deus está a ser encostado a um canto e tudo. Irmão, é tempo de 
aparecer outro Arnold von Winkelried.

É tempo, tempo de outro homem de Deus que se levante; é tempo de aparecer um Elias. É tempo de 
alguma coisa acontecer; exército de Deus, feche a sua mente; não pare por um minuto para pensar em 
nada que o diabo tenha para lhe oferecer através dos seus sentidos. Mas lembre-se, a Palavra de Deus 
nunca pode falhar. Estes dois grandes exércitos…

175

Quando os inimigos vêm como uma torrente, como estão hoje a vir, o que é que Deus disse que 
faria? O Espírito de Deus levantaria um estandarte contra ele. Você é um deles? Sim, senhor!

Foi-nos ensinado em Tiago 4:7 (não tenho tempo para ler), Tiago 4:7, para resistir ao diabo e ele 
não vai apenas embora, mas ele vai fugir. Resisti ao diabo! Como é que você resiste ao diabo? Da mesma 
forma que o nosso capitão-mor nos disse para fazer. Tomar a Palavra de Deus; é assim que você resiste 
ao diabo, é pela Palavra de Deus. O capitão-mor disse-nos como é que se fazia. Muito bem.

176

Agora ao encerrar, eu quero dizer isto: esse velho diabo, agora você pensa que ele é descarado; 
você pensa que ele vai atacar uma criança? Ele vai atacar qualquer coisa; ele atacou Jesus Cristo. Ele 
veio ter com Ele com três ataques selvagens. Sabia disso? Satanás não atacou apenas uma vez. Ele 
ataca-o com uma doença, depois aqui vem ele outra vez e ataca-o e diz-lhe: “Os dias dos milagres já 
passaram. Tu não foste curado; não há nada de especial aí.” Sabe que está certo?

177

Ele atacou Jesus três vezes. Três ataques ferozes que ele lançou sobre Jesus com a sua 
incredulidade na Palavra de Deus. Jesus era a Palavra. Claro, ele não cria. “Se tu és. Se tu és!” Aqui 
vem ele, ataques ferozes, como às vezes o inimigo faz. Aqui vem ele, diz: “Se és o Filho de Deus 
mostra-me um milagre; vamos ver isso a ser feito.” Irmão, três ataques ferozes em que ele fugiu, “Se 
tu… se tu és.”

Agora, o que é que Jesus…? Jesus era a Palavra de Deus; Ele era a Palavra. Ele atacou a Palavra. 
Glória! Estou apenas a ficar… a sentir-me bom para pregar agora, honestamente. Jesus é a Palavra. “No 
princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.” E o Verbo se fez carne e 
habitou… Jesus era o Verbo. O que é que Ele fez? Ele cortou-o aos bocados. Oh, bem! (Vou parar.) O 
que  é  que  Jesus  fez?  Ele  era  a  Palavra,  assim  Ele  cortou  Satanás  com  a  Palavra  nos  seus  ataques

178



27A Maior Batalha Já Travada

ferozes. Ele fugiu dali como um bando de tropas ou algo assim, fugiu por causa de Jesus, a Palavra, 
assim, e Jesus pegou nessa Palavra e cortou-o aos bocados. Aleluia! Claro, cortou-o aos bocados, 
derrotou-o com a Palavra.

Vê o seu ataque? Veja! Ouça com atenção enquanto encerramos. Qual é o seu ataque? Deixar de 
crer na Palavra de Deus, esse é o seu ataque. Ali, consegue ver a maior batalha que já foi travada? Só 
há duas forças: Satanás e Deus. E qual é a arma de Satanás contra si? É tentar levá-lo a deixar de crer 
na sua arma. Ele desarma-o. Vamos ouvir com muita atenção agora, ouvir.
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Se ele conseguir levá-lo a deixar de crer na sua arma é equivalente, se ele o levar a crer que a sua 
arma não é suficientemente forte, ele desarmou-o. (Oh, Irmão Neville, espero que nunca cheguemos a 
crer nisso!) Veja, ele desarma-o, quando ele o leva a deixar de crer nessa arma. Quando você larga isso, 
isso acaba com a sua luta; você está acabado. Segure nessa arma; não a largue! Nós vemos a 
incredulidade dele. Mais uma coisa que quero dizer agora num minuto.

A Rússia… eu quero dizer isto para o benefício dos veteranos e assim por diante aqui e para vocês, 
estudantes da Bíblia. Qual é o vosso problema e o vosso ruído acerca da Rússia? Vocês não me ouvem a 
dizer-vos para construir nenhum abrigo anti-bombas, pois não? Qual é o vosso problema com a Rússia? A 
Rússia não é nada; eles não vão vencer guerra nenhuma; eles não vão conquistar mundo nenhum. O 
comunismo não vai conquistar mundo nenhum! Qual é o vosso problema? Será que a Palavra de Deus 
pode falhar?
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Ouçam, isto está na fita agora. Eu falo para o mundo ou seja onde for que estas fitas possam ir. E 
para vocês aqui, não importa o que aconteça comigo, creiam nisto. A Rússia, o comunismo não está a 
conquistar nada! A Palavra de Deus não pode falhar. O Romanismo vai conquistar o mundo.

Vamos tomar a visão de Daniel; essa é a Palavra de Deus. “Tu, oh Daniel… ou tu, oh Rei 
Nabucodonosor és esta cabeça de ouro - a Babilónia. Outro reino se sucederá ao teu, que era prata 
(veja), que é a Média e a Pérsia; outro era a Grécia, Alexandre o Grande; a seguir veio Roma” - e nada 
foi dito sobre o comunismo! Roma conquistou o mundo.
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Jesus Cristo nasceu no reino Romano e foi perseguido, a primeira vez que Ele veio aqui, pelo reino 
Romano. E no advento da Sua segunda vinda agora, a Sua mensagem é perseguida pelas denominações 
Romanas, que é a mãe de todas elas. E quando Ele voltar, Ele vai voltar para eliminar aquele reino 
Romano, que os Judeus sempre esperaram que Ele voltasse e eliminasse o reino Romano. A hierarquia 
Católica com todas as denominações no mundo, agora mesmo a juntar-se como uma organização, a 
confederação de igrejas a organizar-se. Não é a Rússia, é Roma! “Assim diz o Senhor.”

Mostre-me uma Escritura onde o comunismo ou qualquer outra coisa para além de Roma vá governar. 
Os Medos e Persas sucederam a Nabucodonosor? Claro. A Grécia sucedeu-lhes? Sim! Será que Roma os 
conquistou a partir dali? Será que se partiu em dez poderes Otomanos como temos agora? Será que 
Eisenhower, que significa “ferro,” Khrushchev significa “barro,” eles tiveram a reunião aqui mesmo e 
Khrushchev tirou o seu sapato para fazer disso uma coisa clara, visível; ele bateu na mesa assim [o 
Irmão Branham bate no púlpito para ilustrar.] para mostrar às pessoas? Bem, qual é o problema com as 
pessoas hoje?
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Onde é que chegou a fé? Você não crê que a Palavra de Deus é a verdade? (Eu não estou a dizer 
[palavras imperceptíveis] aqui.) Qual é o problema com os pregadores hoje? O comunismo, todos os 
pregadores estão aqui a tentar lutar contra o comunismo. Comunismo nada! A coisa, o diabo está a 
agitar isso debaixo do vosso nariz e não o sabem. É o Romanismo, o denominacionalismo e Roma é a mãe 
das denominações. A Bíblia disse que ela era uma prostituta e as suas filhas eram prostitutas contra 
Deus, contra a Sua Palavra. Soldados, peguem na Palavra; [Deus tenha misericórdia] permaneçam com 
essa Palavra!
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Eu vou perecer um dia, mas esta Palavra não pode perecer. Vocês, jovens, se não acontecer na 
minha geração, vocês vão ver. Aí está.

Ouviu as notícias esta manhã, a Sra. Kennedy a ir ver o papa e o que o papa disse? Vê? Todas as 
religiões do mundo? Oh. Bem, talvez vamos ter mais um pouco disso no próximo Domingo.
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Vê? Não se preocupe com a Rússia. A Rússia é um pequeno seixo no mar. Não se preocupe com o 
comunismo; observe o Romanismo, quando se está a unir com as igrejas. Não há nada escrito na 
Escritura sobre o comunismo a governar o mundo. E eu fico com a Palavra, independentemente daquilo 
com que as outras pessoas ficam, é na Palavra que eu creio.
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É o Romanismo que conquista o mundo e o Romanismo é a mãe da organização. Nunca houve uma 
organização até Roma e cada uma delas surgiu dela e a Bíblia disse isso. Ela era a mãe das prostitutas! 
(Eu podia passar meio dia nisso mais uma vez, mas acho que é melhor continuar.)
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Quando o inimigo nos ataca, então… “Oh, digo-lhe, você devia juntar-se à nossa…” O que é que 
você vai fazer? Voltar atrás? Ceder? Um verdadeiro soldado não vai fazer isso. Não, senhor! O que é que 
fazemos então? A mente, deixe que a mente que estava em Cristo… É isso que a Bíblia diz? Que a mente 
que estava em Cristo esteja em vós. Que tipo de mente é que Ele tinha? Permanecer com a Palavra. 
Está certo! Permanecer com a Palavra, com a Palavra do Pai e derrotou sempre o inimigo.

186

Agora, quando o inimigo ataca e tenta dizer-lhe que você tem de fazer isto e fazer aquilo, o que é 
que você vai fazer? Permanecer com a Palavra. Está certo! O que é que você quer fazer então? Tomar a 
Palavra! O que é a Palavra? A Bíblia disse aqui, nós acabámos de ler. Porque o Espírito de Deus é a 
Palavra, veja. Olhe aqui. “E tomai o capacete da salvação e a espada, a espada do Espírito” - a espada 
do Espírito. O quê? O Espírito que vem pela sua mente e entra em si; e a espada desse Espírito é a 
Palavra de Deus! O que é que esse Espírito usa para lutar? O que é que esse Espírito usa para lutar? A 
sensação? Sentir a Palavra! Glória!

187

O que é que usa para lutar? Os sentimentos? A Palavra! A Palavra! Vamos dizer, “A Palavra! A 
Palavra!” O Espírito usa a Palavra de Deus para lutar.

O Espírito de Deus avança até ao diabo e disse: “Está escrito!” Amém! “Está escrito!” e o diabo 
desiste.

O que é que nós fazemos? Tomamos a espada, que é a Palavra de Deus, puxamos com quê? Com 
uma mão de fé, uma mão forte de fé - a espada de dois gumes. A Bíblia disse em Hebreus 4, é uma 
espada de dois gumes, corta para trás e para a frente.
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Irmão, o que é que ele faz? Tome a Palavra… Tome o Espírito, deixe que o Espírito entre no seu 
coração, abra a sua mente, diga, “A Tua Palavra é a verdade.” (Agora faça isto, Irmã.) “A Tua Palavra é 
a verdade. Senhor, eu não vou prestar atenção nenhuma a como eu me sinto, ao que qualquer pessoa 
diga; eu vou tapar, eu vou rebentar com cada uma das minhas entradas. Todas as frustrações e dúvidas 
e incredulidades que eu já tive; todo o sentimento que eu já tive; toda a doença que eu já tive; tudo o 
resto que eu já tive; eu vou rebentar com tudo isso; eu vou passar por todas elas, vou directamente ao 
meu espírito.

Oh, Senhor, desce; Tu disseste, Tu fizeste-me em livre arbítrio.“189

“Tu és, Meu filho.”

´“Muito bem, eu abro o meu coração e a minha mente. Entra, Senhor Jesus”; e agarre a fé, essa 
espada do Espírito, “Assim diz o Senhor!” Grite, “Aleluia!” Amém! Depois deite abaixo todo o inimigo à sua 
frente. Aí está.

Corte todo o inimigo. Se um velho espírito assustador está a fazê-lo sentir-se todo… Corte essa 
coisa com a Palavra de Deus. A nossa força é… a alegria do Senhor é a minha força. Afasta-te de mim! 
Corte! Corte-o com a Palavra.

Seja demónio; seja inimigo; seja doença; seja enfermidade; seja o que for; tome essa Palavra e 
puxe-a com a espada: e se você cortar da primeira vez, se parece que não se move, corte novamente e 
corte novamente, corte novamente! E corte até abrir um buraco, como uma pequena galinha a bicar 
para sair - ou uma águia, que é aquilo que você é. Bique essa velha casca da doença, corte para abrir 
caminho e diga, “Aleluia, onde está o próximo?” Amém! Essa é a batalha; esse é o soldado. Esse é o 
soldado da cruz. Sim, senhor!
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Deite abaixo todo o inimigo. Porquê? Porquê? Nós somos uma semente real predestinada de Abraão. 
Quando Abraão negou tudo o que era contra a Palavra de Deus, ele abriu caminho por todo o obstáculo 
que viesse à sua frente. Eles disseram: “A tua esposa é muito velha.” Ele cortou a coisa da sua frente.
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O diabo disse, “Tu não podes fazer isto, tu não podes fazer aquilo.”

Abraão cortou isso da sua frente. Ele cortou aquilo e cortou aquilo até que abriu caminho. “Então e 
agora, Senhor?”

“Move a tua tenda para aqui.” Ele foi e edificou-lhe um altar ali.

Chegou ali e Satanás veio, disse, “Agora, digo-te, este não é o lugar certo.”

“Eu vou ficar aqui mesmo; sai das minhas terras!” Aleluia!

Ló disse: “É melhor vires até aqui; nós estamos a ter diversão aqui. Todos temos uma organização 
aqui. Ora, a minha esposa é a líder da sociedade literária e tudo o resto na cidade. Digo-te, é melhor 
vires aqui.”

Sara disse: “Abraão…”192
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“Cala-te, Sara! [Aleluia!] Fica aqui! Foi aqui que Deus me colocou; é aqui mesmo que eu fico. Foi 
aqui que Deus me colocou.”

Salve ao poder do nome de Jesus!
Que os anjos caiam prostrados;
Tragam o diadema real,
E coroem-No Senhor de todos.
Em Cristo, a rocha firme, eu estou;
Todos os outros terrenos são areias movediças,
Todos os outros terrenos são areias movediças.

Até a própria morte, tudo o resto é areia movediça. “Em Cristo a rocha firme, eu estou…” A semente 
real de Abraão, a semente real.

Ora, o exército mais seleccionado de Inglaterra é a realeza de Inglaterra, sangue real, tudo. E a 
semente real de Cristo é uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia com o Espírito Santo. O quê? A 
semente real pela promessa, não pelas sensações, mas pela promessa de Deus. Eles firmam-se na 
Palavra de Deus e cortam para abrir caminho, clamando, “Aleluia!” Até a morte vem e diz: “Estou a 
chegar.”
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Diga: “Afasta-te, Jordão, vou atravessar.” Corte para abrir caminho até à terra prometida. Amém!

O que acontece? Quando a batalha está terminada (estou a encerrar agora, com certeza), quando a 
batalha está terminada e os santos vierem a marchar para casa… eu quero perguntar-lhe uma coisa. O 
que aconteceu? O que aconteceu quando Hitler entrou em França? Ora, eles disseram que nem se 
conseguia ver os céus durante algum tempo por causa dos aviões. Os Alemães marcharam (veja) apenas 
a passar, a celebrar uma vitória.
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Quando Estaline chegou à Rússia, por quilómetros atrás, cada tanque um pouco atrás do outro, 
bombardearam Berlim até que não sobrou nada. É só isso. E quando eles foram e estes soldados Russos 
celebravam, eles continuaram com isso, você sabe, aquela coisa engraçada que eles fazem. Eu vi numa 
fotografia uma vez em Londres, como eles vieram (a fotografia real do que aconteceu) - entraram a 
celebrar. Oh, bem! Quando nós ouvimos que a guerra acabou, nós gritamos, nós sopramos em apitos. 
Quando os heróis voltaram, nós fomos ao encontro deles ali; eles gritaram e berraram.

Eu tive um primo, esteve lá, disse que quando ele voltou, todos os velhos… os veteranos tinham 
ficado tão feridos que não conseguiam sair da cama; assim eles levaram-nos até ao topo do navio 
quando chegaram para ver a Estátua da Liberdade erguida. Disse, “Aqueles grandes homens, ali, eles 
choraram e caíram para trás, assim, quando viram aquela Estátua da Liberdade.” Estiveram longe de 
casa por quatro anos a lutar, com traumas de guerra e tudo o resto, mas eles sabiam que a esposa e a 
querida e a mãe e o pai e os filhos e todos os que eles amavam estavam mesmo atrás daquela Estátua 
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querida e a mãe e o pai e os filhos e todos os que eles amavam estavam mesmo atrás daquela Estátua 
da Liberdade; representava aquilo por que eles tinham lutado. Oh, os apitos soaram e Nova Iorque 
começou a gritar, é só isso, quando os seus heróis vieram a marchar. Isso será uma coisa menor!

Uma vez quando César, depois de uma grande batalha, disse: “Eu quero que o meu guerreiro mais 
famoso venha ao meu lado nesta grande celebração do triunfo sobre o nosso inimigo.” E cada um dos 
oficiais arranjou as suas plumas e pôs os seus escudos a brilhar e marchou (você sabe, assim) como 
verdadeiros soldados assim. Passado um pouco, um homem pequeno passou… cortado? Bem, ele olhou 
para cima e começou a ir assim. César disse: “Espera um minuto; espera um minuto! Tu” - (nem sequer 
estava vestido como um oficial) disse - “vem cá.” Disse: “Onde é que ficaste com essas cicatrizes?”
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Disse: “Lá no campo de batalha.”

Disse: “Sobe aqui; tu és aquele que eu quero que fique ao meu lado.” Porquê? Ele mostrava que 
tinha estado na batalha.

Oh, Deus tenha misericórdia de um homem que pode cortar a sua mão numa lata de sardinhas e ser 
mencionado. Eu quero ficar com cicatrizes de guerra! Paulo disse, “Carrego no meu corpo as marcas de 
Jesus Cristo.” É por isso que eu quero batalhar no campo.

Um dia, quando o nosso grande capitão-mor vier, que nos armou, que nos deu a armadura de Deus, 
o Espírito Santo, deu-nos a Sua Palavra para usar para lutar, quando ficar ali; quando o nosso grande 
capitão-mor vier a cavalgar, eu quero subir para a carroça e ir para casa com Ele; você não quer? 
Então, quando eu tomar a minha esposa pelo braço, olhar à volta aqui e vir os meus irmãos e as suas 
esposas e os seus filhos; quando nós começarmos a andar através desses paraísos de Deus e os anjos 
encherem o ar com hinos assim; que celebração!
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E quando a batalha terminar nós vamos usar a coroa. Oh, bem! Oh, soldados da cruz, esta manhã, 
ergam esse braço da fé aqui e agarrem esta arma.
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Então, Irmã? Está preparada? Tire essa arma, diga: “Deus, não me interessa aquilo que o diabo me 
tenha dito, aquilo que as pessoas têm dito, esta manhã eu creio. Eu creio.”

Como eu disse no outro dia, um pequeno… creio que foi há alguns Domingos atrás, houve um homem 
que teve um sonho. Ele sonhou que o diabo era pequenino, uma coisa velha e correu para ele e disse: 
“Bu!” E ele saltou para trás e o diabo ficou maior. “Bu!” e ele saltou para trás, o diabo ficou maior. 
Finalmente o diabo ficou do tamanho dele, ia vencê-lo. Ele sabia que tinha de lutar com ele com alguma 
coisa, então ele olhou à sua volta; não conseguiu encontrar nada para lutar com ele; pegou na Bíblia e o 
diabo disse: “Bu!”
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Ele disse: “Bu!” para ele e o diabo ficou mais pequeno e mais pequeno e mais pequeno e finalmente 
ele bateu-lhe até à morte com a Palavra.

Você é um soldado, não é, Irmã? Pegue nessa Palavra e diga: “Está escrito. [Amém!] Eu não vou 
morrer; eu vou viver. Eu vou ficar neste tabernáculo e vou louvar a Deus pela Sua bondade com todos 
os outros.” Crêem nisso, santos? Amém! Vamos inclinar as nossas cabeças.
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Oh, Senhor Deus, criador dos céus e da terra, que seja hoje conhecido que Tu ainda és Deus. Não 
importa quanto eu posso pregar, quantas coisas eu posso dizer, Senhor, uma palavra Tua resolve isso.
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Estes lenços estão aqui colocados, representando pessoas enfermas. Eu oro, Pai celestial, para que 
as Tuas bênçãos e poder repousem sobre cada um deles, enquanto eu imponho as minhas mãos sobre 
eles. Deus, no nome de Jesus Cristo, eu oro para que Tu unjas estes lenços com a Tua santa presença; 
porque está escrito na Palavra, não é nada contra a Palavra, mas foi dito na Palavra que eles tiravam do 
corpo de Paulo lenços e aventais; os espíritos imundos saíam das pessoas e eram curadas de diversas 
enfermidades.

Agora, nós não somos S. Paulo, mas Tu ainda és Deus e Tu ainda és o mesmo Espírito Santo. Eu 
imponho as minhas mãos sobre estes lenços no nome do Senhor Jesus, e peço que Tu abençoes e cures 
a cada um deles.

E Deus, deitada aqui numa cama, tem estado aqui deitada, não passa de uma criança, uma bela 
menina! Ela não pode viver, Senhor. Satanás fez-lhe mal e os bons médicos desta terra tentaram muito, 
sem dúvida, salvar a criança; eles não o conseguem fazer. Eles chegaram ao fim da sua inteligência; eles 
não sabem mais o que fazer. Mas, Senhor, estou tão contente por haver outro capítulo escrito. Nós 
podemos virar outra página e nesta página vemos o grande Médico a entrar. Nós estamos a pedir-Lhe um 
conselho nesta manhã.
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Agora, Senhor, não está escrito aqui na Tua Palavra, que “Estes sinais seguirão aos que crêem”? 
Senhor, se eu não sou um crente, faz de mim um agora. Se esta menina não é crente, faz dela crente 
agora. “Estes sinais seguirão aos que crêem: se impuserem as mãos sobre os enfermos, sararão.” 
Também está escrito: “Em Meu nome expulsarão demónios.” Senhor, essas são as Tuas palavras; são 
Tuas, é a Tua Palavra.
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E agora, como Teu servo, como Tu disseste: “Se dois ou três se reunirem, eu estarei no vosso meio; 
e se estiverem de acordo, numa coisa, e pedirem, recebereis.”

Deus, esta criança é provavelmente a pessoa mais doente no edifício esta manhã, porque ela não 
pode viver sem Ti muito mais tempo e ela é a mais doente. Assim nós estamos todos, nós concordamos, 
como todos os soldados aqui, e neste grupo está a semente real de Abraão. Nós estamos a marchar 
sobre Satanás agora. Podes preparar-te para sair, Satanás, porque as nossas armaduras estão a brilhar, 
as cores estão vibrantes, homens e mulheres a manejar as espadas, a marchar agora sobre ti por esta 
menina. Sai dela, Satanás! Deixa essa criança! Como exército do Deus vivo, nós te desafiamos! Sai dela 
no nome de Jesus Cristo! Eu vou impor as mãos sobre ela.
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Satanás, tu prendeste esta criança; tu fizeste este mal. Eu sei que tu és demasiado para um ser 
humano, mas tu não chegas para o meu Senhor, por isso eu venho no nome Dele. Sai dela, espírito do 
diabo. Tu, demónio da doença, sai desta criança e que ela possa ir livre a partir deste dia, eu digo isto 
no nome de Jesus Cristo.

204

Agora, Senhor Deus, Tu que ressuscitaste os mortos e provaste que eras Deus, leva esta jovem à 
sua cura e força novamente, para que ela fique de pé neste edifício aqui. O diabo saiu dela. Nós 
sabemos que Tu a vais curar. Que ela possa viver para a glória e honra de Deus. Foi falado, que agora 
seja feito.

Há outros aqui que querem levantar as mãos e dizer: “Eu quero receber oração. Eu estou enfermo; 
eu preciso de Deus.” Eu não sei quanto tempo temos. Nós temos tempo suficiente para deixar as 
pessoas passar por aqui. Eu sinto-me muito confiante nesta manhã. Quero que venhas aqui, Billy, e 
tomes,  talvez  esta  secção  aqui,  ou  este  lado  aqui  só.  Deixa  esta  secção  vir  primeiro,  depois  vamos
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tomar a secção de trás depois, até àquele corredor ali. Depois vamos levá-los assim, depois vocês não 
vão…

E agora eu quero que o Irmão Neville e alguns dos meus irmãos ministros fiquem aqui ao meu lado, 
aqui mesmo, para que possam levá-los pelo corredor novamente. Muito bem.

Muito bem. Agora, quantos têm a vossa armadura colocada? (Vocês vão ficar diferentes agora; vão 
para casa e vão ficar bem). Amém! Oh, bem!
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Oh, soldados, puxem a espada, puxem a espada, soldados da cruz. Marchem, marchem!

Em Cristo, a rocha firme, eu estou;
Todos os outros terrenos são areias movediças.

Muito bem! Venham, pelo lado aqui. Todos em oração agora, enquanto eles passam. Puxem as 
vossas espadas agora. Passem, continuem a clamar [As pessoas passam pela fila de oração.]
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Em frente, soldados Cristãos,
Marchando para a guerra,
Com a cruz de Jesus
Avançando em frente!

Desiste, Satanás! Qual é o problema, soldados? Não acham que podemos conquistar? Nós já 
conquistamos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Todo o demónio expulso, tudo o 
resto. [O Irmão Branham continua a orar pelos enfermos.]

[O Irmão Branham continua a orar pelos enfermos.]208

Cura o meu irmão...?... Senhor. Eu oro para que Tu cures...?...

Cura o meu irmão...?... no Nome de Jesus...?...

No Nome de Jesus Cristo...?...

Oh Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, oh Deus, Tu sabes o que está no seu coração. Tu 
sabes tudo...?... Eu oro para que ela...?... Em Jesus Cristo eu...?...

No Nome de Jesus Cristo eu te unjo...?... e oro para que...?...

No Nome de Jesus Cristo eu...?...

Deus esteja com a minha irmã, Senhor. Nós sabemos que os anos começam a interferir...?... nada a 
não ser o grande Espírito Santo. Agora, no Nome de Jesus Cristo...?...

No Nome de Jesus Cristo abençoa...?... duras batalhas...?... consciente e sabe aquilo que Tu estás 
a fazer, Deus, trazendo...?... derrama nela esta manhã...?...

Abençoa este rapazinho agora...?... pai e filho, e eu oro para que Tu...?...

Deus, abençoa o meu irmão...?... no seu...?... No Nome do nosso Senhor Jesus...?...

No Nome de Jesus Cristo cura a nossa irmã.

No Nome de Jesus Cristo cura a nossa irmã.

No Nome de Jesus Cristo cura a nossa irmã.

No Nome de Jesus Cristo cura...?...

No Nome de Jesus Cristo cura a nossa irmã.

No Nome de Jesus Cristo cura a nossa irmã.

No Nome de Jesus Cristo cura...?...

No Nome de Jesus Cristo cura o meu irmão.

No Nome de Jesus Cristo cura a minha irmã.

No Nome de Jesus Cristo cura a minha irmã.

No Nome de Jesus Cristo…?...

No Nome de Jesus Cristo, que o cure.
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[A fila de oração continua, as palavras nem sempre são perceptíveis]... quem você sabe que...?... 
todos os problemas. Eu oro, Deus, para que o Teu...?... sobre eles...?... desembainha essa espada...?... 
e vai adiante...?...
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[Nem todas as palavras são perceptíveis]

Oh Deus Pai, eu oro para que Tu cures o nosso irmão e que faças com ele melhore no Nome de Jesus 
Cristo nós...?...

Deus, eu oro para que Tu cures a nossa irmã...?... no Nome de Jesus...?...

Deus Pai, eu oro no Nome de Jesus para que cures o nosso irmão...?...

[Nem todas as palavras são perceptíveis]

Oh Deus, abençoa-o, Senhor, no Nome de Jesus...?... no Nome do Calvário...?... para que 
concedas...?... no Nome de Jesus...?...

Pai celestial, eu oro pelo meu irmão. Oh Deus, eu oro...?... Deus, que ele possa...?... soldado da 
cruz que ele desembainhe essa espada esta manhã e...?... por isso no Nome de Jesus.

Deus...?... eu oro para que Tu cures...?... Concede isto...?...

Deus, abençoa o Irmão...?... eu oro para que Tu o cures, Senhor, no Nome de Jesus...?...

Nosso Pai celestial, só...?... ela...?... a trabalhar, a falar...?... vai crer. Deus, eu oro para que Tu a 
cures no Nome...?... o grande exército de Deus está a avançar agora com a espada erguida...?... 
Senhor. O seu pequeno coração...?... aqui e os pensamentos nessa cama de cancro onde...?... pode 
estar a morrer de cancro e o medico já desistiu dele...?... e aqui está ele esta manhã, um pequeno 
soldado...?... Fortalece-o, Senhor...?... no Nome de Jesus. Amém.

Eu quero que a menina… Há algo aí com este pregador aqui. Venha aqui! Este homem foi enviado 
para casa pelo hospital há pouco tempo, a morrer, comido de cancro, há um ano atrás… há dois anos por 
causa da próstata. Só… o médico deu-lhe alguns dias para viver. E uma manhã, nós fomos lá bastante 
cedo; oramos por ele, o mesmo que aconteceu consigo e eles nem conseguem encontrar rasto daquilo. 
Trabalha mais agora do que antes. Ele e a sua esposa têm estado nos campos do evangelho, talvez 
antes de eu nascer e aqui ele… Cinquenta e cinco anos antes de eu chegar à terra eles estavam a 
pregar o evangelho. E aqui está ele, curado com a idade de cerca de setenta e cinco… ou oitenta e um. 
[O Irmão Kidd fala novamente com o Irmão Branham.] Duas semanas de reavivamento, teve duas 
semanas de reavivamento e pregou todas as noites. Oitenta e um anos de idade, curado de cancro.
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Muito bem, irmã, é a sua vez agora. Você crê? (Em frente, soldados Cristãos) Muito bem, irmã, 
você, para cada um de vocês, o que é que nós vamos fazer? “Assim diz o Senhor.” O que é que você 
está a fazer aqui? Satanás, perdeste. Nós estamos a passar agora. Estamos a marchar até à terra 
prometida. O que é isso? Qual é esta montanha à nossa frente que eles estão a construir? Quem é esta 
que está ali, tu vais ficar plana? Porquê? Com uma espada de dois gumes vamos cortar. Está certo. 
Muito bem.
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Em frente, soldados Cristãos,
Marchando para a guerra,
Com a cruz de Jesus
Avançando em frente!

Cristo, o mestre real,
Guia contra o inimigo;
(com a Sua Palavra)
Em frente para a batalha,
Ao ver a Sua bandeira a passar!

Em frente, soldados Cristãos,
Marchando para a guerra,
Com a cruz de Jesus
Avançando em frente!

Aleluia! O que é que eles fizeram? A primeira coisa que surgiu na batalha por Israel, qual foi a 
primeira coisa? Os cantores vieram primeiro. O que se seguiu? A Arca, depois a batalha. Muito bem! Você 
crê agora? Estamos a cantar, “Em frente, Soldados Cristãos,” estamos a afastar toda a dúvida. 
Levantando-nos agora, nós marchamos para a batalha. Vamos ficar de pé agora, todos.
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Em frente, soldados Cristãos,



www.messagehub.info

Sermões de

William Marrion Branham
"… nos dias da voz...." Ap. 10:7

33A Maior Batalha Já Travada

Marchando para a guerra,
Com a cruz de Jesus
Avançando em frente!
Cristo, o mestre real,
Guia contra o inimigo;

(Como é que nós o derrotamos? Com a Palavra.)

Em frente para a batalha,
Ao ver a Sua bandeira a passar!

Em frente, soldados Cristãos,
Marchando para a guerra,
Com a cruz de Jesus
Avançando em frente!

Não estamos divididos;
Somos todos um corpo,
Numa só esperança e doutrina,
Um só em caridade…

Todos os que crêem agora digam: “Amém!” Aleluia! Você crê nisso? Nós somos conquistadores. Onde 
está todo o inimigo? Debaixo dos nossos pés. O que é que vocês já estão? Ressuscitados em Cristo! 
Agora, acabou, irmã. Crê nisso? Pode ir para casa agora. Sente-se bem? Ela diz que se sente bem 
agora, está tudo bem. Quantos aí se sentem bem?
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Quando eles clamaram, as muralhas caíram e eles conquistaram-nas (Amém!); eles conquistaram a 
cidade. Amém! Amém! Crê Nele?

Agora, não esqueça do serviço de hoje à noite. O Irmão Neville vai estar aqui hoje à noite e vai 
trazer a sua mensagem e no próximo Domingo, o Senhor permitindo, vamos estar aqui. Agora, vamos 
embora e agora, para fora do edifício, vamos a cantar “Em frente, Soldados Cristãos” e a partir deste 
dia, nunca mais embainhe essa espada. Tire-a para fora; vamos conquistar. Eles foram conquistar e para 
conquistar. Muito bem. Mais uma vez nesse primeiro verso.
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Em frente, soldados Cristãos,
Marchando para a guerra,
Com a cruz de Jesus
Avançando em frente!

Cristo, o mestre real,
Guia contra o inimigo;
Em frente para a batalha,
Ao ver a Sua bandeira a passar!

Em frente, soldados Cristãos,
Marchando para a guerra,
Com a cruz de Jesus
Avançando em frente!


