
14 de Outubro de 1962, manhã

A Estatura De Um Varão Perfeito
Jeffersonville, Indiana, E.U.A.

1 Obrigado, irmão Neville. O Senhor o abençoe. É bom estar de volta ao Tabernáculo
novamente esta manhã. Um muito bom dia para todos vocês. E eu confio que este será
um grande dia para todos nós na presença do nosso Senhor.

E agora, eu tenho uma lição esta manhã. Eu quero entrar rapidamente nesta lição,
porque é uma… Eu penso que é importante. E a fim de impedir que a audiência fique
aborrecida, e vocês sabem, e ter que permanecer por muito tempo, e muitos estando de
pé. Eu vou entrar rapidamente na lição.

2 E agora, esta noite eu queria falar sobre o tema de “O Guia da Minha Vida.” E eu
espero que muitos dos que podem… tantos quantos puderem estar, estejam presentes
hoje à noite. Contudo, se você tem uma igreja sua, claro, nós queremos que vocês
estejam na vossa igreja. Esse é o vosso dever de estar ali, onde é o vosso posto de
dever, para que a vossa luz resplandeça. Agora, nós continuamos a esperar que em
cada ocasião em que você volta nós teremos um pouco mais de espaço aqui. Mas nós
estamos a ter dificuldade em relação a isto, oh, em toda a parte. Aquele Conselho de
Administradores tem seguramente trabalhado em tudo. E eles mandam para um lugar;
eles aprovam; depois enviam-no para outro lugar, e eles vetam; e enviam-no de volta.
Eles o aprovam aqui e de volta… Oh, que tempo que estamos a ter. Mas vocês sabem,
Satanás é sempre um lutador contra o que está correcto. Lembrem-se apenas, vocês
estão sempre certos acerca de …

3 Eu estava a perguntar a mim mesmo onde é que você estava, Anthony, eu não o
vi. Eu conheci o seu pai e procurei com os olhos de um lado ao outro na audiência; ele
disse que você estava sentado aí. Nós estamos felizes de o ter a si e ao seu pai aqui
connosco: o Irmão Milano de Nova Iorque. Eu espero ir ao estrangeiro desta vez com
outro “arranque” de Nova Iorque, ali fora algures, se o Senhor permitir.

E, então nós estamos muito felizes por cada um de vocês. É muito bom vocês
estarem aqui. E nós tivemos um tempo magnífico ontem à noite, ou pelo menos eu tive.
“Isaías no Templo.”

E  esta  manhã  queremos  falar  sobre  o  tema,  ou  ensinar  melhor  dizendo,  se
pudermos, “Edificando o Tabernáculo Vivo da Morada do Deus Vivo: O Varão Perfeito” -
o tabernáculo vivo do Deus vivo, onde Ele habita.

4 Eu entendo que eles têm alguns destes bons cânticos aqui, e eu não chego a ouvi-
los. E esta noite, eu vou tentar chegar aqui abaixo. A minha esposa falou-me de um
Irmão Ungren (Eu creio que era o seu nome) de lá do Tennessee. Agora, ele estava aqui
ontem à noite. Eu não o vejo esta manhã, mas eu suponho que ele está aqui algures. Eu
gostaria de ouvi-lo cantar esta noite, se eu puder, aquela… ou “Desceu da Sua Glória”
ou “Quão Grande És Tu.” Eu gostava de ouvir isso.

Quantos gostariam de ouvir o Irmão Ungren cantar? Oh, eu gosto de bons cânticos.
E a Meda disse que ele tinha uma espécie de um barítono. E isso faz-me lembrar do
nosso Irmão Baxter. Ele é um cantor também, como todos nós sabemos. E “Desceu Da
Sua Glória” ou “Quão Grande És Tu.”. Eu creio que eu o localizei agora lá no … Isso
estará bem, Irmão Ungren, esta noite, se fizer o favor? Se você ficar aqui. Você vai
tentar ficar aqui para o serviço de hoje à noite? Bem, digo-lhe. Que tal isto? Se nós… Eu
não quero causar nenhum atrito a ninguém, mas porque não então, se nós pudermos…
durante o tempo dos “Sete Selos”  quando nós pregarmos isso,  se você viesse? Eu
gostaria de gravá-lo em fita, veja, para ter: “Quão Grande És Tu” e também “Desceu Da
Sua Glória” nessa altura?

5 Oh, não é maravilhoso servir o Senhor? Eu não sei o que faria se eu não fosse um
Cristão. É tão bom ser um Cristão; eu tenho mesmo vontade de saltar para cima e para
baixo a gritar com toda a força dos meus pulmões. Ser um Cristão, pensem nisso, tudo
ancorado em Cristo.

Eu sei que eu digo o nome deste homem sempre mal. É ou “S.T.,” ou “T.S.,” (ou
algo assim.) Sumner - o Irmão Sumner. Eu quero agradecer-lhe a si e à sua preciosa
esposa. Eu penso que ela passou cerca de, parece que cerca de seis meses a escrever à
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máquina estas “Sete Eras da Igreja.” E agora, nós temos aqui atrás escrito à máquina,
pronto para revisão, e passar para a forma de livro: as “Sete Eras da Igreja.”

Irmã Sumner, onde quer que você esteja, certamente que nos deixará pagar-lhe
por isso. Isso requereu muito trabalho. Bem é desta espessura. Demorava-me cerca de
seis meses para lê-lo até ao fim, muito mais ter que sozinho tirá-lo da fita, e depois dar-
lhe a volta, e tirar fora as repetições, e transformar isto num livro. Nós vamos pôr isto
pronto e mandá-lo para a impressora imediatamente, porque nós pensamos que é uma
coisa que as pessoas deviam ter agora mesmo, e vocês podem estudá-lo. E o Billy
estava há pouco a mostrar-me, quando eu entrei ali atrás há alguns minutos atrás, que
estava pronto agora para ir para a impressora. Por isso Irmã o Tabernáculo vai pagar-
lhe por isso. Eu não espero que você faça isso de graça. Ou se, se tivermos o livro e
tivermos que pôr um preço nele, ou algo, nós vamos pôr um preço para que você ganhe
alguma coisa logo que eles o vendam, seja o que for. Fale apenas com o conselho, com
o conselho de administradores, ou alguns deles ali, e eles vão tratar disso por si. O
Senhor a abençoe muito.
6 Os velhinhos Irmão e Irmã Kidd sentados aqui,  um pouco menos de cem anos
(apenas um pouquinho). E eu cruzei-me com ela há pouco tempo atrás, e ela disse,
“Bem, esta será provavelmente a última vez que o vou ver, Irmão Billy.” Ela disse, “Eu
estou a ficar tão velha.”. Eu disse, “Oh, bem! Não quero ouvi-la dizer isso.” Vocês são
mesmo como uma mãe e pai. Nós amamos o Irmão e a Irmã Kidd, não amamos? Todos
amam. E isto causa algo em mim quando eu os vejo a caminhar para a igreja, e um
casal assim tão velhinho. Sim. E pensem, eles estavam a pregar o Evangelho antes que
eu nascesse e eu sou um homem velho. Sim. Pensem. Eles estavam a pregar antes de
eu nascer. E aqui estou eu agora. Eu começo a pensar, “Estou a ficar tão velho,” e
quase… a pensar, “Prestes a desistir,” e eu vejo o Irmão e a Irmã Kidd entrar, “Glória a
Deus!” Eu digo, “Não, sinto-me bem.” Sim, senhor. Ao vê-los, como eles conseguem…
Como eles realmente o inspiram. Então você dá-se conta que… quase com a minha
idade novamente, e no entanto continuam no campo. Desceram esta manhã e pediram
livros - para que eles pudessem levar livros e vendê-los. Queriam fitas, para que eles
pudessem sair e ganhar almas ao reproduzir estas fitas - com quase cem anos. Agora,
onde estão as suas duas asas de que estávamos a falar ontem à noite? Sim, eu começo
a pensar, “Onde estão as minhas?”. Que idade tem, Irmã Kidd? [Oitenta e um.] Oitenta
e um. Que idade tem, Irmão Kidd? [Oitenta e dois.] Oitenta e um e oitenta e dois anos
de idade e continuam a usar as suas asas em actividade, continuam.
7 Alguma coisa corre mal em Ohio do qual a Irmã Kidd tem conhecimento, o telefone
toca em casa. No outro dia ela telefonou e uma bebé (uma menina bebé, creio que era.)
nasceu, e os intestinos no exterior - a bexiga no exterior da bebé. E o médico não sabia
o que fazer com isso, e ele estava com medo de fazer a operação. Nós oramos [A Irmã
Kidd relata o caso a partir da audiência.]… pôr os intestinos de volta dentro dela com
uma operação e pensou que ela poderia viver; e ela viveu. Nenhuma passagem então,
do  recto,  para  a  comida  passar.  E  a  Irmã Kidd  telefonou novamente.  Nós  oramos
novamente, e agora tem uma passagem normal. E aqui está ela como uma testemunha,
o  médico  também.  Vêem?  É  uma  testemunha  de  que  o  Senhor  Jesus,  o  grande
Criador... Vêem o que Satanás tentou fazer? Acabar com a vida daquela bebé. E depois,
vejam então, eu creio que a senhora veio ao… voltou ao Senhor. A Irmã Kidd a conduziu
de volta a Cristo, depois deste grande milagre ter acontecido à sua bebé.

8 Eu recebi uma chamada da Califórnia ontem, um irmão ministro lá com o qual eu
estive quando eu fui pela primeira vez à Califórnia há anos atrás, o seu neto nasceu com
quatro… três válvulas fechadas no seu coração. E eu falei-lhe daquele caso. E eu disse,
“O Deus que pode criar este outro e torná-lo são, pode certamente curar o seu neto.
Apenas diga ao rapaz para ser corajoso.”

E o rapaz estava na reunião quando estive pela primeira vez na Califórnia, há cerca
de dezoito anos atrás agora - dezasseis anos atrás, que isto aconteceu. Eu estava na
Califórnia, a reunião influenciou tanto aquele rapaz que quando eles tiveram o bebé e
ele  nasceu,  e  eles  viram que  havia  algo  de  errado…  Estava  azul  e  eles  tentaram
bombear-lhe oxigénio e assim por diante. E não ia (não parecia) que ia sobreviver. E os
médicos então examinaram-no e descobriram que três válvulas estavam fechadas no
seu coração: nenhuma abertura de modo algum, veja - apenas uma válvula a bombear.
E ele chamou o seu pai, e disse, “Pai, telefona ao Irmão Branham imediatamente. Diz-
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lhe, «Peça a Cristo; Ele o fará.»” É isso. Oh, bem. Influência - o que eles vêem. Veja,
nós falámos ontem à noite: a coisa certa no tempo certo.

9 Bem, nós continuamos a falar e nunca entraríamos na lição, não é? É como melaço
numa manhã fria; é muito espesso, vocês sabem, e tudo unido. Nós estamos muito
felizes de ter  um companheirismo assim. Sim, senhor.  Por  isso agora,  vamos ficar
quietos agora e vamos entrar na lição. Agora eu vou talvez... Eu não sei se vocês podem
ver isso ou não no quadro negro. Talvez se eu virasse aquilo para cima assim por alguns
momentos, ora, nós vamos conseguir… agora alguns de vocês… O que diz? [Doc diz,
“Quer um ponto de luz?”] Não, acho que não por agora, Doc. Talvez daqui a pouco.
Bem, vamos fazer isso quando eu chegar… Têm um ponto aqui? Muito bem. Vamos ligá-
lo.  Conseguem ver  aí  atrás?  Se  conseguirem  ver…  levantem  as  vossas  mãos,  se
conseguirem ver aquele quadro negro, ler aquilo ali? Não? Muito bem, tragam o ponto
de luz.

10 Agora, enquanto eles se estão a preparar para isso... Eu estou a começar tarde
esta manhã. Ou não, não, eu estou cerca de quinze minutos mais cedo. Por isso nesse
caso, vamos apenas aproveitar o tempo agora, porque nós não queremos apressarmo-
nos. Agora, quando vocês se apressam, então arruínam as coisas que iam dizer. Agora,
eu  estava  a  ouvir  uma  fita  no  outro  dia,  como  eu  vos  contei,  e  eu  fiquei  tão
envergonhado de mim mesmo, não o que eu estava a dizer, mas o modo em que eu
estava a dizê-lo: muito depressa. E é apenas um pico nervoso. Sim, eu acho que vou
esperar...

11 Eu vi apenas no outro dia onde eles iam construir um grande zoo aqui no centro de
Louisville. E o Sr. Brown (eu creio que era) ofereceu um milhão de dólares para o zoo.
Bem, se eu os tivesse, eu dava-lhes isso para soltar aqueles animais. Eu não creio em
enjaular uma coisa daquela forma. Eu apenas… eu vou ao zoo e vejo aqueles pobres
animais, ursos e leões e assim a andar para trás e para a frente, aprisionados para o
resto da vida. Vêem? Fá-lo sentir-se mal. Afinal de contas, eles são capturados pela
inteligência de um homem que é mais esperto do que eles. Vêem? E eles capturam-nos
e põem-nos em cativeiro.

E eu penso no… o diabo faz isso. Ele toma pessoas queridas, as quais deveriam
percorrer os locais de Deus, e os campos, e coisas assim, e depois colocam-no num
cárcere  de  alguma  denominação,  ou  de  algum  credo,  ou  algo  assim,  e  atam-no
completamente ali dentro. Que coisa horrível que é. E eu não gosto de zoos. Mas eu
sinto algo como um daqueles animais, quando você está todo enjaulado, e vocês estão
mesmo a tentar soltar-se, vocês sabem, para sair para fazer alguma coisa.
12 Agora, antes de abordarmos a Palavra, vamos abordar o Autor da Palavra enquanto
inclinamos as nossas cabeças agora em oração.

Nosso bondoso Pai  celestial,  reunimo-nos esta manhã novamente no nome do
Senhor Jesus, o Teu precioso Filho, Deus encarnado veio à terra para a propiciação dos
nossos pecados e morreu - o Justo - para que nós, pela Sua justiça, sendo injustos,
possamos ser aperfeiçoados Nele. Nós vimos confessando que somos indignos, Senhor.
Não há nada bom em nós e estamos todos num grande cárcere. Não importa em que
canto nós estamos, nós continuamos todos na prisão. Um não pode ajudar o outro. Mas
Deus, na Sua infinita misericórdia, desceu e abriu as portas da prisão para nos libertar.
Nós não estamos mais enjaulados agora. Nós não estamos no zoo do mundo, mas agora
estamos livres; estamos fora.

13 Oh, como nós O amamos e O adoramos, como nós podemos atravessar os grandes
campos da Sua promessa do princípio ao fim e vê-las manifestadas perante nós; e com
os nossos próprios olhos ver o grande Deus da eternidade desvelar-se a Si  mesmo
perante  nós,  e  fazer-se  a  Si  mesmo  real  como  Ele  se  fez  real  aos  profetas  de
antigamente, sabendo isto, que eles descansam com uma certeza de que algum dia nós
seremos novamente restaurados de volta depois de esta vida ter terminado e de uma
ressurreição para uma vida eterna que nunca desaparecerá. Os nossos corpos não se
envelhecerão,  e  nós  nunca  morreremos.  E  nós  nunca  teremos  fome,  e  nós  nunca
teremos uma necessidade. Mas nós caminharemos com Ele.  Nós queremos ouvi-Lo
dizer, “Entrem no gozo do Senhor que tem sido preparado para vós desde a fundação do
mundo.”. Antes que o pecado entrasse, como Ele tinha a preparação feita, como para
Adão e Eva, em que eles nunca teriam que estar enfermos, ou ter um problema. E
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agora,  Ele  preparou  isto  para  nós,  e  Ele  conheceu  antecipadamente  que  nós
existiríamos. O pecado criou o grande bloqueio, e agora o pecado foi removido pelo
Sangue de Jesus. Agora, nós vamos para a terra prometida pela promessa de Deus, que
é eterna.

14 Abençoa-nos agora, Pai, enquanto estudamos a Tua Palavra. Nós queremos saber
que tipo de pessoa devemos ser de modo a estar ali. Ajuda-nos hoje nesta escola, para
que  nós  possamos  ter  o  grande  Mestre  Instrutor  connosco,  o  Espírito  Santo,  que
desceria e revelar-se-ia a Si mesmo a nós pela Sua Palavra. Pois pedimos no Seu nome
e para a Sua glória. Amém.

15 Agora, em primeiro lugar eu gostaria que vocês abrissem comigo em II Pedro no
capítulo um e eu quero ler uma parte desta Escritura: II Pedro no capítulo um. E agora,
para vocês que têm os vossos lápis e papel... E eu creio que me disseram esta manhã
que ao virar a minha cabeça em direcção contrária, ofusca-se a fita. Realmente não
tenho intenção de fazer isso.  E eu creio que se um dia pensássemos em obter  um
microfone e pendurá-lo no tecto aqui… Não importa onde você estivesse então, estaria
bem… seria perfeito em todas as direcções - apenas um microfone em cima no tecto.

16 E agora enquanto… enquanto eu estou a falar... E se você, depois do serviço, ou se
quiser, pode desenhar este esquema aqui. Então eu também o tenho representado aqui.
Eu vou pegar numa tacha e pô-lo à frente aqui. Se você gostava de fazê-lo alguma vez
(venha um pouco mais cedo esta tarde), para que nós entendêssemos.

17 Agora, estamos a aproximar-nos dos Sete Selos. Terminámos há pouco as sete
eras da igreja, e esta é uma mensagem de ensino que se liga ao homem que vai ser
redimido pelo sangue do Senhor Jesus, e vai estar naquela era da igreja - naquela era
da igreja eterna no final dos Selos. Agora, nós sabemos que temos sete trombetas, sete
pragas, e taças, e assim por diante, nas quais entramos à medida que prosseguimos;
mas nós estamos à espera de mais espaço para que as pessoas possam sentar-se. E eu
achei que isto se uniria exactamente onde eu esperava… Eu não esperava desenhar este
esquema, mas no outro dia eu estava com alguns bons amigos: os Cox no interior em
Kentucky. E eu desci, pensei que talvez conseguisse mais um dia de caça ao esquilo
antes que a época de caça terminasse. E eu estava nos bosques com o meu amigo
Charlie, de pé ali, e Rodney o seu irmão, e eu nem sequer vi um esquilo. Acho que os
assustei a todos, quando comecei a gritar lá nos bosques. Isto é o que veio a mim
rapazes, e Irmã Nellie e Margie, quando eu lhes disse que eu vos diria no Domingo
quando eu chegasse a isto. Isto é o que veio a mim numa mensagem sobre a qual eu ia
falar.  E  como o  resto  se  ligou  exactamente  a  isto.  E,  oh,  eu  gosto  disso.  Ter  um
verdadeiro, verdadeiro espírito de clamor lá nos bosques.

18 Por isso agora, vamos ler agora I Pedro, ou II Pedro, melhor dizendo, no capítulo
um, parte disto.

Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que connosco alcançaram fé
igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo:…

Eu gosto da forma em que está dito aí  mesmo, porque todo o meu tema esta
manhã é baseado em fé. Vêem? Deixem-me ler isto novamente; ouçam com atenção.

Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que connosco alcançaram fé
igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo:… Reparem. Ele
está a dizer, “Alcancei esta fé, e estou a dirigir isto aos que alcançaram fé igualmente
preciosa.”  Eu quero...  Não é  para  o  mundo exterior,  isto  é  para  a  igreja  (Vêem?),
aqueles que estão em Cristo.

Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus, e de Jesus Cristo
nosso Senhor,

Visto como o seu divino poder nos deu tudo [o Seu divino poder agora nos tem
dado tudo] o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos
chamou por sua glória e virtude:

Pelas quais ele nos tem dado [a nós] grandíssimas e preciosas promessas: para
que por elas [pelas promessas] fiquemos participantes da natureza divina,…

19 Agora,  que isso penetre bem fundo agora.  Não estamos a pregar esta manhã;
estamos apenas a ensinar esta lição. Natureza divina. Deixem-me ler aquele quarto
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versículo novamente agora, de modo que não percam isto:

Pelas quais ele nos tem dado [a nós]… Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e
preciosas promessas: para que por elas [pelas promessas] fiquemos participantes da
natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo.
Veja, o mundo - nós escapámos disso agora. Ele está a dirigir isto à igreja. É essa a
razão pela qual estamos aqui nesta manhã é para descobrir qual é o caminho. Quais são
os requisitos de Deus? Não há uma pessoa aqui que ame a Deus, a não ser aquela que
quer tornar-se mais semelhante a Cristo. Agora, está exposto aqui - todo o Cristão. Eu
sou  um  velho  veterano.  Olhem  para  o  Irmão  e  para  a  Irmã  Kidd  aqui;  eles  são
provavelmente os mais velhos no edifício. Mas se eu lhes perguntasse, “Qual é o desejo
dos vossos corações?” Seria: “Mais intimamente ligado a Deus.” Quando vocês tomam
conhecimento de Cristo, há algo acerca Dele que é tão amoroso, vocês tentam entrar
mesmo Nele.

20 Perdoem-me esta expressão: Eu disse à minha esposa aqui há pouco tempo atrás
que ela (estamos os dois a envelhecer)… e eu disse-lhe, disse, “Tu amas-me como me
costumavas amar?”

Ela disse, “Claro que amo.”. E eu disse, “Sabes, eu amo-te tanto ao ponto em que
eu gostava de te tomar e prender dentro de mim, para que pudéssemos ser realmente
um.” Agora multipliquem aquilo por cem milhões, e vão descobrir até que ponto é que o
crente que se apaixona por Cristo quer entrar dentro Dele, porque é um amor. E aqui
Ele vai mostrar-nos até que ponto é que através destas promessas nós podemos ser
participantes da natureza divina de Cristo. Estes corpos mortais, até que ponto é que
nós podemos ser participantes.

21 Eu posso dizer uma coisa aqui. A razão pela qual eu creio... Agora, alguém me
entendeu mal aqui há pouco tempo atrás. Eu recebi uma carta da Associação Ministerial
que dizia que eu acreditava que nós éramos feitos um para o outro, e nós devemos
deixar as nossas companheiras se nós não somos os companheiros ideais para elas,
para casar com outra para a qual nós fossemos feitos para ela. Oh, bem! Eu disse, “Eu
não sou culpado de uma heresia dessas.” Eu sempre estive contra isso. Eu não creio
nisso. Claro que não. Eu creio que Deus nos dá uma companheira; isso é verdade. E
então nós nos tornamos parte um do outro. Está certo. E antes de um homem se casar,
ele devia pensar nestas coisas; estudá-las.

22 Um jovem perguntou-me no outro dia, disse, “Você acha que eu devia casar-me,
Irmão Branham, com a menina tal e tal?”

Eu disse, “Quanto tempo estás sempre a pensar nela?”

Ele disse, “Oh, bem, eu amo-a mesmo.”

Eu disse, “Bem, se tu não vais conseguir viver sem ela, era melhor casares com ela
então. Mas se conseguires viver sem ela, é melhor não. Mas se te vai matar, é melhor
ires em frente e casares.” E assim o que eu estava a tentar dizer-lhe é isto: que se você
a ama tanto... Agora, agora mesmo antes de vocês se casarem, tudo está mesmo bem e
requintado. Mas depois de vocês se casarem, depois os trabalhos difíceis e as provas da
vida chegam. É nessa ocasião que vocês têm que estar tão apaixonados que vocês se
entendem um ao outro. Quando você está desiludido com ela, ou ela está desiludida
consigo, vocês no entanto entendem-se um com o outro.

23 É dessa forma com Cristo. Vejam, nós temos que estar tão apaixonados por Ele até
que quando nós pedimos algo, e Ele não nos dá, isso não nos abala nem um pouco.
Vêem, vêem? Porquê? E a única forma de vocês poderem fazer isso é tornarem-se
participantes da Sua natureza divina. Então vocês vão entender a razão pela qual Ele
não vos pode dar isto: participantes da Sua natureza divina. E vejam aqui:  “tendo
escapado à corrupção que está no mundo pela concupiscência” -  escaparam a isto.
Vêem para quem é isto? É para a igreja. Aqueles que estão em Cristo foram exaltados
acima destas coisas. Não foi ele que se exaltou a si mesmo; mas Cristo que o trouxe
para cima.

24 Para os meus irmãos e irmãs de cor que estão presentes esta manhã, eu não quero
dizer isto para ofender ninguém, mas nós estávamos numa reunião há algum tempo
atrás (não sei se eu já contei no Tabernáculo; já contei em muitos lugares), uma irmã
de cor disse, “Posso dar um testemunho, ou testificar?”
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“Certamente, irmã. Vá em frente.”. Ela disse, “Eu quero dar este testemunho para
a glória de Deus.” Ela disse, “Vocês sabem, eu não sou o que eu devia ser”; e ela disse,
“Eu não sou o que eu quero ser,” mas ela disse, “uma coisa é certa, eu não sou o que eu
era.”

25 Vêem, ela tinha vindo de algum lugar; ela tinha sido trazida para cima. É assim que
nós sabemos que passámos da morte para a vida. Nós olhamos para trás para o abismo
onde caímos. Vejam, nós não somos o que nós queremos ser; nós não somos sequer o
que nós devíamos ser; mas por uma coisa nós estamos agradecidos, nós não somos o
que costumávamos ser.  Está certo. Nós estamos no caminho; e “tendo escapado à
corrupção do mundo,” tendo escapado a isso, a concupiscência e corrupção do mundo.
Você está acima disso.

26 Agora, esse é o tipo de pessoa para quem Ele está a falar, a pessoa que escapou
destas coisas, veja - a corrupção do mundo.

E vós também pondo nisto toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude; e à
virtude a ciência;

E à ciência a temperança;... à temperança paciência;... à paciência piedade;

E à piedade amor fraternal; e ao amor fraternal caridade.

27 Agora, Ele deu-nos o esboço aqui do que fazer; saber como fazê-lo. Agora, como
eu disse, todos nós estamos a tentar chegar mais perto de Deus. Foi por isso que eu
escolhi esta mensagem esta manhã para a igreja, sabendo que as pessoas estão a viajar
por...  Ontem à  noite  eu  disse,  “Quantos  estão  aqui,  de  fora  da  cidade.”  Cerca  de
noventa e oito por cento das pessoas de fora da cidade. “Quantos estão aqui desde
cento e sessenta quilómetros de distância?” Ora, foi além de, suponho eu, oitenta por
cento.  “Quantos  estão  aqui  provenientes  de  mais  de  oitocentos  quilómetros  de
distância?” E aproximadamente um terço das pessoas estava aqui proveniente de mais
de uma centena… oitocentos quilómetros de distância. Pensem nisso, nas pessoas que
viajam. Bem, aquelas pessoas não vêm à igreja daquela forma apenas para serem
vistas. Não há ninguém, como o mundo exterior, que veria alguma beleza neste lugar.
São todos pessoas comuns, pobres, vestidos de forma normal. Não há grandes hinos de
algum suposto coro angelical, órgãos de tubos, e algumas janelas de vitrais. Vocês têm
dificuldade em arranjar um lugar num banco e estão de pé à volta pelas paredes. Eles
não vão a uma coisa dessas. Mas eles vêm porque dentro deles há algo que vê uma
beleza que o olho natural não vê. É um olho espiritual que capta a beleza de Cristo. É
essa a razão pela qual eles vêm.

28 Então durante dias antes de nós termos o serviço, eu oro constantemente, vou
para os bosques, levo-o no meu bolso… Digo à minha esposa, “Eu vou sair para caçar
esquilos esta manhã.” E eu ponho um lápis e um bloco de papel no meu bolso. Logo que
fica luz suficiente para se poder ver, eu sento-me encostado a uma árvore algures, as
mãos levantadas para o ar e dizendo, “Senhor, o que posso fazer hoje? O que é que Tu
me darás para os Teus filhos?”. Então quando eu chego a algo que parece arder… Vem
algo assim: quando a Sua presença se aproxima, eu começo a ouvir algo, como se
estivesse longe, algo deste género:

Dois…. vezes….. dois …… é igual ……. a quatro;

(Mais perto).

Dois ….. vezes ….. dois …. é igual ….. a quatro;

Dois … vezes … dois … é igual … a quatro;

Dois vezes dois é igual a quatro.

Mais, mais, mais desta forma. É a Sua Presença a chegar.

29 Renda-se a si mesmo, e pouco depois você sai de si mesmo. Aí vem a visão: “Vai a
tal e tal lugar e tal e tal coisa.” Veja, começa a meditar - a sua mente em Deus, fora do
mundo,  longe  do  mundo,  no  deserto  consigo  mesmo.  E  começa a  chegar:  “Um ….
Um.....”  Eu  quero  dizer  …  Qualquer  número  ou  qualquer  coisa,  algo  começa
gradualmente, tenuemente a chegar. Depois isto surge mais rápido, mais rápido. E você
senta-se ali  e levanta as suas mãos. Não diz uma palavra. Apenas mantém as suas
mãos no ar. A primeira coisa que você reconhece é que todo o seu ser é arrebatado.
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Então  você  vê  coisas  que  Ele  quer  que  você  saiba,  mostrando-lhe  coisas  que  vão
acontecer.

Às vezes isto chega a um ponto, até um certo ponto, e depois pára. Não chega a
uma visão. Então as escrituras unem-se. Eu pego no meu lápis para não esquecer, e
tomo nota por escrito. Tomo nota por escrito, e volto para casa e examino com cuidado
e estudo. E às vezes nem sequer faz sentido para mim quando eu estou a examinar com
cuidado. E então pouco depois, aqui está. Isto atinge e aí vai novamente. Então eu pego
num pequeno livro como este e começo a esboçar por escrito o mais rápido possível, o
que Ele me diz. Eu pensei, “Senhor, vou ao Tabernáculo e vou dizer-lhes, «Venham até
aqui, eu tenho uma coisa para eles.»” Bem, é dessa forma que isto vem. Exactamente.
Até que primeiro Ele me dê a mim, eu não posso enviá-lo.

Então depois a respeito destes pequenos desenhos, que vocês me vêem a olhar
para… E este primeiro eu comecei. Eu não entendi esta parte aqui até há cerca de um ou
dois dias atrás lá nos bosques.

30 Agora, estas pessoas são...  Pedro está a dizer aqui de que maneira é que nós
devemos ser participantes da Sua natureza divina. Agora, cada um de nós está a tentar
crescer até à estatura de Deus. Agora, depois de terminarmos os sete selos, então
naquele tempo do soar dos sete selos, ou a abertura... Claro, nós sabemos o que é um
selo;  é  para  abrir  um  ministério,  para  abrir  sete  selos.  E  nós  vamos  ver  isso  no
diagrama. Está a abrir uma mensagem - algo que está selado.
31 No Domingo passado à noite eu preguei sobre “A Chave.” E a chave é a fé. A fé
segura a chave e a chave é a Escritura e Cristo é a porta. Vêem? Então a fé toma os
pontos principais da Escritura e abre as glórias e o bem de Deus para o Seu povo.
Vêem? Então a fé segura a chave que abre Cristo às pessoas - abre-o, revela-o. Então
hoje nós vamos tentar tomar essa mesma chave para abrir o caminho para se tornar um
Cristão virtuoso à estatura de Deus; e ser um tabernáculo vivo para o Deus vivo nele
habitar. Lembrem-se, Deus revela-se a Si mesmo de três formas. Da primeira vez Ele
revelou-se  numa coluna de  fogo.  Isso  foi  chamado o  estatuto  de  Pai.  Depois  esse
mesmo Deus manifestado em Jesus Cristo… que Ele edificou um corpo - criou este
corpo. Em terceiro lugar, através da morte daquele corpo, Ele santificou uma igreja em
que Ele pode habitar. Foi Deus sobre nós, Deus connosco, Deus em nós: o mesmo Deus.
É essa a razão pela qual foi chamado Pai, Filho, Espírito Santo: não três deuses, três
ofícios de um Deus.

Se eles ao menos tivessem pensado nisso no Concílio de Nicéia, nós não teríamos
estado todos confundidos, não é? Está certo. Não são três deuses.

32 As pessoas não podiam entender como Jesus falou com o Pai, e Ele e o Pai são um.
Bem, é aí que a coisa toda está. Claro que o revela. Vejam, não são três deuses - três
ofícios.  O  que  é  isto?  Deus  a  condescender-se  com a  Sua  criação.  Deus  quer  ser
adorado. A palavra “Deus” significa “objecto de adoração”. E é Deus tentando pôr o Seu
povo em condições de modo a que Ele possa obter deles aquilo para o qual Ele os criou.
Ele nunca vos fez para serem nada mais além de um filho e uma filha de Deus. Se você
ainda não conseguiu ser filho e filha de Deus, você falhou o alvo. E falhar... A palavra
“p-e-c-a-d-o” significa “falhar o alvo, falhar o alvo.”. Então, se eu estou a disparar para
um alvo, a fazer um movimento em ziguezague a quarenta e cinco metros, e eu disparo
-  pego na  minha arma e  disparo  -  e  eu  falho  por  dez  ou  doze  centímetros,  o  que
aconteceu? A minha arma precisa de ser ajustada. Alguma coisa está mal. E se eu falho
a fé em Deus, se eu falho em ser um Cristão... Deus pô-lo aqui para ser um Cristão, e
se você foge para um lado, volte e ajuste-se. E há apenas uma coisa que vos pode
ajustar, que é a Escritura: o Espírito Santo na Escritura ajusta-os, trá-los directamente
para o alvo novamente. Está certo.

33 Agora, vamos estudar a Sua Palavra. Estevão disse em Actos 7 e também em...
Vamos ler agora. Falando acerca de... Agora, estamos a falar acerca de um Tabernáculo
de Deus. Agora, Estevão disse - já que vai tornar-se um tabernáculo vivo do Deus vivo,
Estevão disse em Actos no capítulo sete e eu creio que é em Actos 7, começando por
volta do versículo 44. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho,
como ordenara aquele que disse a Moisés, que o fizesse segundo o modelo que tinha
visto. O qual nossos pais recebendo-o também o levaram… Jesus [na versão portuguesa
está escrito “Josué” que tem o mesmo significado - Trad.] quanto entraram na posse
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dos Gentios, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de
David;

Que achou graça diante de Deus, e pediu que pudesse achar tabernáculo para o
Deus de Jacob. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos
feitos por mãos de homens; como diz  o profeta.  O céu é o meu trono,  e a terra o
escabelo dos meus pés: que casa me edificareis? Diz o Senhor: ou qual é o lugar do
meu repouso?

34 Agora, em... o tabernáculo, claro, é um lugar onde nós vamos para descansar, para
encontrar frescor, e assim por diante, como o descanso de dormir, ou assim por diante.
Agora, Hebreus 10 e o versículo 5, Paulo introduz isto.

Pelo que entrando no mundo, diz, Sacrifício [Este é Cristo.], sacrifício e oferta não
quiseste, mas corpo me preparaste. O que é o tabernáculo agora? Um corpo - Deus a
habitar num tabernáculo num corpo. Deus uma vez lá em cima, quando Ele desceu à
montanha, até se um boi ou vaca tocasse a montanha, devia ser morto. Deus é santo.
Ontem à noite, quando… aqueles anjos cobriam as suas faces, serafins santos com
rostos santos (nem sequer sabem o que significa pecado) e eles têm que cobrir o seu
rosto na presença de Deus; cobrir os seus pés em humildade. Agora, o Deus santo não
podia tolerar o pecado. Por isso nada podia tocar o monte onde Deus estava. Depois
Deus se fez carne e habitou entre nós na forma de Jesus Cristo, Seu Filho, Sua criação.
Depois aquele Filho deu a Sua vida, e a célula de sangue de Deus foi rompida para que a
Vida pudesse sair do sangue para nós. Através desse sangue nós estamos purificados. E
agora o nosso sangue, a nossa vida (que surgiu por viver através… o desejo sexual
trouxe a nossa vida ao mundo), o sangue de Jesus Cristo purifica-nos, transforma a
nossa natureza ao enviar sobre nós o Espírito Santo; então nós tornamo-nos a natureza
divina de Deus; então nós tornamo-nos um lugar de habitação para Deus.

35 Jesus disse, “Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e o Pai em Mim, eu em vós,
e vós em mim,” - saber como é que Deus está na Sua igreja. A igreja deve tomar o
lugar de Cristo, levando o Seu ministério. “Aquele que crê em mim, as obras que eu faço
as fará também. Ainda um pouco, e o mundo não me verá. Mas vós me vereis porque
eu estarei convosco, até mesmo em vós até ao fim do mundo.” Ali está, levando avante
a Sua obra.
36 Agora, Deus... A Bíblia disse aqui que Estevão falou de Salomão edificando um
templo; e o Altíssimo não habita em templos feitos com mãos. Porque “o Céu é o meu
trono, e a terra é o escabelo dos meus pés. E onde é o lugar do Meu descanso?... mas
um corpo me preparaste. [Amém! Aí está.] Um corpo me preparaste.”. Deus habita na
estatura de um homem, reflectindo-se a Si mesmo naquele ser: perfeita adoração, Deus
em nós,  sendo  o  Seu  Tabernáculo,  Deus  manifestado.  Oh,  como  nós  poderíamos
permanecer aí até que quase sufocassem aqui dentro por causa do calor.

37 Reparem, que Deus sempre Se reflectiu, em todas as épocas, num homem. Era
Deus em Moisés; olhem para ele: nasceu um líder, Cristo. No tempo em que ele nasceu,
houve uma perseguição às crianças para o tentar encontrar; aconteceu o mesmo com
Cristo. Ele foi salvo naquele tempo; tal como Cristo. Ele era um legislador. Tal como
Cristo. Moisés subiu por quarenta dias e recebeu os mandamentos, e desceu; Cristo foi
ao deserto quarenta dias e regressou dizendo, “Vós que ouvistes os antigos dizer, «Não
cometerás adultério.» mas eu vos digo, que todo aquele que olhar para uma mulher
para a cobiçar já cometeu adultério com ela.” Vêem? Todas estas coisas em que… Deus
a reflectir-Se.

38 Olhem para José: nasceu sendo um rapaz espiritual entre um grupo de irmãos. Eles
eram todos homens bons, todos eles patriarcas. Mas quando José veio ele era diferente.
Ele podia ter visões, interpretar sonhos e ele era odiado pelos seus irmãos por causa
disso. Por causa do trabalho que Deus o tinha colocado na terra para fazer, os seus
irmãos odiaram-no por isso. Vêem? E estava tudo a apontar para a cruz. E olhem, ele foi
vendido por quase trinta moedas de prata pelos seus irmãos, lançado numa cova para
ser morto pelos seus irmãos, foi levantado daquela cova, e foi e assentou-se à destra de
Faraó; e nenhum homem podia vir a Faraó (o qual controlava o mundo naquele dia),
ninguém podia vir a Faraó só através de José. Nenhum homem pode vir a Deus, só
através  de Cristo.  E  quando José  deixou o  palácio,  antes  de  ele  deixar  havia  uma
trombeta que soava, e os mensageiros iam adiante dele, e gritavam, “Ajoelhem-se. José



A Estatura De Um Varão Perfeito 9

vem aí.” Não importa onde você estivesse, ou o que estivesse a fazer, ou se o seu
trabalho era muito importante, você tinha que se ajoelhar até que José chegasse ali. E
quando  a  trombeta  soar  um dia  destes,  todo  o  joelho  se  dobrará  e  toda  a  língua
confessará. Quando Cristo, o nosso José, deixar a glória e vier, o vosso trabalho não
será importante nessa ocasião. Todo o joelho se dobrará e confessará ser Ele o Filho de
Deus. Está certo.
39 Oh, como nós O vemos em David. Como David, um rei rejeitado, tirado para fora
do seu próprio trono pelos seus irmãos, o seu próprio filho, assentou-se sobre o Monte
das Oliveiras. À medida que ele subia ao cume do Monte das Oliveiras, olhou para trás lá
em Jerusalém e chorou; porque ali  o seu próprio povo a quem ele tinha servido, e
ensinado acerca de Deus... E o seu próprio povo o mandou embora e atirou-lhe coisas,
cuspiu nele, e fez troça quando ele começou a subir o monte, e foi rejeitado. Oh, como
foi perfeito em relação ao Filho de Deus oitocentos anos mais tarde, um Rei rejeitado
entre o Seu próprio povo assentou-se no monte e chorou por causa de Jerusalém como
um Rei rejeitado. O que era isto? Deus reflectindo-se naqueles profetas, reflectindo
Cristo. Então ali veio um que era a perfeição de Deus. Era Deus entre nós. E desde
aquele tempo Ele tem-se reflectido na Sua Igreja deste lado do Calvário. Por isso, veja,
estamos todos a tentar chegar a este lugar de morada, o tabernáculo do Deus vivo.

40 Agora, há algumas pessoas que nós notamos aqui; Ele disse, “Em primeiro lugar
nós temos fé, virtude, ciência, temperança, paciência, bondade ou piedade, e amor
fraternal.” Muito bem; amor fraternal e depois acrescentar amor. Deixem-me ler isto
tudo novamente de modo a que tenham a certeza que entendem agora. Agora, vamos
começar no versículo 5.

E  vós  também pondo nisto  mesmo toda a  diligência,  acrescentai  à  vossa fé  a
virtude; e à virtude a ciência;

E à ciência a temperança; e à temperança paciência; e à paciência piedade;

E à piedade amor fraternal; e ao amor fraternal caridade [que é amor].

…se em vós houver  e  abundarem estas  coisas,  não vos  deixarão ociosos  nem
estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.

Agora, Pedro está a esboçar algo aqui para nós, de como chegar lá.

41 Agora, eu quero dizer isto: que há algumas pessoas que têm uma porção desta
virtude, ciência, sabedoria, paciência, e assim por diante, que nem sequer professam ser
Cristãs.  Agora,  nós  apenas...  Nós  estamos  a  ensinar  a  escola  dominical,  e  isso  é
verdade. Há algumas pessoas que têm uma porção disto que nem sequer afirmam ser
Cristãs. Mas isso não… isso não o vai produzir. É como um melro a tentar pôr penas de
pavão nas suas asas para parecer um pavão.  Ele só se envergonha a si  mesmo. É
melhor permanecer um melro, veja. Quando ele tenta exercitar estas coisas sem ser um
Cristão, ele está completamente fora do lugar. É como um sicómoro a tentar produzir
maçãs. Não poderia fazê-lo, apesar de ser uma árvore. Mas não pode produzir maçãs. É
como uma mula a tentar produzir lã, a tentar ser uma ovelha quando é uma mula. Veja,
não pode produzir a lã. Não pode fazer isso. A lã é um dom para uma ovelha, não para
uma mula. Pode tentar agir como uma ovelha, mas continua a ser uma mula. Então
você diz, “Eu posso comer como uma ovelha; eu posso fazer isto como uma ovelha,” e
não importa o que você possa fazer, tem que ser uma ovelha para ter lã.

42 E deixem-me parar aqui um minuto. A ovelha não produz a lã. Ela tem lã, porque é
uma ovelha. Um grande número de pessoas a tentar dizer, “Bem, eu vou tentar ficar
bom. Eu vou tentar fazer isto.” Não produz nada. Não, vocês não podem fazer isso. Não
é pedido a uma ovelha, não se espera que produza lã; ela dá lã. E ela tem lã porque é
uma ovelha. E quando você é um Cristão, você apenas dá o fruto do Espírito. Você não o
produz. Você não o tenta engendrar. Você não se tenta fazer uma coisa que você não é.
Você apenas se torna o que deve ser. E então isto toma conta de si mesmo.

43 Já ouviu as pessoas dizer, “Bem, digo-lhe, eu juntei-me à igreja. Tenho mesmo de
parar de mentir.” Você está a tentar produzir algo novamente, agora. Não pode fazer
isso, assim não há necessidade de tentar - tal como uma mula não consegue fazer com
que tenha lã. Não consegue fazer. Ou um abutre a tentar comer com a pomba - um
abutre a tentar ser uma pomba. Consegue imaginar um abutre lá, a dizer, “Sabe, eu sou
uma pomba,” a colocar umas penas nele, e a dizer, “Veja, eu pareço…” veja. Ele ficaria



A Estatura De Um Varão Perfeito 10

mesmo deformado. Isso é um homem que professa ser algo quando não é.  Vejam,
vocês não podem fazer isso. Vocês não podem dizer, “Bem, agora veja. Eu devo ter
virtude, por isso vou ter virtude. Eu devo viver em piedade, por isso vou tê-la.” Ora,
você está apenas a tentar pôr penas. Ainda que estejam ao seu alcance, apesar disso
você não pode pôr as penas no pássaro errado. Não vai dar resultado. E isso apenas
mostra como aquele pássaro é hipócrita. Vêem?
44 Conseguem imaginar um velho abutre a tentar ter um par de penas de pomba, a
dizer, “Veja aqui. Veja, eu sou uma pomba,” veja. Ora, todos nós sabemos que ele é um
abutre. É tudo. Nós podemos ver que ele é um abutre. Bem, agora é assim que está a
tentar produzir o Cristianismo. Você não pode fazer isso. A primeira coisa que você tem
de  fazer  é  nascer  de  novo.  Você  tem  que  ser  transformado.  E  quando  você  é
transformado, você torna-se uma nova criação. Agora, está a entender, agora. Agora,
você não tem que se preocupar com as penas. Isso resolve-se sozinho, quando você
nasce  de  novo.  Sim,  senhor.  Como eu  sempre  tenho  dito:  Você  pega  num porco,
escova-o e põe-lhe um fato de smoking, e põe-no ali fora. Ele vai directamente para um
buraco de lama e vai chafurdar, porque veja não servia de nada. É um porco; essa é a
sua natureza. Chafurdar é a sua natureza. Você tem que mudar a sua natureza e o resto
resolve-se por si mesmo.

45 Agora, reparem, vocês têm que nascer de novo. Ou seja, transformados. Tem que
haver uma transformação. Vocês dizem, “Bem, Irmão Branham, eu conheço esta certa
mulher aqui, ora, ela nunca fez nada de errado. Ela é uma boa mulher. Ou este homem
assim e assim; ele é um bom homem. Ele nunca fez nada; você sabe, ele não faz mal a
ninguém.” Não significa nada. Ele pode ser um bom vizinho, mas ele não é um Cristão
até ele nascer de novo. Jesus disse, “A não ser que um homem nasça de novo (São João
3)  ele  não  pode  nem  sequer  ver  o  Reino.”  Agora,  isso  significa...  “ver”  significa
“entender.” Vocês olham para qualquer coisa e dizem, “Eu não vejo,” você quer dizer
que você não entende.

46 Um homem não consegue entender porque é que as pessoas clamam. Um homem
não  consegue  entender  porque  é  que  a  linguagem  de  um  ser  humano  seria
transformada, e ele falaria em línguas. O homem natural não pode ver como uma glória
de Deus viria sobre os olhos de um homem, e ele teria uma visão e falaria aos homens a
respeito de certas coisas e o que fazer, falaria coisas que estão prestes a acontecer,
coisas a acontecer, como o Senhor fez para nós aqui ontem à noite.

A mente natural tenta entender, “Bem, o que é que ele fez? Que tipo de embuste
está ele a usar? Que truque tem ele?” ao ver um homem falar em línguas, eles dizem...
E alguém interpretar e dizer exactamente a um certo membro do corpo o que eles têm
feito, e o que não deveriam fazer, veja. Veja, eles pensam que é algum tipo de um
embuste.  “Há algo  combinado entre  eles.”  Eles  não conseguem entender.  Até  que
aquele  homem  nasça  de  novo,  então  quando  ele  nasce  de  novo,  então  ele  está
preparado  para  ter  companheirismo porque  ele  é  uma nova  criação.  Aquele  velho
carácter  de  suspeição,  duvidoso  que ele  tinha,  está  morto.  Agora  ele  é  uma nova
criação. Por isso vocês vêem, ele não tem que acrescentar nada agora, porque isto será
automaticamente acrescentado.

47 Repare: você tem de nascer de novo. E quando você nasce de novo, você não pode
nascer de novo sem ter fé. Está certo. Por isso, você vê no meu quadro aqui, eu tenho o
fundamento da fé...  Fé  é  o  fundamento de tudo isto.  “Porque sem fé  é  impossível
agradar a Deus:… aquele que vem a Deus deve crer que Ele existe, e é galardoador
daqueles que diligentemente O buscam.” Ele tem de ser. E quando você é um céptico da
Bíblia, quando você é um céptico quanto à correcção da Palavra, você pode também
esperar, até que primeiro você creia nela. O que é pecado? Incredulidade. Há apenas
dois elementos que controlam o ser humano. A dúvida ou a fé, um ou outro. Você está
possuído com um que domina a sua vida.  Apenas depende de quanta fé você tem,
quanto consegue subir.  Mas em primeiro  lugar  tem que ser  a  fé.  Agora,  deixe-me
permanecer nessa fundação por um pouco.

48 Agora, fé é o que você deve crer. Fé é o que… “Fé é a substância das coisas que se
esperam…” Você já tem quando tem fé, porque é revelado em fé. “Fé é o fundamento
das coisas que se esperam [Hebreus 11], a prova...” Que tipo de prova? Uma prova
santa.  Desse  modo,  quando  você  diz,  “Irmão  Branham,  eu  creio  que  Deus  é  um
curador.” Bem, se você crê nisso, e então O aceita como seu curador e não está a
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mentir, mas na verdade crê que pelas Suas pisaduras está sarado, não há nada que o vá
desviar disso; é uma coisa resolvida. Agora, você não pode ter esperança, a iludir-se
com isto e a iludir-se com aquilo; mas quando você tem fé, você sabe, porque é a prova
de que você já tem.

49 Alguém ouviu Oral Roberts esta manhã, quando ele estava a pregar esta manhã,
Oral Roberts? Eu ouvi-o dizer algo acerca de haver uma fé de libertação, fazendo a
oração da fé de libertação. Ele disse, “Façam o vosso contacto ao tocar no rádio; façam
o vosso contacto ao tocar em alguma coisa de modo...” O homem estava a fazer aquilo
de modo a que aquilo desse às pessoas algo sobre o qual elas pudessem pôr as suas
mãos, algo para dizer, “Eu agora tenho, porque ele disse-me para tocar no meu rádio.
Eu tenho,” veja. Agora, está muito bem. Mas agora a fé verdadeira, genuína, não tem
que tocar em nenhuma daquelas coisas. Agora eu não estou a condenar o Irmão Oral.
De forma nenhuma. Ele está a fazer um grande trabalho e é um homem santo. E eu
tenho muita estima por Oral Roberts. É pena não termos um maior número deles. Mas o
que eu estou a tentar dizer, é que a fé não necessita de nada. A fé crê na Palavra de
Deus, pois a fé vem pelo tocar? Não. “A fé vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus.”
Isso é uma âncora. Está lá. E a fé (como eu disse) não há distância para ela. A fé é
agora mesmo. A fé está aqui.

50 Agora, se há alguém... Aquele pequeno bebé no outro dia, aquela mãe de que a
Irmã  Kidd  e  eles  falaram,  que  tinha  aquele  bebé  com os  intestinos  de  fora,  sem
nenhuma abertura no recto para a comida passar através dele... Agora, esta senhora,
ouvindo  a  Irmã  Kidd  e  os  outros  a  testificar,  creu  que  se  ela  pudesse  entrar  em
contacto, e eu orasse por aquele bebé... Agora, veja, Deus dá-nos pessoas. Alguns de
nós têm experiências com Deus tão reais, que Deus se torna tal como… ir aqui e falar
com o Irmão Neville ou alguém com quem você tem contacto. E nós às vezes pedimos a
essas pessoas para orar por nós. É isso que devemos fazer. Então se nós temos fé de
que aquele homem, ou mulher, ou seja quem for que estiver a orar por nós, está a falar
com Deus, então a nossa fé está segura; está agarrada, está estabelecida.

51 Aqui, o Romano saiu para encontrar-se com Jesus, e ele disse, “Não sou digno de
que entres debaixo do meu telhado. E eu não… Eu não sou digno.” Mas disse, “O meu
filho está muito doente. E Tu fala apenas a Palavra [veja], e o meu filho viverá.” O que
foi  isto?  A distância  não fez  diferença,  veja,  porque Deus é  omnipresente.  Deus é
omnipotente. E em todo o lugar onde Deus está, a omnipotência está ali. E Deus sendo
omnipresente, isso torna-O Deus em todo o lugar, por toda a parte, veja. Deus é tão
grande na Alemanha, como na Suíça, e lá em África neste mesmo minuto, como Ele é
aqui mesmo. Aí está! Por isso agora ele disse, “Eu não sou digno de que entres no meu
telhado; fala apenas a Palavra.” O que era isso? Era a fé daquele Romano. Ele creu.

E Jesus disse, “Vai. O teu filho vive.”

E ele partiu (uma jornada de dois dias). E no dia seguinte, antes de chegar a casa,
ele encontrou-se com alguns dos seus servos que vinham. E eles disseram, “O teu filho
vive.”

E o Romano estava tão emocionado ao ponto de dizer, “A que hora do dia é que ele
começou a melhorar? Em que parte do dia?”

Ele disse, “Por volta das onze horas ele começou a melhorar.” E o Romano soube
que era o mesmo tempo em que Jesus disse, “O teu filho vive,” e ele creu. Amém.

52 Omnipotente, omnipresente, omnisciente, infinito, esse é Deus. Por isso quando
eles telefonam e dizem, “Ore,” esses contactos e a sua fé trazem Deus. É uma coisa que
traz a oração e Deus juntos à cena. Oração, a fé muda daqui para aqui. Isto junta-os!.
“Fala a Palavra. Tudo o que eu quero que Tu faças é dizer a Palavra, e está tudo bem.”
Vêem? Ele não teve que estar lá. Apenas diz a Palavra. Porquê? Deus é omnipresente.
Ele é Todo-poderoso. E Ele é tão poderoso na base do mundo como no topo do mundo,
ou em qualquer dos lados. Ele é Deus. “E a única coisa que tens de fazer é falar a
Palavra,” disse ele. E agora, a fé faz o resto. A fé faz o resto. Por isso você deve ter fé
como fundamento. Todo o Cristianismo, tudo o que você é, tudo o que você alguma vez
será, está baseado em fé na Palavra.

53 É por essa razão que eu creio na Palavra. Eu não posso depositar a minha fé em
nada mais.  Se  eu  a  fosse  depositar  na  igreja,  em que igreja  depositava,  Católica,
Luterana, Metodista, Baptista, Pentecostais? Em qual depositava? Não sei. Eles estão
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cheios de escrúpulos e tudo o resto - trocam as linhas e tudo o resto. Mas quando eu
ponho a minha fé na Sua Palavra, está fundamentada. Ninguém a interpreta; aqui está.
“Assim diz o Senhor.” Então eu creio nisso. Aí está uma base.

54 Um  bom  médico  aqui  da  cidade,  um  amigo  meu,  o  Doutor  Sam  Adair,  nós
crescemos juntos. Todos vocês conhecem o Sam. E ele disse-me, ele disse, “Bill...”.
Depois de que aquela visão veio, disse-lhe onde é que ele construiria o seu edifício e que
aspecto teria. Agora, vá lá e pergunte-lhe em alguma ocasião se não é verdade: dois ou
três anos antes de acontecer, disse-lhe onde estaria. Eu disse, “Você ocupará quase
aquele quarteirão da cidade.” E não há nada a não ser uma coisa entre ele e aquilo, é
aquele edifício de reabilitação. O Doutor Adair possui o resto, e o farmacêutico. É tudo.
O Doutor Adair ocupou aquilo exactamente, aquela visão, onde o lugar que ele disse,
“Nem sequer pode ser tocado durante vinte e cinco anos. Está em tribunal.”

Eu disse, “Doutor, o Senhor dá-te, por causa da tua humildade.”

Ele disse, “Eu não presto.”

Eu disse, “Tu és uma tartaruga. Tu tens uma carapaça no exterior, uma concha
pela  qual  tu  olhas  para  os  teus  amigos  aqui  fora.  Mas  por  dentro  tu  és  um  tipo
verdadeiro. Sai fora dessa carapaça.” Eu disse, “Deus dá-te.”

Ele disse, “Eu nunca duvidei de ti, Billy, mas eu vou ter que duvidar disso.”

Eu disse, “Segue para o teu escritório.” Então ele saiu.

Na manhã seguinte ele telefonou-me e disse, “Eu estou a morrer de frio.”

Eu disse, “O que se passa?” Era por volta de Julho. Eu disse, “O que se passa,
Doutor?”

Ele disse, “Eu já comprei o lugar, Billy. Eles tiveram uma reunião ontem à noite em
Boston, e eu já comprei o lugar esta manhã.”

Disse, “Eu disse-te.”

Eu estava ali no outro dia a falar com ele, quando a arma explodiu na minha cara.
Ele disse, “Eu calculo que já contei isso a umas mil pessoas que vieram aqui,” assim. O
que é isto? Agora, quando Deus fala algo, tem que acontecer.

55 Ontem à noite chegaram alguns amigos. Eles tinham ouvido aquela visão falada
acerca daquela rena que tinha chifres de um metro e do urso cinzento.  Eu não sei
quantas pessoas das que têm vindo a casa querem ver aquilo. Eu disse, “Aqui está a fita
métrica;  ponha-a nos chifres.”  Vocês ouviram a ser  falado antes  que acontecesse,
vejam. Porquê? Quando Deus diz  algo,  tem que acontecer!  É  por  essa razão.  Está
fundamentado. Agora, aqui está o plano de salvação. E então se a Sua visão acontece
perfeitamente e exactamente da forma que eles disseram que eles fizeram, e esta igreja
aqui sabe que isso está certo, então e em relação à Sua Palavra? Isso é mais seguro do
que a visão. Se a visão não falou de acordo com a Palavra, então a visão está errada.
Mas  é  a  Palavra  em  primeiro  lugar,  porque  a  Palavra  é  Deus.  Por  isso  Ele  é
omnipresente.  Ele  falou  aquilo  aqui  e  cumpriu  no  Canadá.  Amém.  Veja,  Ele  é
omnipresente.

56 Muito bem. Primeiro você tem de nascer de novo. E depois quando você nasce de
novo, você tem fé; você crê na Palavra. Até você ser nascido de novo você vai discutir
contra isto. Se você apenas tem inclinação a ser religioso, e tem um pouco de sabedoria
humana de que deve fazer o que é correcto, você nunca será capaz de concordar com a
Palavra de Deus. Você nunca o vai fazer. Você tem que nascer de novo; e ao nascer de
novo, produz fé. Muito bem. Então depois de você obter fé, isto aqui mesmo, f-é, fé,
então você está em posição de crescimento.

57 Agora,  uma  grande  quantidade  de  pessoas  sobem ao  altar  e  oram,  e  dizem,
“Senhor,  perdoa-me,” e vem sobre elas uma grande experiência de santificação,  e
assim, então você tem um grande momento, levanta-se no altar a clamar. Você volta e
diz, “Louvado seja Deus, já tenho.” Não, você apenas partiu para um lugar de onde você
pode crescer. Você ainda não fez nada. Veja, a única coisa que você fez foi apenas
colocar a fundação. Agora, você vai construir uma casa. E você coloca a fundação e diz,
“Hei, já tenho.” Veja, você tem a fundação para construir a sua casa sobre ela. Agora,
você tem que construir a casa. Agora, é aí que vem a coisa nesta manhã sobre a qual
nós vamos falar agora. Muito bem. Uma casa, esta fundação está em primeiro lugar.
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Qual  é  o  fundamento  do  Cristianismo?  Fé  na  Palavra  de  Deus.  Esse  é  o  vosso
fundamento. Então vocês começam a crescer. Então vocês começam. Vocês começam a
acrescentar a este fundamento.

58 Agora, ao edificar uma casa, você põe os seus pilares e tudo o resto. O Irmão
Wood, e alguns destes carpinteiros e empreiteiros aqui poderiam dizer-nos como é que
você  edifica  a  sua  casa.  Vêem?  Mas  eu  vou  dizer-vos  como edificar  a  vossa  casa
espiritual onde Deus pode habitar. Ele quer habitar em si. Ele quer tornar-vos iguais a
Ele. Ele quer que vocês estejam reflectidos… a reflectir, melhor dizendo, o Seu ser.

59 Vocês sabem, no tempo antigo quando eles costumavam fabricar o ouro, antes de
terem  o  fundidor  de  minério  para  o  queimar,  eles  costumavam  bater  o  ouro
completamente, bater para tirar a lama, o ferro, e cobre, e coisas assim; e continuar a
bater,  e mudá-lo de posição, e batê-lo.  Os Índios fazem isso agora: batem o ouro.
Batem-no. Vocês sabem como é que eles sabiam que todo o ferro estava fora, e toda a
sujidade e assim, e a escória estava fora? Quando aquele que estava a bater podia ver o
seu próprio reflexo como um espelho. Estava limpo e claro o suficiente ao ponto de
reflectir a pessoa que estava a bater. É dessa forma que Deus faz. Ele pega no ouro que
Ele encontra na terra, e bate pelo Espírito Santo, muda-o de posição, e outra vez, e
outra vez, e bate até que Ele pode ver o Seu reflexo. E é isso que se espera que nós
façamos - reflectir o Filho de Deus.

60 E agora, nós devemos fazer a Sua obra. Ele disse, “Aquele que crê em mim [São
João 14.7 (12)]… Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, as fará também…” Você
está a começar a reflectir as obras de Cristo. Mas muitos de nós tentam fazer as obras
de Cristo antes de o reflexo de Cristo estar em nós. Agora, aí está o problema. Nós
vemos essas coisas a acontecer. Vocês sabem. Eu sei. Nós vemos estes passos em falso
ao longo do caminho.  Nós vemos os montes de pedaços de ministros,  de Cristãos,
amontoados ao longo do caminho. Porque eles não entraram nisto correctamente.

E essa é a razão pela qual eu estou aqui esta manhã, é para tentar ensinar a esta
pequena igreja,  e  a  mim mesmo,  como é  que nós  nos  podemos tornar  o  lugar  de
morada do Deus vivo. Quantos gostariam de o ser, o lugar de morada do Deus vivo?

61 Agora, aqui está o que nós fazemos. Qual é a primeira coisa? Ter fé e nascer de
novo;  isso  é  colocar  a  fundação.  Então  depois  de  nós  colocarmos  a  fundação,  em
segundo lugar, você acrescenta ao seu fundamento. “Acrescentai à vossa fé,” Pedro
disse aqui. Acrescentai à vossa... Primeiro vocês têm fé, depois acrescentam virtude à
vossa fé. Isto é a coluna seguinte. Em primeiro lugar coloque a sua fundação: fé. Então
à sua fé acrescente virtude. Agora, ali mesmo derruba muitos de nós. Sim, senhor. Sim,
acrescente virtude à sua fé. Isso não significa apenas viver uma vida imaculada, vocês
sabem, como uma mulher ou homem, e assim por diante. Isso não tem nada a ver com
aquilo. A Bíblia disse... Nós lemos aqui no livro de Lucas onde dizia, “Virtude saiu Dele.”
Está certo? Se nós vamos ser como Ele, nós devemos ter virtude então. Nós devemos
tê-la para ser como Ele.

62 Se... a primeira canção que eu gostei muito nos cânticos (uma das que gostei mais)
foi,  “Ser Como Jesus.” Bem, se eu vou ser como Jesus, eu tenho que ter virtude e
passar… para que possa passar de mim para as pessoas, porque virtude saiu Dele para
as  pessoas:  virtude.  E  antes  de  você  a  poder  deixar  sair,  você  tem que  a  ter  em
primeiro lugar. Se você não a tem, não vai sair. Não há nada de onde possa sair. E se
alguém tentasse obter virtude de nós? O cheque regressaria “sem cobertura.” Não,
ninguém lá de onde o obter: cheque devolvido por falta de cobertura. Alguém considera-
o como Cristão e amanhã vê-lo aqui fora a comportar-se de uma forma repreensível
como um pecador, pouca virtude pode ser obtida disso. Veja, está certo. A virtude deve
estar em nós, e até nós obtermos virtude... Então quando nós obtemos a verdadeira
virtude, nós podemos acrescentá-la à nossa fé. Essa é a parede de fundação seguinte.

63 Agora, primeiro você deve ter fé. A fé sozinha não vai produzir isto. Você tem
que... Pedro disse, “Então acrescentai virtude à vossa fé.” Você deve ter virtude de
modo a acrescentá-la à sua fé. Agora, então... Essa pode ser a razão pela qual você não
a tem, porque muitas igrejas de hoje ensinam que você não tem de a ter, ou que os dias
dela já passaram. Eles não têm que ter. A única coisa que você tem que fazer é unir-se
à igreja.  “Sim,  os  dias  já  passaram.”  Virtude -  qualquer  um sabe o  que a  palavra
“virtude” significa. E devemos tê-la. Se virtude saiu Dele para curar a mulher que estava
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doente, Ele está à espera que a mesma virtude esteja na Sua igreja, porque Ele foi o
nosso exemplo. E se Ele teve virtude para dar às pessoas, Ele espera que nós tenhamos
virtude para dar às pessoas. E o que é a virtude? Virtude é força, poder. Alguns deles
nem sequer crêem no poder de Deus. Eles dizem, “Isso é passado. A única coisa que
você tem de fazer é pôr o seu nome no livro. Ser aspergido ou derramado, ou baptizado,
ou seja o que for e é tudo o que você tem de fazer.”. Mas Pedro disse aqui, “Acrescentai
virtude.”

64 Agora, Pedro está a falar acerca de edificar uma casa de Deus, o templo de Deus,
estabelecendo-o num lugar… E depois de você ter virtude você deve ter… depois de você
ter fé, você deve ter virtude com isso. Está certo. Ter virtude para o mundo inteiro. Eu
preguei um sermão há cerca de vinte anos atrás, acho eu, sobre o Reverendo Sr. Lírio,
Lírio, o pastor. Tirei do texto onde Jesus disse, “Considerai os lírios como eles nem
trabalham nem fiam, todavia eu vos digo, Salomão em toda a sua glória não se vestiu
como um deles.”. Olhem para o lírio. Ele vem de baixo na lama; e a cada minuto do dia
ele tem que estar a extrair da terra, e o que é que ele faz com esta virtude que ele
extrai? Ele dá. Ele torna-se uma bela vista para o admirador. Ele abre-se por causa do
mel, para a abelha vir e ter a sua parte. Não se lamenta; ele tem isto para distribuir. E
se uma abelha viesse ali - “sem cobertura,” sem mel. Aquela pequena abelha coçaria a
sua cabeça e diria, “Que tipo de lírio é esse?”

65 Porque se um homem vier para tentar encontrar a salvação, se for à igreja que crê
que  os  dias  dos  milagres  já  passaram,  como Jack  Coe  uma vez  disse,  indo  a  um
restaurante e tinha um grande menu. Começou a ler, “bifes T-bone,” e assim, disse,
“Vou comer um T-bone.”

“Bem, isso foi para um dia passado. Nós não temos.” Pode pousar o menu e sair
(está  certo),  porque  eles  não  têm  nada  para  comer.  Por  isso  você  pode  ir  a  um
restaurante que tenha alguma coisa para comer. E o homem espiritual a crescer precisa
de algo com que se alimentar. Que é a Palavra de Deus. Eu creio em toda a palavra
disto.

Deus tem a mesa posta onde os santos de Deus são alimentados,

Ele convida o Seu povo escolhido “Venham cear”;

Com o Seu maná Ele alimenta; Ele supre toda a nossa necessidade:

Oh, é agradável cear com Jesus o tempo todo!

Está  certo.  Sim,  senhor.  Ele  tem,  a  igreja  tem.  A  igreja  do  Deus  vivo  que  é
edificada neste homem perfeito do conhecimento de Cristo.

66 Agora, você deve ter virtude. Eu disse depois, a coisa mais importante que vocês
reconhecem é que há alguém que gosta de cheirar o odor. Ele não é egoísta; ele tem
odor. Antes que ele possa partilhar a beleza, ele tem de a ter. Antes que você possa
distribuir a virtude, você tem de a ter. Por isso acrescente à sua fé virtude. Amém.
Entendem? Nós podemos ficar  por  muito  tempo nisso,  mas o  nosso tempo fugiria.
Acrescentando virtude à vossa fé...
67 Agora, em primeiro lugar, é a fé; depois a virtude. Então em terceiro lugar, você
acrescenta  conhecimento.  Conhecimento,  agora  isso  não  significa  conhecimento
mundano, porque isso é loucura para Deus, mas conhecimento para julgar. Julgar o
quê? O certo do errado. Como é que julga? Então, se você tem conhecimento Cristão,
junto com a sua virtude e fé,  você julga se a Palavra é certa ou errada. E se você
consegue pôr de lado todos os seus credos e toda a sua incredulidade, tudo aquilo que
você afirma que tem feito, então você tem conhecimento para crer que Deus não pode
mentir. “Seja toda a palavra do homem mentira, mas a minha seja Verdade,” veja.
Agora você está a adquirir conhecimento. É conhecimento supremo. Você não tem que
ter quatro diplomas em alguma faculdade ou algo assim para o ter, porque todas estas
virtudes lhe são dadas por Deus para colocar sobre a fundação da sua fé, para que você
possa chegar à completa estatura de um verdadeiro homem vivo de Deus. Sim, senhor.

68 Acrescente conhecimento porque… conhecimento da Sua Palavra. Você deve crer
nisto desta forma: tal como, você devia crer hoje, e aceitar, que os dias dos milagres
não passaram - conhecimento de que o que Deus diz, Deus é capaz de executar.Abraão
creu nisso. E quando ele tinha cem anos de idade, ele não duvidou da promessa de Deus
por incredulidade. Veja como aquela Palavra parecia ridícula. Aí está um homem de cem
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anos de idade à espera que um bebé nasça em sua casa através de uma mulher de
noventa anos de idade (Vêem?), quase cinquenta anos depois da idade de ter filhos;
viveu com ela desde que ela era uma jovem ou uma adolescente, e aqui está ele. O seu
fluxo de vida estava morto e o ventre de Sara estava morto; e todas as esperanças
tinham desaparecido (enquanto era esperança). Mas no entanto, contra a esperança, ele
creu em esperança, porque ele tinha conhecimento de que Deus era capaz de cumprir
tudo o que Ele prometera.

69 Agora quando você o tem desta forma, então acrescente isso à sua fé. Quando
você tem verdadeira virtude, acrescente isso à sua fé. Quando você consegue caminhar
aqui  fora  na  rua,  viver  como  um  Cristão,  agir  como  um  Cristão,  ser  um  Cristão,
acrescente isso à sua fé. Quando você tem conhecimento, você diz, “Bem, eu não sei
agora se esta Escritura está certa. Agora, aqui está Actos 2:38. Eu não sei como seguir
isso, com Actos [Mateus] 28:19.” Muito bem. Não acrescente nada, porque você ainda
não o  tem, veja.  O que é  que você vai  fazer?  Porque você não tem conhecimento
suficiente para saber de Deus que a Bíblia não se contradiz a Si mesma. Deixe isso em
paz.  Não  diga  mais  nada  sobre  isso,  veja.  Deixe  isso  em  paz.  Mas  quando  você
consegue ver que a Escritura não é contraditória, em que você pode dizer que… e pode
ver  que  pela  revelação  de  Deus,  toda  a  Palavra  é  escrita  em  mistérios,  e  só  o
conhecimento de Deus a pode revelar... Então quando você obtém… e diz… pontua cada
Palavra de Deus com um “Amém,” então acrescente isso à sua fé.
70 Oh, você está a chegar a um homem muito bom agora mesmo. Vê? Você está a
subir. Vê? Com quê? Com fé, depois com virtude, depois conhecimento. Vê como é
edificar este homem? Você pode ver que não há forma de escapar a isto. Esta é a forma
de  se  tornar  a  completa  estatura  de  Cristo.  Sim,  senhor.  Para  julgar,  julgar
correctamente. Julgar se é certo ou errado crer na Palavra de Deus; julgar se é certo ou
errado se eu deveria servir um credo ou servir a Deus; julgar se é certo ou errado, “Eu
deveria  nascer  de  novo,  ou  unir-me  a  uma  igreja.”  Então  você  começa.  Julgue
correctamente. Quando o pregador diz, “Os dias dos milagres já passaram.” A Bíblia
disse, “Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje, e eternamente.” Agora, em qual é que vai
crer? Quando diz, “Eu vou escolher Deus,”…

Agora, você não diz isso para dizer, “Bem, eu escolho,” apenas do seu coração. Mas
algo em si, a sua fé, abre caminho aí. Aí está. A sua fé diz, “Eu sei que Ele é o mesmo.
Eu testemunhei que Ele é o mesmo. Não há nada que o possa tirar de mim. Eu sei que
Ele é real.” Então acrescente isso à sua fé. Assente sobre a fundação.

71 Você está a subir agora, a subir em direcção ao reino. Chegou a um ponto agora.
Muito bem.

Agora, a seguir, o pregador vai dizer-lhe, e muitas pessoas dizem, “Estas coisas
que você lê na Bíblia, foram para outro dia. Agora, vou dizer porquê: porque nós não
precisamos dessas coisas hoje. Nós não precisamos disso. Veja, nós não temos que
exercitar essas coisas, cura divina. Nós não exercitamos o falar em línguas na igreja
para manter a nossa igreja em ordem. E nós não fazemos isto.” Nós vamos chegar a
isso, eu tenho uma Escritura aqui acerca disso, se o devíamos fazer ou não.

Agora, mas aqui ele disse, “Eu não sei, nós não devíamos fazer isso hoje. A única
coisa que eu penso que devíamos fazer, nós devíamos aprender a falar decentemente
perante a multidão. Nós devíamos ir e deixar um psiquiatra examinar a nossa mente e
ver se nós somos capazes… se somos capazes de nos apresentarmos, se o nosso QI é
suficientemente alto para o fazer, e assim por diante. Eu penso que temos as maiores
congregações; nós edificamos a nossa organização.”
72 Nós não estamos a edificar uma organização. Eu não estou aqui esta manhã para
edificar uma organização. Cristo nunca me enviou para edificar organizações. Cristo
enviou-me para edificar indivíduos à estatura de Jesus Cristo para que eles possam ser a
central  de  energia  e  lugar  de  morada do Seu Espírito  pela  Sua Palavra… pela  Sua
Palavra. Edificar o indivíduo até esse lugar, não edificar uma organização para ser uma
maior denominação, mas edificar o indivíduo para serem filhos e filhas de Deus. É essa a
ideia.

Acrescente à sua fé virtude: à sua virtude, acrescente conhecimento. Bem, agora,
você está a chegar a um lugar.

73 Agora, quando eles começarem a dizer,  “Bem, nós não temos que aceitar isso
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hoje.” Têm de aceitar. Deve ser. As Escrituras não podem mentir e, “Não há nenhuma
interpretação particular,” disse a Bíblia. Você apenas crê nela da forma em que está
escrita. Veja, você tem que ter estas coisas. E a única forma de ser capaz de as ter é ao
ter conhecimento de origem divina. E o conhecimento de origem divina vindicará a
Palavra. Veja, você tem que crer - não fingir. Nada disto é a fingir. Veja, se você tenta
dizer, “Eu tenho...” Não seja um melro a colocar penas de pavão em si mesmo, veja,
porque elas vão cair. Elas não nasceram ali naturalmente. Estão apenas espetadas.

74 Eu penso no lugar onde David disse, Salmos 1, ele disse, “Ele será como uma
árvore que está plantada junto ao ribeiro de água.” Vocês sabem, há uma diferença
entre  ser  plantado  e  ser  fixado,  espetado.  Como  a  velha  árvore  de  carvalho,  foi
plantada, aquilo avança dando voltas para baixo e consegue um bom ponto de apoio. O
pequeno galho que está a espetar-se ali, você não sabe o que vai acontecer àquilo. Não
tem raízes; não tem fundação, veja. É como algumas pessoas vindo de um seminário ou
algo  assim,  veja.  Não  têm  isso…  “Bom,  o  doutor  assim  e  assim  ordenou-me  no
ministério.” Não faz diferença nenhuma o que isso foi. Cristo o fez nascer nisso, pela sua
fé. Você é regenerado e nasce nisso. Depois de nascer nisso, estas são as coisas que Ele
espera que você acrescente. Continue a acrescentá-las. Agora, vamos continuar por
aqui.

75 Agora,  vai  haver  outra  coisa  deste  conhecimento  de  que  poderemos  falar:
conhecimento divino. A Bíblia perdeu o seu significado neste dia? Veja, muitas pessoas
dizem isso, que a Bíblia não quer dizer exactamente isso. Se Deus cuida de mim, e me
corrige no meu pecado; e se eu sou um filho de Deus, Ele faz isso. Ele procede consigo
dessa forma. Filhos e filhas, quando você faz algo de errado, Ele corrige. Então se Deus
é tão cuidadoso acerca de si ao ponto de cuidar de si e de o corrigir, quanto mais cuida
da Sua Palavra, que é o seu exemplo, que é Ele mesmo. “No princípio era o Verbo, e o
Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus… e se fez carne e habitou entre nós.”

76 A Palavra é a revelação de Jesus Cristo; a Bíblia disse isso, Cristo sendo revelado
na Sua Palavra.  E se Ele cuida de si,  quando você transgride contra estas leis,  Ele
condena-o por isso, quanto mais Ele cuida da Sua lei que o condena? Amém! Não me
digam  essas  coisas.  Eu  creio  em  conhecimento  genuíno  do  Espírito  Santo.  O
conhecimento do Espírito Santo sempre pontuará a Palavra com, “Amém.” Quando você
toma estas coisas que parecem contradizer-se, na Bíblia você senta-se e estuda em
oração, assim. A primeira coisa que você reconhece é que o Espírito Santo começa a
instalar-se. Passado um pouco você vê aquilo a ligar-se e aí tem. Isso é conhecimento.

77 Alguns deles dizem, “Bem agora, a Bíblia disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e
eternamente.” E a igreja diz, “Num certo sentido Ele é o mesmo.” Oh, oh. Oh, não, você
abriu uma fenda ali mesmo, veja. Sim, senhor.

Não, senhor, Ele é o mesmo. Sim, senhor. Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje, e
eternamente. Não há diferença Nele. Ele vive na Sua Igreja fazendo as mesmas coisas.
“Um pouco, [como eu citei há pouco tempo atrás]… Um pouco e o mundo não me verá
mais, mas vós me vereis.” Pois Ele disse, “Eu estarei convosco, até mesmo em vós, até
ao fim do mundo.” Além disso, Ele disse, “As obras que eu faço, vós as fareis também.”
Novamente Ele disse, “Eu serei a videira; vós sereis as varas.” E a vara vive unicamente
pela vida da videira. Seja o que for que estiver na videira sai pela vara. Glória! Então
Cristo o mesmo ontem, hoje, e eternamente, isto produz a vida do Senhor Jesus Cristo.
Amém.

78 Conhecimento.  Não  mundano  -  isso  arrazoa.  Qualquer  tipo  de  conhecimento
mundano arrazoa, veja. Mas a fé não tem arrazoamento. Deus revela-lhe que uma certa
coisa vai acontecer, todo o cientista no mundo pode dizer que é ao contrário, que isso
não pode acontecer; você crê de qualquer forma. Sim, senhor. Não arrazoa. A Bíblia
disse que nós destruímos o arrazoamento.  Você não arrazoa com fé.  A fé não tem
arrazoamento; a fé sabe onde está. A fé age. A fé persiste. Não pode mover-se. Nada a
pode mover. Não quero saber de seja o que for que diz isto, aquilo, ou outra coisa; não
se move um pouco. Permanece ali. Espera, espera, espera, espera, não faz diferença,
permanece ali. Deus disse a Noé que estas coisas iam acontecer; ele creu. Deus disse a
Moisés que estas coisas iam acontecer; ele creu. Deus disse aos discípulos que certas
coisas iam acontecer. Subam ali no Pentecostes e esperem; eles ficaram ali mesmo.
Sim, senhor. Muito bem.
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79 Agora, conhecimento. Agora, não é conhecimento mundano, mas é conhecimento
divino. E conhecimento divino, quando Deus é a fonte de todo o conhecimento, e Deus é
a Palavra, então se você tem conhecimento divino, você crê na Palavra, e você raciocina
tudo pela Palavra. Este caso dos impostos no qual a igreja tem estado, ou no qual eu
tenho estado… Um dos homens uma vez numa audiência disse-me, disse... Eu disse...
Eles não conseguiam encontrar nada de errado. E então eles começaram a... Eu disse,
“Bem, então se não há nada errado, porque razão não param de me perseguir?”

80 Ele prosseguiu falando-me acerca de algumas Escrituras. Ele disse, (um indivíduo
grande com um cigarro na sua mão), ele disse, “Sr. Branham, eu sou um estudante da
Bíblia.”

Eu disse, “Fico contente por ouvir isso.”

Ele disse, “Agora, eu quero saber de que forma é esta superstição. Você cobrou por
estes lenços que você enviou. Aquela superstição de orar pelos lenços e de os enviar,
aqueles tecidos ungidos, como lhes chamam, tecidos.” Ele disse, “Então, você cobra por
isso.”

Eu disse, “Não senhor, não há cobrança por isso.”

E ele disse, “Bem, nesta superstição...”

Eu disse, “Você chama superstição, senhor? Você disse-me há alguns minutos atrás
que era um estudante da Bíblia.”

Ele disse, “Eu sou.”

81 Eu disse, “Cite-me Actos 19:11.” Conhecimento, apanhou-se a si mesmo naquilo,
tentou mudar o assunto. Eu disse, “Então cite-me João 5:14.” Não conseguia. Eu disse,
“Então Tiago 5:14”, ele não conseguia. Eu disse, “Conhece João 3:16?” Conhecimento,
inteligente, mundo. Mas quando...

Ele disse, “Mas Sr. Branham, você está a tentar julgar este caso por uma Bíblia.
Nós estamos a tentar julgá-lo pelas leis da terra.”

Eu disse, “Senhor, as leis da terra não estão baseadas na Bíblia? Então é justiça.”
Amém.

82 Certamente,  conhecimento,  não mundano, conhecimento espiritual  da Palavra,
sabendo o que Deus disse. Faça o que Deus disse. Está certo. Então se você tem isso e
pode crer em todas estas coisas que Ele é o mesmo em todas estas coisas que a Palavra
diz que são verdade, você pontua cada uma com um, “Amém” está bem. Acrescente isso
à sua fé. Está bem.

Sim, se alguém tenta dizer-lhe que a Bíblia perdeu o Seu poder, que não há tal
coisa como o baptismo do Espírito Santo, não acrescente isso. Não vai resultar. Vai cair,
como pôr barro sobre uma rocha; não vai ficar de pé. Vai desmoronar.

83 Então  as  pessoas  dizem-lhe,  “Não se  pode  confiar  na  Bíblia  hoje.  Você  tenha
cuidado agora. Não se creia…” Ouve-se isso o tempo todo. Um pequeno ditado: “Você
não pode confiar na Bíblia.” Bem, se tiver isso na sua mente, não tente acrescentar isso,
porque não vai resultar. O edifício inteiro vai cair ali mesmo. Ela tem que ser rebocada
com argamassa pelo Espírito Santo. Ou seja, colada uma à outra, a argamassa que sela
isto.  E  a  mesma  coisa  que  sela  isto...  Vocês  sabem  de  que  forma  uma  válvula
vulcanizada dura sempre mais tempo do que um velho remendo colado, um pouco de
calor faz com que se cole um velho remendo num pneu. A primeira coisa que se nota é
que se aquecer aquele pneu um pouco, desloque-se um pouco mais depressa, e vai
derreter completamente. Sim, senhor. Veja, esse é que é o problema com muita gente
hoje. Tentam colar o seu conhecimento nisto, um conhecimento mundano, com um
pouquinho da velha cola terrena. E quando as provas vêm, “Bem, talvez eu estivesse
errado,” veja, e o ar sai. Você esvazia-o em poucos minutos. Todo o seu clamor e o
saltar para cima e para baixo não lhe fez bem nenhum. As pessoas vêem-no a voltar à
mesma trapalhada novamente. Está certo. Mas se você fica ali com calor suficiente do
Espírito Santo ao ponto em que isto o torna a si e à válvula um, é isso. Você e a válvula
tornam-se um. Quando você fica ali até você e cada promessa de Deus se tornarem um,
então acrescente isso à sua fé. Se você não se torna um, não acrescente de modo
algum.
84 Você diz, “Não se pode confiar na Palavra.” Não tente acrescentar isso. Se você diz,
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“As promessas aqui do baptismo do Espírito Santo foram apenas destinadas para os
doze apóstolos,” como algumas igrejas dizem hoje; não tente acrescentar isso. É aí que
as fundações delas se têm desmoronado.

Como Uzias estava a noite passada, quando ele viu a fundação deste homem no
qual ele confiava toda desmoronada, ferido de lepra. Não era boa. Agora, “Apenas para
doze apóstolos, unicamente os doze apóstolos.”

85 Eu estava lá no Irmão Wright (Eu penso que eles estão aí algures.) uma noite, e
havia um ministro ali.  Eu estava a falar, e quatro ou cinco pregadores juntos. Este
pregador levantou-se e disse, “Agora, eu quero dizer-vos uma coisa meus caros. Oh, eu
penso que vocês são boas pessoas.”

Eu  disse  a  alguém,  eu  disse,  “É  alguém  ali  sentado;  observe.”  Então  Junior
Jackson, ali atrás, simplesmente terminou de falar, e ele disse - falando sobre a graça
de Deus. Oh, bem, ele estava inflamado à espera. E ele levantou-se ali e ele estava a
tentar…

Disse,  “Agora,  eu  quero  dizer  que  o  Sr.  Branham  aqui,  eu  digo-vos,  é  um
anticristo,” e ele tocou no assunto dessa maneira toda a noite…

E alguns dos pregadores começaram… Eu disse, “Só um momento; agora, não
digam  nada,  irmãos.  Há  apenas  um  dos  dele  e  um  grupo  dos  nossos.”  Eu  disse,
“Deixem-no em paz agora; ele escolheu-me a mim.” Eu queria aquilo tanto, que não
sabia o que fazer. Vêem?

86 Ele disse, “O Sr. Branham é um anticristo,” e ele prosseguiu dizendo tudo, vocês
sabem acerca de... Ele disse, “Ali... Um baptismo do Espírito Santo,” disse, “a Bíblia
disse que houve apenas doze que receberam o baptismo do Espírito Santo.” Falando
acerca de cura divina, “Apenas os doze apóstolos tinham cura divina.” Ele disse, “Nós
falamos onde a Bíblia fala, e ficamos silenciosos onde a Bíblia faz silêncio.”

Eu esperei até que ele disse aquilo ali por cerca de meia hora; eu disse, “Espere só
um minuto.  Eu  tenho  escrito  em papel  tantas  aqui,”  eu  disse,  “Eu...  Dê-me  uma
oportunidade de responder a algumas.” E quando eu me levantei eu disse, “O Senhor,
ele disse que ele falou onde a Bíblia falou, a sua igreja falou, e ficou silencioso onde ela
estava silenciosa. Vocês são todos testemunhas.”

“Sim.”

Eu disse, “Agora, ele disse que houve apenas doze que receberam o Espírito Santo.
A minha Bíblia disse que houve cento e vinte na primeira tentativa.” Amém! Deite fora
aquele tipo de conhecimento. Vêem? Que ele estava a tentar...

87 Eu disse, “Então eu creio que Paulo não recebeu o Espírito Santo quando ele disse
que  ele  recebeu.”  Vêem?  Eu  disse,  “Lá  em...  Quando  Filipe  desceu  e  pregou  aos
Samaritanos, eles tinham sido baptizados no nome de Jesus unicamente; o Espírito
Santo não tinha vindo sobre eles, e eles mandaram recado e fizeram com que Pedro e
João descessem e impusessem as mãos sobre eles, e o Espírito Santo veio sobre eles.
Eu creio que eram apenas os doze.”. Eu disse, “Em Actos 10:49 quando Pedro estava no
telhado e  tinha tido  a  visão para  ir  a  Cornélio,  enquanto  Pedro  ainda falava estas
palavras, o Espírito Santo caiu naqueles que ouviram a Palavra.” Eu disse, “A Bíblia
continua a falar; onde está a sua igreja?” Está de volta às suposições. Eu disse, “Cura
divina, você disse que apenas os doze apóstolos tinham cura divina. A Bíblia disse que
Estevão desceu a Samaria e expulsou demónios, e curou os enfermos, e houve grande
alegria na cidade, e ele não era um dos doze. Ele não era um apóstolo; ele era um
diácono.” Amém, amém.
88 Eu disse, “Se Paulo não era um dos doze que estavam no aposento alto, e ele tinha
o dom de cura...” Eu disse, “Olhe para os dons de cura. E em trinta anos mais tarde, ele
ainda estava em Corinto a ordenar o dom de cura no corpo.” Vêem?

Agora, aquele tipo de conhecimento que vocês aprendem de algum livro, é melhor
deitá-lo fora no balde do lixo. Venha a este conhecimento. Quando Deus disse, “Ele é o
mesmo ontem, hoje e eternamente,” diga, “Amém.” Sim, senhor. Sim, senhor. Não é só
para os doze, é para todos. Quando você recebe aquele tipo de fé - quando a sua fé
pontua cada porção com um “Amém,” então você diz, “Muito bem,” acrescente isso
aquilo.



A Estatura De Um Varão Perfeito 19

89 Em quarto lugar... (Nós vamos ter que nos apressar porque eu estou mesmo...) É
mesmo  tão  bom  estar  aqui  de  pé  e  falar  acerca  disto...  Sim.  Em  quarto  lugar
(Obrigado), acrescente temperança. Oh, bem. Nós chegamos à temperança. Agora, você
teve fé em primeiro lugar. Você tem que ter isso para começar. Então você acrescenta
virtude à sua fé, se é o tipo certo de virtude. Depois você acrescenta conhecimento, se é
o tipo certo de conhecimento. Agora, você vai acrescentar temperança. Temperança não
significa: parar de beber álcool aqui. Não, não. Temperança não significa cura alcoólica,
não neste caso. Esta é a temperança da Bíblia, temperança do Espírito Santo. Aquilo é
apenas uma das concupiscências da carne. Mas nós estamos a falar de temperança do
Espírito Santo. Isso significa como controlar a sua língua, não ser um mexeriqueiro;
como controlar o seu temperamento, não perder as estribeiras sempre que alguém fala
com raiva consigo. Oh, bem. Rapaz, muitos de nós vamos cair antes de começarmos,
não vamos? Vêem? Depois nós perguntamo-nos a nós mesmos porque é que Deus não
está na Sua igreja operando milagres e as coisas que Ele costumava fazer. Sim, senhor.

90 Acrescente  estas  coisas.  Acrescente  temperança.  Oh...  Temperança,  como
responder com bondade quando lhe falam com ira. Alguém diz, “Vocês bando de santos
roladores lá.” Não se sobressalte e não arregace as suas mangas agora. Vê? Isso não,
mas fale com amor divino. Temperança, bondade, é dessa forma que você quer ser?
Quando se irritarem contra si, não se irrite. Que Ele seja o seu exemplo. Quando eles
disseram, “Se Tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão.” Ele podia ter
feito aquilo e mostrar que Ele era Deus; mas Ele teve temperança. Quando eles lhe
chamaram Belzebu, Ele disse, “Eu vos perdoo por isso.” Está certo? Eles arrancaram
mãos cheias de barba da cara Dele, e cuspiram na Sua cara, e disseram, “Desce da
cruz.”

Ele disse, “Pai perdoa-lhes; eles nem sequer sabem o que fazem.”

91 Quando Ele tinha o dom...  Ele conhecia todas as coisas,  porque Nele estava a
plenitude da Divindade corporalmente. Eles tinham-No visto operar milagres ao dizer às
pessoas o que estava mal com elas, e assim por diante. Eles puseram um trapo à volta
da Sua cabeça dessa forma, à volta dos Seus olhos, e bateram-Lhe na cabeça com um
pau, e disseram, “Profetiza; diz-nos quem te bateu; nós creremos em ti.” Vêem? Ele
tinha temperança.

Agora, se você tem dessa forma; acrescente à sua fé. Se você ainda se irrita e fala
sem papas na língua, e se agita, e se aflige, e fica histérico. Uh, uh. Você ainda não
tem. Você não pode acrescentar isso, porque isso não vai acrescentar. Vêem, isso não
vai ficar vulcanizado. Vocês não poderiam pegar num pedaço de borracha, vocês sabem,
e vulcanizá-lo a um pedaço de ferro. Não vai resultar. Não, tem que ser flexível tal como
a borracha é. Vêem? E quando a sua fé e a sua temperança se tornam o mesmo tipo de
temperança do Espírito Santo que Ele teve, então isso vulcanizará com Ele. Você é
acrescentado a isso.

92 Quando  a  sua  virtude  é  como a  virtude  Dele,  então  isso  acrescentará  aquilo.
Quando o seu conhecimento é como o conhecimento Dele, “Eu venho para fazer a Tua
vontade, oh Deus.”... Com a Palavra do Pai Ele derrotou todo o demónio. Os céus e a
terra passarão mas a Palavra não passará. Vêem, quando você tem aquele tipo de
conhecimento,  isto  vulcanizará  com  a  sua  fé.  Quando  você  tem  o  tipo  certo  de
temperança, como Ele teve; isto vulcanizará. Se você não tem - apenas uma crença
inventada, parcial, preservada em água, ou temperança, “Oh, eu devia acabar-lhe com o
comportamento violentamente, mas se calhar é melhor eu não o fazer, porque eles
podem  pôr  o  meu  nome  no  jornal  por  causa  disto.”  Esse  ainda  não  é  o  tipo  de
temperança de que Ele está a falar. Não tente acrescentar isso; isso não vai resultar.
Mas quando você pode realmente, com a doçura proveniente do seu coração perdoar a
todo o homem, calar-se; deixar isso passar (Vêem?), então isto vai vulcanizar. Você
pode acrescentar isso à sua fé. Não admira que a igreja seja tão pequena. Não está
correcto? Não admira.

93 Quando eu digo, “Arrependam-se e sejam baptizados, a Bíblia disse, no nome de
Jesus Cristo,” e um estrito trinitariano que não crê nisso, diria, “Aquele velho anticristo;
Ele é um Nome de Jesus; Ele é um Só Jesus.” Cuidado, rapaz. Tenho dúvidas em relação
à sua temperança agora mesmo. Porque é que você não vem e diz, “Vamos ponderar
isto juntos, Irmão Branham. Eu gostaria de ouvir isto explicado.” Vêem? Então desça e
ouça isto; e então isto é exposto perante si, e então você afasta-se, nós vamos chegar a
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isso em apenas alguns minutos na piedade.

Mas quando você se agita descontroladamente,  quer tirar  todas as conclusões
precipitadas, uh-uh, isso é - isso não é aquilo. Vêem? Você ainda não tem a temperança
da Bíblia quando faz isso. Como responder. Então se você tem tudo isto, você pode
acrescentar isso à sua fé.

94 Então depois disso, em quarto lugar, você quer acrescentar paciência à sua fé. “Se
você tem fé, ela produz paciência,” a Bíblia disse. Vêem? Então isto é paciência. Agora,
essa é a próxima coisa que vai edificar esta estatura. Vocês sabem, Deus tem material
genuíno no Seu edifício. Vêem, como somos pequenos, irmãos? Vêem, vêem? Vêem a
razão de nós estarmos onde estamos? Sim, senhor.

Vêem, nós temos louvor; vocês têm clamores em voz alta e coisas, porque nós
temos fé; mas quando nós descemos a estas coisas aqui, Deus não pode edificar-nos
nessa estatura. Vêem? Ele não pode edificar-nos até esse tipo de lugar. Nós temos todas
estas coisas com as quais caímos e pomo-nos a andar com elas. Vêem? Ele não pode
edificar a Sua igreja.

95 Paciência com o quê? Que tipo de paciência? A primeira coisa é ter paciência com
Deus. Se você tem fé muito genuína, você terá paciência muito genuína, porque a fé
produz paciência. Quando Deus diz alguma coisa, você crê. É tudo. Você tem paciência.

Diz, “Bem, eu pedi-lhe a noite passada para me curar, e eu estou doente na mesma
esta manhã.” Oh, bem, que paciência.

Deus disse a Abraão, e vinte e cinco anos mais tarde não havia nem sequer um
sinal; ele ainda cria naquilo. Ele foi paciente com Deus. Ponham-No sempre à vossa
frente. Deixem que Ele seja o próximo passo. Vocês não podem passar por Ele, por isso
apenas mantenham-No à vossa frente. “Ele disse e eu estou... Vai acontecer.” Vêem?
Mantenham-No à vossa frente. Isto é certo.

96 Noé teve paciência. Sim. Noé teve paciência divina verdadeira. Deus disse, “Eu vou
destruir este mundo com chuva,” e Noé pregou cento e vinte anos sobre isso: muita
paciência, nem sequer orvalho caiu do céu. Não havia nada. Seco como sempre fora por
cento e vinte anos, mas ele foi paciente. Então Deus testa a sua paciência. Está certo.
Deus testa-os. Depois que Ele disse a Noé... Agora, Ele disse, “Noé, eu quero que tu vás
e entres na arca. Eu vou conduzir os animais ali. E eu quero que tu entres, subas em
direcção ao andar de cima agora, de modo a que possas olhar pela janela do topo.
Agora eu quero que tu entres ali. Eu quero que tu digas a estas pessoas: ”Amanhã, o
que eu tenho estado a pregar por cento e vinte anos vai acontecer. Muito bem, desce ali
e diz-lhes.“ Qual foi o primeiro sinal? Noé entrou na arca: não havia chuva nenhuma.

97 Noé preparou-se, e pôs o impermeável e tudo de modo a que pudesse olhar para
fora de vez em quando, preparou-se. Mas no dia seguinte… Ele pode ter dito à sua
família, e às suas noras, e todos eles disseram, “Oh, bem, amanhã vocês vão ver algo
que nunca tinham visto, porque vai estar escuro em toda a parte nos céus, vão aparecer
trovões e relâmpagos. A grande espada de Deus vai mover-se com energia de uma
ponta à outra dos céus. Ele vai condenar este grupo de pecadores que nos rejeitaram
durante estes cento e vinte anos. Observem e vejam.”

Veja, alguns dos crentes parciais, vocês sabem, que deambulam e nunca entram,
vocês sabem... Vocês ainda os têm, vocês sabem. Então eles—eles subiram e disseram,
“Bem, o idoso pode ter estado certo, por isso nós vamos subir e vamos esperar alguns
dias, ou vamos esperar algumas horas de manhã e vamos ver.”

98 No dia seguinte, em vez de uma nuvem negra, veio o sol subindo como sempre
aconteceu. Noé olhou para fora. Disse, “Hei, ainda não há nuvens.”

Aquele sujeito, subiu disse, “Ah, eu sabia que tu eras um deles. Eu vejo-te aqui em
cima.”

“Bem, perdoe-me, senhor, ah-ah; talvez eu estava apenas a - você sabe estava
apenas entusiasmado; você sabe, tipo... Ah-ah-ah.”

Mas Noé, ele teve paciência, disse, “Se ela não veio hoje, estará aqui amanhã.”
Está certo. Porquê? Deus disse.

“Quando é que Ele lhe disse isso, Noé?”
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“Há cento e vinte anos atrás. Eu cheguei até aqui, assim eu estou apenas à espera
aqui agora.”

Veja, pouco depois nós verificamos que Deus chegou até aqui à espera da igreja
também, mas ela vai estar lá; não se preocupem. Ele prometeu. Esperou este tempo
todo por uma ressurreição. Vai haver uma, não se preocupem. Deus prometeu. Esperem
pacientemente.

99 Você adormece ali, isto não vai... Você pode dormir uma pequena sesta antes que
isto aconteça, mas você vai acordar naquele tempo; Ele prometeu. Vêem? O que nós
chamamos uma sesta de morte, vocês sabem, o que nós chamamos morte, apenas uma
pequena sesta, ou dormir em Cristo. Não há tal coisa como morrer em Cristo. A vida e a
morte não existem em conjunto. Vêem? Nós apenas dormimos uma sesta, uma sesta da
qual os nossos amigos não nos podem acordar. Ele é o único que pode acordar. “Ele
chamará, e eu responderei,” disse Job. Job esteve a dormir agora por quatro mil anos.
Não se preocupem, ele vai acordar. Não se preocupem, ele continua à espera.

100 Noé esperou; passou o quarto dia: não havia chuva. Está tudo bem; vai acontecer.

Eu consigo ouvir a Sra. Noé aproximar-se e dizer, “Pai, tens a certeza?”

“Não fales assim.” Ele teve paciência porque ele tinha fé. Sim, senhor. Ele tinha
virtude. Ele tinha conhecimento de que Deus estava certo. Ele tinha temperança; ele
não se agitou descontroladamente nem disse, “Bem, eu não sei a quantas ando. Eu
perdi toda a minha popularidade ali fora.” Não, não. “As pessoas não se preocupam mais
comigo. Eu vou sair ali  fora e começar de novo uma outra vez.” Não, não. Ele teve
paciência. Deus prometeu; Deus o fará. Deus fará porque Deus disse.
101 Eu consigo ver o seu filho aproximar-se e dizer, “Pai, tu sabes...” (Passando a mão
sobre o seu longo cabelo cinzento, você sabe, e ele tinha centenas de anos de idade,
vocês sabem, assentado ali.) Disse, “Eu sei que tu és um velho patriarca. Eu amo-te,
paizinho, mas seria possível que tu estivesses um bocadinho errado?”

“Oh, não, não.”

“Porquê?”

“Deus disse.”

“Bem, paizinho, há já seis dias que estamos sentados aqui, sentados aqui nesta
velha e grande arca seca, assentados aqui mesmo. E está toda coberta com betume por
dentro e por fora, e nós estivemos todos estes anos a construí-la; e tu estiveste ali e
pregaste até que ficaste cinzento e calvo, e aqui estás tu agora a tentar dizer tal e tal
coisa, e as pessoas estão a rir-se e a atirar tomates podres e assim contra o lado dela.
Olha ali o que tu estás a fazer. Ora tu sabes...”

“Sê paciente, filho.”

“Tens a certeza?”

“Vai chover.”

A sua nora disse, “Pai, você sabe eu...”

“Vai chover.”

“Mas nós temos estado todos estes anos à espera; nós temos estado a prepararmo-
nos, e tu disseste-nos que ia chover há uma semana atrás. E nós estamos aqui, e as
portas estão todas fechadas, e aqui estamos nós a caminhar à volta aqui dentro, e o sol
a queimar como antes.”

“Mas vai chover.”

“Como é que você sabe?”

“Deus disse.”

102 Agora, quando você se torna dessa maneira, acrescente isso. Mas se você ainda
não tem dessa maneira, não tente acrescentar. Não vai resultar. Não vai resultar a
respeito de cura; não vai resultar a respeito de mais nada. Vêem? Isto tem que unir-se
com o mesmo material com o qual é vulcanizado. Está certo. Você tem que acrescentar:
paciência com a promessa de Deus. Sim, senhor. Noé creu e ele teve paciência com
Deus por cento e vinte anos.
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103 Moisés - ele teve paciência com Deus. Sim, senhor. Disse, “Moisés, eu tenho ouvido
o clamor do Meu povo. Eu tenho visto as aflições deles. Eu estou a descer para os
libertar. Eu vou enviar-te lá.”

E o pequeno contraste ali entre ele e Deus, e Deus mostrou-lhe a Sua glória. Ele
disse, “Aqui vou eu.” Quando ele viu a glória de Deus, vejam, ele teve fé.

Disse, “O que é isso na tua mão, Moisés?”

Ele disse, “Uma vara.”

Ele disse, “Atira-a ao chão.” Ela transformou-se numa serpente.

Ele disse, “Oh, bem.”

Disse, “Apanha-a, Moisés. Se eu sou capaz de transformá-la numa serpente, eu
posso transformá-la outra vez de novo.” Amém. Se Deus me pode dar uma vida natural,
Ele pode dar-me uma vida espiritual. Se Deus me pode dar o primeiro nascimento Ele
pode dar-me o segundo nascimento. Amém. Se Deus pode curar isto através de cura
divina, Ele pode ressuscitá-lo, novamente para Sua glória nos últimos dias. Está certo.

“Se eu posso atirar esta vara ao chão e transformá-la numa serpente; eu posso
transformá-la de novo numa vara. Apanha-a pela cauda.” Moisés estendeu a mão até
abaixo  e  apanhou-a;  ali  estava  uma  vara.  Glória.  Ele  começou  a  acrescentar
conhecimento então, veja.

“O que é que se passa com a tua mão, Moisés?”

“Nada.”

“Põe no teu seio.”

“Muito bem, que me dizes disto?”

Branca com lepra. “Oh, Senhor, olha para a minha mão.”

“Põe-na  de  novo  no  teu  seio,  Moisés.”  Pô-la  de  novo  dessa  forma,  tornou-se
exactamente como...

Ele começou a acrescentá-las desta forma então. Vêem? Sim, senhor.

104 Ele desceu ali abaixo… e o primeiro contraste foi que ele chegou ali abaixo. Saiu ali
fora e disse, “O Senhor Deus disse, «Deixa ir o meu povo!» Faraó, eu quero que tu
saibas isto: eu vim como representante de Deus. Tu deves obedecer-me.”

Faraó disse, “Obedecer? Tu sabes quem eu sou? Eu sou Faraó. Obedecer-te a ti,
um escravo?”

Disse, “Tu vais obedecer-me ou perecerás. Tu vais fazer uma das duas aquela que
tu quiseres.” Porquê? Ele sabia do que estava a falar.  Ele tinha uma comissão. Ele
estava ali; ele tinha falado com Deus. Ele tinha fé. Ele sabia onde é que estava.

“Tu queres que eu te obedeça? Sai daqui.”

“Eu vou mostrar-te.”

“Mostra-me  um  sinal.”  Ele  atirou  uma  vara  ao  chão:  transformou-se  numa
serpente.

105 “Ora,  disse  ele,  ”Aquele  truque  de  mágico  barato...  Venham cá  um instante.
Venham cá, Janes e Jambres. Atirem as vossas varas ao chão.“ Eles atiraram-nas ao
chão, e transformaram-se numa serpente.

Disse, “Agora, tu, coisa barata desces aqui a mim, um Egípcio, um Faraó do Egipto,
e tu desces aqui com alguns dos teus truques de mágico baratos.” Tal como alguns dos
vossos embustes vocês sabem, adivinhação do pensamento alheio. Vocês sabem o que
eu quero dizer. E espero que vocês captem...?...Telepatia mental ou algo. Vêem? Sim.
“Desce aqui com alguns desses.” Disse, “Bem, nós conseguimos fazer a mesma coisa
que tu fazes.”

O que era Moisés? Ele não disse, “Oh, Sr. Faraó, eu peço desculpa, senhor. Eu serei
seu escravo.” Não, senhor. Ele permaneceu quieto. Amém. Permaneceu ali mesmo.

Deus disse;  não duvidem no vosso coração.  “Cala-te,  Eu vou mostrar-te  uma
coisa.”
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106 Quando você tem feito o que Ele diz para fazer: parece que isto correu mal, fique
quieto.  Seja  paciente.  Moisés  disse,  “Tu  sabes  quando  eu  fui  colocado  naquele
fundamento ali havia paciência colocada, por isso eu vou apenas esperar e ver o que
Deus vai fazer.”

Ali estavam as velhas serpentes, a rastejar em redor, e a bufar, e a sibilar uma à
outra. A primeira coisa que você reconhece é que a serpente de Moisés foi, “Glu, glu,
glu,” e engoliu-as a todas. Ele tinha paciência.

Aqueles que esperam no Senhor,

Renovarão as suas forças.

Eles subirão com asas como uma águia (Está correcto?)

Eles correrão e não se cansarão,

Caminharão e não desfalecerão...

Apenas esperem no Senhor. Tenham paciência. Vêem?

107 Sim,  senhor.  Então Israel  ia  ser  tirado.  As  grandes lutas  vieram e demorou...
Moisés esperou. Então ele entrou no deserto. É uma jornada de apenas cerca de três ou
quatro dias; são apenas sessenta e quatro quilómetros de onde ele atravessou, para o
lado oposto de onde eles atravessaram novamente. Mas Moisés no deserto esperou
quarenta  anos.  Paciência.  Amém. Está  certo.  Ele  esperou quarenta  anos.  Oh,  sim,
senhor.
108 E  nós  devíamos  ter  paciência  uns  com os  outros  também.  Vêem?  Em certas
ocasiões,  nós tornamo-nos tão impacientes uns com os outros.  Nós pensamos que
temos que ser como Moisés. Moisés teve paciência com o povo. Olhem para o que fez
com que eles não atravessassem. Vêem se você está a tentar fazer algo...Como eu
tenho tentado fazer com que o Tabernáculo compreenda esta mensagem, para observar
que cada membro do Tabernáculo se torna isto. É difícil fazer. Eu tenho tentado ter
paciência; já são trinta e três anos, ter paciência. As mulheres ainda cortam o seu
cabelo curto ainda assim, exactamente o mesmo. Mas apenas tenha paciência; apenas
tenha paciência, espere. Tem que ter. Se você ainda não a tem, não tente edificar em
cima disto aqui. Tenha paciência.

109 Mesmo uma ocasião, quando aquele grupo de pessoas rebeldes teve tal impaciência
que eles fizeram com que Moisés fizesse algo que era errado... Mas no entanto quando
isto chegou a vias de facto, Deus ficou farto da atitude deles. Ele disse, “Separa-te a ti
mesmo, Moisés. Eu vou aniquilar o grupo inteiro e começar novamente.”

Ele colocou-se na brecha e disse, “Deus, não faças isso.” O quê? Paciência com o
povo que se estava a revoltar contra ele.

Eu pergunto-me a mim mesmo se nós poderíamos fazer isso? Se vocês não podem,
não tentem edificar sobre isto, porque isto... isto não muda, vocês sabem. Essa é a
forma de o primeiro ser vulcanizado, e essa é a forma de todas elas serem vulcanizadas.
Se você não o faz, você não chega àquela estatura do lugar de morada do Deus vivo.
Você não tem paciência, paciência um com o outro. Muito bem.

110 Os filhos Hebreus tiveram paciência. Certamente que tiveram. Deus tinha-lhes
prometido, disse-lhes, “Não se curvem em sujeição a nenhuma imagem.”

Mas eles tiveram paciência, disseram, “O nosso Deus é capaz. Mas ainda assim, nós
não nos vamos curvar à tua imagem.” Vêem? Paciência, sabendo isto, que Deus os
ressuscitaria nos últimos dias. Esta vida não representa tanto ao fim ao cabo. Vêem?“
Deus o ressuscitará novamente nos últimos dias. Mas quando chega a curvar a uma
imagem, nós não vamos fazer isso.” “Agora, nós vamos dar a César o que é de César,
mas quando é César a interferir com Deus, Deus está primeiro. Deus disse, «Não se
curvem a uma imagem,» e eu não vou fazê-lo. O nosso Deus é capaz de nos salvar, e se
Ele não nos salvar, eu não me vou curvar à imagem.”

Disse, “Muito bem, ali está a fornalha.”

“Bem,” eles disseram, “Oh, eu acho que, vai chover muito esta noite e vai apagar
isto tudo,” mas não o apagou. Continuou paciente.

111 Na manhã seguinte quando foi trazido ali perante os tribunais ora ali assentava-se
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o—Nabucodonosor,  ele  disse,  “Muito  bem,  rapazes,  vocês  estão  prontos  para  me
evocarem como vosso rei?”

“Certamente, vive para sempre, ó rei.”

“Agora, curvem-se em sujeição à minha imagem.”

“Oh, não.”

“Bem, vocês vão ser completamente consumidos. Vocês são homens sábios; vocês
são espertos. Vocês têm sido uma grande ajuda para nós. Vocês têm sido uma bênção
para o nosso reino. Vocês não compreendem que eu não quero fazer isto, mas eu tenho
- eu fiz uma proclamação aqui, e tem que ser cumprida. Eu não vos quero lançar ali
dentro. Oh, homens, o que é que se passa convosco?”

“Eu sei que isso parece correcto, mas o nosso Deus é capaz de nos salvar. Mas
todavia...” tiveram paciência.

Começaram a caminhar subindo a rampa, um olhou para o outro, “Está tudo bem?”

“Está tudo bem. Nós temos paciência.” Deram um passo, Deus não estava ali. Dois
passos, Ele não estava ali. Três passos, quatro passos, cinco passos, continuaram a
andar; mas Ele não estava ali; e ele caminhou depois para dentro da fornalha ardente.
Eles tiveram paciência; mas Ele estava ali. Vejam, foi de encontro a eles apenas fogo
suficiente para queimar os seus grilhões das suas mãos e pés. E então quando eles
chegaram ao fundo do buraco, Ele estava ali. Vejam, eles tiveram paciência.
112 Daniel, da mesma maneira, Daniel teve paciência. Certamente. Ele não ia desistir.
Não, senhor. O que é que Ele fez? Ele abriu aquelas janelas e orou de qualquer forma;
era um requisito de Deus. Ele teve paciência. Ele esperou em Deus, sabendo que Deus
era capaz de manter a Sua Palavra. Eles lançaram-no na cova dos leões; disseram, “Nós
vamos deixar que os leões te comam.”

Ele disse, “Está tudo bem.” Ele teve paciência. Porquê? “Bem, eu tenho esperado
todo este tempo em Deus. Se eu tenho que esperar mais alguns milhares de anos, eu
ressuscitarei novamente nos últimos dias, por isso tenho paciência; eu espero.”

Paulo teve paciência. Certamente que teve. Vejam o que Paulo teve de fazer.

113 Por falar em paciência; que tal o povo Pentecostal? Visto que eles receberam a
comissão, “Esperai até… Esperai até que sejais revestidos de poder.”

“Quanto tempo?”

“Não há assunto  sobre  quanto  tempo vai  demorar.”  Eles  apenas  receberam a
resposta: “Esperai  até...”  Eles subiram ali  e disseram, “Muito bem, rapazes,  talvez
dentro de quinze minutos agora o Espírito Santo vai estar em nós, e nós vamos ficar
com  o  nosso  ministério.”  Quinze  minutos  passaram:  ninguém.  Um  dia  passou,
nenhum... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Alguns deles podem ter dito, “Hei, vocês
não acham que nós já temos?”

“Não, não, não, não.”

“É melhor vocês saírem, rapazes.”

O diabo disse, “Vocês sabem que já têm o que vocês querem. Entrem em cena e
comecem o vosso ministério.” “Não, não, nós ainda não o temos, porque Ele disse, 'Virá
um - o que aconteceria nos últimos dias. Com lábios gaguejantes e outras línguas falarei
a este povo, e este é o descanso, do qual eu falei,'” Vêem? Isaías 28:19 disse... Isto é -
é isto. Vocês vão receber quando... “Ora, nós saberemos quando vier.”

“Nós saberemos quando vier.  Nós saberemos. Foi  prometido pelo Pai.” Ali  eles
esperaram nove dias,  e  depois  no décimo dia...  Agora,  você está  ali.  Eles  tiveram
paciência para esperar.

114 Agora,  se  você  tem aquele  tipo  de  paciência  depois  de  que  Deus  lhe  dá  uma
promessa, e você vê na Bíblia, “É minha,” então espere. Então se você tem aquele tipo
de paciência, acrescente à sua fé. Você vê como está a chegar alto agora? Você está a
chegar rumo aqui acima agora. Muito bem. (Os ponteiros do relógio estão a mover-se
muito também, não estão?) Muito bem.

115 Acrescente isto à sua fé, pondo sempre perante si, relembrando, que foi Ele que
prometeu. Não fui eu prometi; não foi o pastor que prometeu (o nosso Irmão Neville);
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não foi outro ministro que prometeu; não foi algum sacerdote ou papa, não foi nenhum
homem da terra; foi Deus que fez a promessa. E Deus é capaz de cumprir tudo o que
Ele prometeu.

Muito bem. Se você tem aquele tipo de fé para saber que Deus prometeu... Diz,
“Irmão Branham, estou doente. E preciso mesmo de cura.” Aceite-a. É um dom dado a
si. Sim, senhor. Se tu podes crer.

“Bem,” você diz,  “Eu creio.”  Então esqueça. Isso é tudo. Está tudo terminado.
Vêem?  Tenha  paciência.  Se  você  tem  paciência...  Se  você  não  é,  você  está  a
desmoronar este edifício aqui. Vêem? Isto vai derrubar tudo o resto, aquela coisa. Você
tem que ter aquilo. Não acrescente, porque vai arrasar o seu edifício. Se você não tem
paciência, se você não tem virtude para acrescentar à sua fé que você diz que tem, e se
você não tem fé nenhuma, e tenta pôr virtude sobre isto, isto vai destruir a sua fé.

Então você diz, “Bem agora, um momento. Talvez seja tudo um erro de qualquer
forma. Talvez Deus não seja Deus. Talvez não haja Deus nenhum.” Veja, isto vai partir a
coisa em dois. Vêem?

116 Mas  se  você  tem fé  genuína,  então  acrescente  virtude  genuína  a  ela,  depois
conhecimento genuíno, depois temperança genuína, depois paciência genuína. Veja,
você está a deslocar-se muito mais acima. Muito bem. Em quinto lugar, acrescente
piedade. Oh, bem. Piedade para ser acrescentada... O que é que significa piedade? Eu
procurei em quatro ou cinco dicionários e não pude sequer encontrar o que é que isto
significava. Finalmente, eu estava lá em casa do Irmão Jefferies; nós encontramos num
dicionário.  “Piedade” significa “ser  como Deus”.  Oh,  bem. Depois  que você tem fé,
virtude, conhecimento, temperança, paciência, depois ser como Deus. Fiu! Você diz, “Eu
não consigo fazer isso, Irmão Branham.” Oh, sim você consegue. Deixem-me ler-vos
apenas algumas Escrituras aqui um momento: Mateus 5:48. Nós vamos tomar esta e
ver como é que isto soa: Mateus 5:48, e ver se vocês devem ser como Deus. Vocês
sabem que a Bíblia diz, “Vós sois deuses.” Jesus disse isso. Porquê? Toda a virtude...
Todas as coisas que estão em Deus estão em si.  Mateus 5:48 “Sede vós...”  (Jesus
falando nas bem-aventuranças) “Sede vós portanto (p-e-r-f-e-i-t-o-s, o que é isso?)
perfeitos, tal como o vosso Pai no céu é perfeito.”

Você chegou aqui acima agora antes de você ter de fazer isso. Todas estas coisas
têm de ser acrescentadas primeiro. Então quando você chega aqui acima, Ele pediu-lhe
agora para ser perfeito, piedade, filhos e filhas de Deus. Está certo. Quantas coisas eu
poderia dizer nessa linha.

117 Vamos abrir em Efésios 4 e ver aqui o que é que isto diz no Livro de Efésios acerca
disto também, acerca de como nós deveríamos, como nós deveríamos proceder. Efésios
no capítulo quatro e vamos começar com o versículo doze: Efésios 4 e vamos começar
com o versículo doze. Muito bem, vamos começar aqui no versículo onze.

E ele mesmo deu uns para apóstolos; e outros para profetas; [Recordem ontem à
noite:  não  tentem  ocupar  o  ofício  do  outro  homem.  Vêem?]...  e  outros  para
evangelistas; e outros para pastores e doutores.

Querendo  o  aperfeiçoamento  de  Deus  [Isto  lê-se  desta  maneira?  O
aperfeiçoamento  de  quê?  Santos.  Quem  são  os  santos?  Os  santificados,  os  que
começaram  desde  aqui  abaixo.]...  aperfeiçoamento  dos  santos  para  a  obra  do
ministério:... [O ministério de Jesus Cristo]... para edificação do corpo de Cristo: [Para a
edificação, construindo-o, edificação...]

Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a
varão perfeito,... [À certeza, oh, bem.]... à medida da estatura completa de Cristo:

118 Perfeição, requer piedade. Você tem que acrescentar à sua fé, piedade. Vejam
vocês começam aqui em baixo com virtude, depois vocês vão para o conhecimento;
depois vocês vão para a temperança; depois vocês vão para a paciência; agora vocês
estão em piedade. Piedade. Oh, bem! O nosso tempo está a fugir, eu vejo. Mas vocês
sabem o que piedade significava. Vocês cantam esta canção:

Ser como Jesus, ser como Jesus,

Na terra eu desejo ser como Ele.

Através de toda a jornada da vida da terra à Glória,
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Eu só peço para ser como Ele. Isso é piedade. Quando Ele foi ferido num lado da
cara, Ele virou o outro. Quando falaram asperamente com Ele, Ele não falou; Ele não se
irritou (Vêem?), piedoso, sempre buscando uma coisa.  “Eu sempre faço aquilo que
agrada ao Pai.” Amém. Sim, senhor. Sempre: isso é piedade.

119 Vêem, depois de que vocês vieram daqui, até aqui, até aqui, até aqui, até aqui, até
aqui; agora vocês estão a chegar à estatura completa, agora, de um filho de Deus. Mas
vocês têm que ter isto, mais tudo isto. E vocês não podem nem sequer começar até
vocês obterem isto. Agora, recordem-se do pássaro preto com as penas de pavão. Não
esqueçam. Vêem? Não tentem acrescentar até que vocês tenham realmente nascido de
novo, porque vocês - isto não vai resultar. Isto apenas... Vocês não podem fazer com
que isto funcione. Vai chegar a isto, ou isto aqui; isto vai desmoronar algures. Mas
quando vocês se tornam aqui em baixo numa pomba verdadeira nascida de novo, então
vocês não acrescentam nada. Isto acrescenta-se a si, progride para cima.

120 Muito  bem. Vindo para a  perfeição agora...  Muito  bem. Então em sexto lugar,
vamos acrescentar, a Bíblia disse aqui, acrescentando amor fraternal - amor fraternal.
Agora, essa é boa. Aqui mesmo, a sexta - sétima. Muito bem, acrescentando amor
fraternal.  Muito  bem.  Quando nós  chegamos a  isso,  amor  fraternal,  ponha-se  a  si
mesmo no lugar dele no assunto. Agora, você diz, “O meu irmão pecou contra mim,”
disse Pedro, “Perdoá-lo-ei?” Ele disse, “Sete vezes por dia?”

Ele disse, “Setenta vezes sete,” veja. Amor fraternal. Agora, vocês vêem, se um
irmão não tem mais harmonia, não seja impaciente com ele. Vê? Não. Vê? Seja gentil
com ele. Faça-o de qualquer maneira.

121 Alguém disse há pouco tempo atrás, disse, “Como pode você crer nestas coisas da
maneira que você crê e ainda ir às Assembleias de Deus, e aos Unitários e todas as
outras?”. Amor fraternal, esperando que algum dia… Paciência com ele, temperança,
paciente com ele, conhecimento para entender em que é que ele crê. E lembrem-se, é
no seu coração. É isso; virtude em si mesmo para deixá-la sair com bondade, mansidão
para com ele; tendo fé que um dia Deus o trará. Vêem? Amor fraternal, a sétima coisa.
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vêem? Sete coisas. Depois, agora, você está
a chegar. A coisa seguinte então é acrescentar caridade, que é amor. Isso é a pedra de
coroa. Um dia destes na igreja...

122 Agora, por favor, que isto seja conhecido na fita e seja onde for, eu não estou a
ensinar isto como doutrina, o que eu vou dizer agora. Mas eu estou apenas a querer
mostrar-vos que, pela ajuda de Deus, o que isto realmente é… A primeira Bíblia que
Deus escreveu foi o Zodíaco nos céus. Começa com uma virgem. Termina com Leo, o
Leão. E quando eu entrar naquele Sexto e Sétimo Selo, vocês vão descobrir que quando
aquele outro Selo foi aberto, a marca do Zodíaco daquele lugar era o caranguejo, o
peixe cruzado. Essa é a era do caranguejo na qual nós estamos a viver agora revelada.
E a seguir o selo aberto, isto revelou Leo, o Leão. A segunda vinda de Cristo. Ele vem da
primeira vez através da virgem; Ele vem da próxima vez como Leo, o Leão. Eu vou
trazer isto através destes... Agora, eu não sei se vou ter tempo esta manhã: vou fazer o
melhor que posso para vos mostrar que estes passos estão na pirâmide, exactamente, a
segunda Bíblia que Deus escreveu. Enoque escreveu e pô-los numa pirâmide.

123 E a terceira (Deus é sempre aperfeiçoado na terceira)  então Ele  fez-Se a Sua
Palavra.  Agora,  lembre-se,  na  pirâmide...  (suponho  que  muitos  de  vocês  que  são
soldados e as pessoas que estiveram no Egipto.) A pirâmide não tem um topo: nunca
teve. A Pedra de Coroação e tudo o mais que eles têm, mas no entanto... Se você tem
uma nota de dólar no seu bolso, você olhará para a nota de dólar, e vai descobrir que no
lado direito tem uma águia com a bandeira Americana. E dizia, “O Selo dos Estados
Unidos.” No outro lado tem a pirâmide com uma enorme pedra de coroa e um olho de
homem; diz deste lado, “O Grande Selo.” Bem, se esta é uma grande nação, ora não
seria este grande selo o seu próprio selo da nação? Deus fá-los testificar não importa
onde se coloquem.

124 Eu estava a falar com um médico uma vez, e ele estava mesmo a censurar-me
acerca da cura divina. Nós estávamos de pé na rua. Ele disse, “Sr.  Branham, você
apenas confunde as pessoas.” Disse, “Não há nenhuma cura, só através dos médicos.”
Eu acabei por dar a volta e olhar para o seu sinal no carro, tinha aquela serpente na
haste. Eu disse, “É melhor você tirar aquele sinal do seu carro então, porque o seu
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próprio sinal testifica que Deus é um curador.” Um verdadeiro médico crê nisso. São
aqueles charlatões. Sim, senhor. A serpente na haste, Moisés levantou a serpente na
haste e disse, “Eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades,” e eles olharam
para aquela serpente em busca de cura divina. E no entanto eles testificam contra ela:
ainda assim o seu próprio sinal testifica contra eles. Fiu.

125 Aqui a nossa nação a dizer as coisas que eles estão a dizer, e a fazer troça destas
coisas, e o seu próprio dinheiro, a sua moeda testifica que o Selo de todo o universo é
Deus.  Vêem aquele olho colocado ali  sobre aquilo naquela nota de dólar? Esse é o
grande Selo. Nunca foi posta no topo da pirâmide. Eles não podiam entender. Porquê? A
pedra de coroa foi rejeitada, a cabeça, Cristo. Mas ela virá um dia.

126 Agora, ao edificar a virtude, ao edificar este monumento, ao edificar esta estatura,
veja, isto começa na pedra de fundamento: fé, virtude, conhecimento, temperança,
paciência, piedade, amor fraternal. Agora, o que é isto? Depois eles estão à espera da
pedra angular, a qual é amor. Porque Deus é amor, e Ele controla, e Ele é a força de
cada uma destas coisas. Sim, senhor. Bem aqui, veja, eu tenho entre todas estas obras
aqui, e aqui há pequenas ondas a surgir. O que é isso? O Espírito Santo a descer através
de Cristo, o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre tudo isto, a soldar isto um ao
outro, edificando o quê? Uma igreja perfeita para a pedra de coroa a coroar. O que é
que tem sido feito novamente? Tem-se manifestado através de sete eras da igreja e dos
sete mensageiros da igreja.

127 Isto começou aqui atrás... Onde foi a igreja primeiro fundada? Onde foi a igreja
Pentecostal primeiro fundada? Por São Paulo em Éfeso, a estrela da era da igreja Efésia,
Éfeso. A segunda era da igreja foi Esmirna, virtude: Irineu, o grande homem que apoiou
o Evangelho de Paulo. A era da igreja seguinte foi Pérgamo, que foi o... Martin foi o
grande homem que apoiou.  Paulo,  Irineu,  Martin,  depois  em Tiatira  veio  Columba.
Lembrem-se, aqui está desenhado ali mesmo. Columba, depois de Columba, as eras das
trevas vieram ali. Depois veio Sardes, que significa morte - Lutero. Aleluia. Depois o
quê? O que é  que veio  a  seguir?  Depois  de Sardes,  Lutero.  Depois  vem Filadélfia:
piedade: Wesley, santidade. “O justo viverá pela fé,” disse Lutero, santificação através
de Wesley, depois surgiu o amor fraternal através de Laodicéia. E nós cremos que a
grande mensagem da segunda aparição de Elias nos últimos dias abrangerá a terra.

128 Aqui está, sete eras da igreja, sete degraus, Deus edificando a Sua igreja é como
uma pessoa a um indivíduo—a Ele Mesmo. A glória, o Poder de Deus descendo através
disto,  soldando  isto  um  ao  outro.  Por  esse  motivo,  o  povo  Pentecostal  deixou  o
Luterano, deixou os Wesleyanos e assim—não sabem de que é que estão a falar. Vocês
vêem, eles viveram nesta parte do templo. Essa é a maneira em que algumas pessoas
podem subir  tão  alto  e  depois  cair.  Mas  há  uma  parte  genuína  que  permanece  a
construir aquele edifício, continuam. “Eu restituir-vos-ei,” diz o Senhor. Vocês recordam-
se  da  “Árvore-Noiva”.  Vocês  lembram-se  do  sermão  sobre  “A  Árvore  Noiva.”  Eles
comeram-na completamente, mas Ele podou-a. Isto tem ramos denominacionais; Ele
podou-os. Eles levantavam outra igreja: ramos denominacionais; Ele podou-a. Mas o
coração daquela árvore continuou a crescer. “No tempo do entardecer haverá luz.” É
quando Cristo vem, o Espírito Santo. Jesus desce e estabelece-se a Si mesmo na cabeça
da igreja então, e Ele ressuscitará esta igreja sendo o Seu próprio corpo. Ali está o
corpo, e a maneira em que Deus está à espera que nós como um indivíduo cresçamos -
a maneira em que Ele tem trazido a Sua igreja a fim de crescer. Cada era da igreja… isto
torna-se uma grande igreja, vê?

129 A estes homens não foi requerido, o que a estes homens foi. Isto não foi requerido,
veja. Mas Ele fez a Sua igreja subir da mesma maneira. Ele fez a Sua igreja subir da
mesma maneira que Ele está a fazer o Seu povo subir. Então Pedro aqui diz primeiro
(sete coisas) fé, virtude, (veja, a subir), conhecimento, temperança, paciência, piedade,
amor fraternal, e amor fraternal e depois o amor de Deus, o Espírito Santo. Cristo na
Pessoa do Espírito Santo vem sobre si no verdadeiro baptismo do Espírito Santo, e você
tem todas  estas  virtudes  seladas  dentro  de  si,  então  Deus  vive  num tabernáculo
chamado o edifício, o tabernáculo vivo do lugar de habitação do Deus vivo.

130 Quando um homem possui este tipo de coisas, então o Espírito Santo vem sobre
ele. Não importa, você pode falar em línguas; você pode personificar qualquer dom que
Deus tem. Você pode fazer isso, mas até que estas virtudes aqui entrem em si, você
continua  fora  do  verdadeiro  fundamento  da  fé.  Mas  quando  estas  virtudes  se
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desenvolvem, visto que você acrescentou isto a isto, então você é um monumento vivo.
Você é um ídolo vivo, em movimento. Você sabe, os pagãos: eles prostram-se perante
um ídolo, um deus imaginário. E de uma forma imaginária eles crêem que aquele deus
imaginário lhes responde. Isso é paganismo. Isso é Romanismo. Eles curvam-se perante
todos os tipos de santos e tudo o resto. Eles têm a Santa Cecília, deus do lar, e tantas
coisas diferentes como aquela; eles curvam-se a isso e realmente crêem nisso de uma
forma imaginária. Que tipo que este é do verdadeiro Deus vivo.

131 Mas quando nós, não de uma forma imaginária, mas nos prostramos nós mesmos
perante um Deus vivo, uma virtude viva, um conhecimento vivo, uma paciência viva,
uma piedade viva, um poder vivo, vindo através do Deus existente torna um homem
vivo uma imagem viva, a estatura de Deus. O que está Ele a fazer? As mesmas coisas
que Jesus fez, caminhando da mesma forma que Ele caminhou, fazendo as mesmas
coisas que Ele fez; porque não é uma coisa imaginária. Há uma realidade que o prova.
Vêem o que eu quero dizer? Vêem como estas virtudes, estes materiais de construção
representados com os mensageiros da igreja, com as eras da igreja?

Agora, um dia destes nós vamos tomar cada uma destas palavras e estudá-las e
mostrar que isso prova. Isto anda tudo junto. Certamente. Vêem? Oh, bem, como é
maravilhoso ver o que isso faz.

132 Agora, essa é a casa na qual Deus habita, não um edifício com um grande sino no
topo e uma alta torre de igreja, mas, “um corpo Tu Me tens preparado,” um corpo no
qual Deus pode habitar, no qual Deus caminha, no qual Deus pode ver, no qual Deus
pode falar, no qual Deus pode operar (Amém.) vivendo instrumentalmente de Deus.
Deus caminhando em dois pés em si. Glória. “Os passos do justo são ordenados por
Deus,”  Deus  caminhando em si,  pois  vós  sois  epístolas  escritas,  lidas  de  todos  os
homens. E se a vida que está em Cristo estiver em si, você vai produzir a vida que
Cristo produziu.

133 Como  eu  tenho  sempre  dito:  Tirem  a  seiva  de  um  pessegueiro,  e  se  vocês
pudessem transferi-lo por uma transfusão para uma macieira, a macieira produziria
pêssegos. Claro, daria. Não importa com o que se parecem os ramos, tem a seiva de
uma macieira dentro dele (Vêem?), ou qualquer que seja a árvore. Tirem a vida de uma
macieira,  tirem-na toda para fora,  e administrem-lhe uma “transfusão de seiva”,  e
filtrem-na de um pessegueiro para o interior da macieira, o que acontece? Isto nunca
mais produzirá pêssegos. Vêem? Não, senhor. Isto não... Se a vida do pessegueiro entra
na macieira, melhor dizendo, isto nunca mais produzirá maçãs. Isto produzirá pêssegos,
porque tem a vida dentro dela.

134 Bem, você toma-nos como exemplo, nós não somos nada a não ser uma cabaça,
uma cabeça complicada, e não há nada em nós, pois nós estamos todos mortos em
pecado e transgressões.  Nós estamos todos neste tipo de condições;  e  depois  nós
mesmos podemos ficar prostrados, podemos desistir de nós mesmos, até que Deus pega
no Seu tubo de transfusão - o nome de Jesus Cristo (porque não há nenhum outro nome
debaixo do céu pelo qual o homem possa ser salvo) e transfere a vida de Cristo para
nós. Então nós temos este tipo de fé, a fé que Cristo teve. E a fé de Cristo não estava
baseada naqueles Fariseus ou Saduceus, ou nos seus vasos, caldeirões, e panelas, e nas
suas lavagens. Estava baseada na Palavra de Deus (Amém.), ao ponto em que Cristo
era a Palavra. A Palavra se fez carne. E então quando nós conseguimos receber tanta
transfusão pelo Seu poder, em que nós morremos para a nossa própria opinião, e a
nossa fé  torna-se uma fé  genuína (Aleluia!),  então a vida de Cristo é  passada por
transfusão para nós; nós tornamo-nos criaturas vivas de Deus, um lugar de morada
onde o Espírito Santo pode fazer descer as suas bênçãos radiosas por ali e nós estamos
na estatura de Cristo.

135 Jesus disse, “Não está escrito... Vocês condenam-Me, por dizer que sou um Filho de
Deus? Não está escrito que vós sois deuses. A vossa própria lei não diz isso?” Como
Moisés; como Elias; como aqueles profetas que viveram tão perto de Deus, que Deus
simplesmente transferiu-se a Si mesmo para dentro deles, e eles falaram, não eles, mas
Deus. “Não vos dê cuidado com o que haveis de falar porque não sois vós quem fala, é o
Pai que habita em vós; Ele fala.” As suas palavras não eram as suas próprias palavras,
porque a sua vida… ele está morto.

136 Se você morre, você tira o sangue de um homem. Você prepara o seu cadáver. O
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problema é que muitos deles nunca foram preparados. Vê? Você tira o sangue de um
homem, ele morre. Então a única coisa que pode fazer é pôr outro sangue de volta
dentro dele se ele for viver novamente; você tirou o sangue dele. E agora nós pomos o
Sangue de Jesus Cristo, veja. E isso traz a fé de Jesus Cristo, a virtude de Jesus Cristo,
o conhecimento de Jesus Cristo, a temperança de Jesus Cristo, a paciência de Jesus
Cristo, a piedade de Jesus Cristo, o amor fraternal de Jesus Cristo, e o amor de Deus o
qual é Jesus Cristo. Ele é a cabeça que o controla a si. E os seus pés são o fundamento,
a fé. Amém. Controlados pela cabeça. Toma a [palavras imperceptíveis]. Aí está. Aí está
o homem perfeito de Deus quando ele possui estas virtudes.

137 Então Deus, representando a Sua igreja como uma noiva, uma mulher...  Deus
representa a Sua igreja como uma Noiva. E a forma em que conduz cada indivíduo a ser
Seu filho para entrar naquela Noiva, Ele também tem conduzido a Noiva através destas
eras até que Ele traz esta completa igreja a isto. Os meus pés movem-se. Porquê?
Porque a minha cabeça assim o diz. Agora, eles não podem mover-se como a minha
mão, porque são os meus pés. Lutero não pode fazer as coisas que nós fizemos; nem
podem os Metodistas, porque eles eram outra coisa. Veja, os pés deslocam-se porque a
cabeça assim diz. E a cabeça nunca diz, “Agora, pés, vocês tornem-se mãos. Ouvidos,
tornem-se olhos,” Vê? Mas em cada era, Deus tem colocado estas coisas dentro da Sua
igreja,  e  a  tem  moldado  ao  mostrar  que  cada  indivíduo  tem  estas,  possui  estas
qualidades. E este “ser,” quando está completo, é a igreja de Deus a ir para o rapto. E
este “ser,” quando está completo é um servo de Deus, na igreja de Deus que vai no
rapto. Glória. Vêem o que eu quero dizer? Aí está. Aí está a coisa toda.
138 Aqui vem um homem, Paulo, colocando o fundamento. Irineu começou a colocar
isto sobre aquilo; o seguinte colocou isto; o seguinte colocou isto; o seguinte aquilo, e
aquilo, e aquilo, e completamente até que isto chega à última era. Mas o que é isto? O
mesmo Espírito. O mesmo espírito que habita em mim diz, “Mãos, alcancem aquela
pasta.” O mesmo espírito diz, “Pés, dêem um passo.” Vêem o que eu quero dizer?

Então a completa estatura do seu ser é governada e controlada por estas coisas.
Mas não pode ser  completamente controlada até que possua completamente estas
qualidades.

139 Você alguma vez ouviu isto? Agora, deixem-me dizer-vos isto, e mantenham-se
realmente… ponham isto no vosso ouvido. Vêem? Uma corrente é mais forte no seu elo
mais fraco. Está certo? Não é mais forte do que o seu elo mais fraco. Não interessa se
estes são construídos de forma muito forte, isto é edificado, se tem um elo fraco, é ali
que ela  rebenta.  E  não é  mais  forte  do que aquele  elo  mais  fraco.  Agora,  se  você
possui... Você diz que tem isto, isto, isto; você não tem isto, é aí que ela rebenta. Se
você tem isto, e não tem aquilo, ela vai rebentar ali mesmo. Você tem isto e não tem
aquilo, ela vai rebentar. Tem isto e não tem aquilo, ela vai rebentar. Tem isto e não tem
isto, ela vai rebentar. Vêem? E você não pode ter isto sem ter isto. Por isso quando você
está a render o seu ser completo, então o Espírito Santo apenas se derrama através de
si nestas virtudes. Então você é um tabernáculo vivo. Então as pessoas olham e dizem,
“Esse  é  um homem cheio  de  virtude,  conhecimento,  crê  na  Palavra,  temperança,
paciente, tem amor fraternal, cheio do amor do Espírito Santo, caminhando aqui.” O que
é isso? Uma estatura para a qual os incrédulos podem olhar e dizer, “Aí está um Cristão.
Aí está um homem ou mulher que sabem do que estão a falar. Você nunca viu uma
pessoa mais bondosa, amável, piedosa.”

140 Você está selado. Um selo aparece nos dois lados. Quer você esteja a ir ou a vir,
eles vêem o selo na mesma. Aí está. Vêem? Quando um homem ou mulher possui isto,
então a Pedra angular desce e sela-os dentro do Reino de Deus que é o Espírito Santo.

Então a Palavra, vindo daqui, manifesta-se a Si mesma através de cada um destes
seres (Vêem?), e torna o seu ser completo um tabernáculo do Deus vivo, um exemplo
ambulante, vivo do Cristianismo. O que Cristo era, estas pessoas são, porque a Sua vida
está aqui dentro; eles estão em Cristo, e a sua vida está morta e escondida em Cristo
através de Deus, e selado ali pelo Espírito Santo: I Coríntios 12. Está certo. Vêem? Você
considera-se a si mesmo morto. Então você é nascido de fé, depois virtude, e estas
outras coisas que são acrescentadas a si até que você é uma perfeita imagem viva de
Deus.

141 Não é maravilhoso? E então Deus, através disso, tem trazido também sete eras da
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igreja para mostrar os sete passos que Ele produziu edificando o Seu indivíduo à Sua
imagem. Ele tem edificado uma igreja completa à Sua imagem. E na ressurreição este
corpo completo será ressuscitado para viver com Ele para sempre, porque é uma noiva.
Por isso isto diminui em cada era, cada era que surge. E há mais requerido, lembre-se.
Lembre-se do que Paulo disse aqui em Hebreus 11. Deixe-me ler-lhe algo antes de nós
terminarmos aqui só um minuto, e depois você... Isto de certo modo fá-lo sentir um
pouco estranho quando eu… sempre que eu leio isto. Eu vou tomar Hebreus 11, e vou
começar no versículo 32.

…que mais direi?  Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão,… de Baraque,  e…
Sansão, e… Jefté; e de David, e de Samuel,… dos profetas:

Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas,
fecharam as bocas dos leões,

Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças,
na batalha se esforçaram, puseram… os exércitos dos estranhos.

As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos:… uns foram torturados,
não aceitando o  seu livramento;  para  alcançarem uma melhor  ressurreição:  [Aqui
mesmo, veja. Muito bem.]

E outros experimentaram provas… escárnio e açoites, e até… cadeias e prisões:

Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada: andaram vestidos
de peles de ovelhas e de cabras; desamparados, aflitos e maltratados;

(Dos quais  o mundo não era digno:)  [veja o parêntesis,  repare na sua Bíblia]
errantes pelos desertos, e montes, e pelas covas e cavernas da terra.

E todos estes… tendo tido testemunho pela fé [aqui: testemunho pela fé], não
alcançaram a promessa:

Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não
fossem aperfeiçoados.

142 Entendem? Estas pessoas que morreram aqui estão a depender de nós e a esperar
por  nós.  Por  isso  esta  igreja  tem  que  chegar  à  perfeição  de  modo  a  trazer  a
ressurreição, e eles estão debaixo… almas debaixo do altar, à espera desta igreja para
chegarem à sua perfeição. Mas, quando Cristo vier...

E esta igreja,  vejam, está a tornar-se pequena na minoria.  É tudo muito mais
aguçado do que aquilo, mas em perfeita ordem eu desenho aquela cruz ali, veja, chegou
a uma ponta aguçada até que a igreja na minoria tem que chegar a um lugar ao ponto
em que é  o  mesmo tipo de ministério  que este  deixou.  Porque quando esta  pedra
angular regressar...Tem uma cavidade por assim dizer aqui onde se vai assentar ali
numa pirâmide comum. Isto não é apenas um coroamento que se assenta ao redor do
topo; é uma pequena borda. E tem que se assentar ali porque isso derrama a água. E
quando ela vem, esta igreja tem que estar afiada. Todas estas restantes pedras na
pirâmide estão colocadas de forma tão perfeita que você não consegue fazer passar uma
lâmina  de  barbear  entre  elas,  pesando  toneladas,  colocadas  ali.  Como  eles  as
levantaram, eles não sabem, mas elas foram construídas. E aqui em cima quando o
coroamento da pirâmide vem, a pirâmide ela mesma, o corpo de Cristo terá que estar
afiado. Não apenas algum credo, ou doutrina, ou algo pelo qual nós passamos. Isto terá
que ser perfeitamente como Cristo, até que quando Ele vier, Ele e aquele ministério vão
encaixar bem os dois. Então virá o rapto, a ida para casa.

143 Vejam onde nós estamos a viver agora: em Laodicéia onde a igreja era a pior era
da igreja que eles alguma vez tiveram. Na Bíblia nós descobrimos que é a única era da
igreja em que Deus estava fora da igreja, batendo, tentando regressar ao Seu próprio
edifício. Os credos e denominações tinham-No até colocado fora da Sua própria igreja.
“Eis, eu estou à porta e bato. Se alguém tiver sede e abrir a porta, eu entrarei e cearei
com ele.” Aqui está nesta era da igreja, eles gradualmente rejeitaram-No, até que aqui
O expulsaram completamente. Eles não querem ter nada que ver com isto. Agora, vocês
vêem hoje para onde estamos a ir.  Até mesmo quando o final  da era da igreja de
Laodicéia  se tornou tão formal,  até que isto  e  o Catolicismo (o qual  o  dividiu  aqui
mesmo) estão a reunir-se e a unir-se como uma grande igreja. Com uma federação de
igrejas é o mesmo que o Catolicismo.
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144 Há apenas uma diferença. Se eles conseguirem fazer com que você aceite isso (que
é tomar  a  comunhão),  é… A única  coisa  na  diocese  que impede o  Catolicismo e  o
Protestantismo de se unirem são as instruções da comunhão. A igreja Católica diz, “É o
corpo,” e a igreja Protestante diz, “Isto representa o corpo.” O Católico faz disto uma
missa.  Uma missa é onde eles tomam a comunhão, tendo a esperança de que são
perdoados.  O  Protestante  toma-a  pela  fé,  agradecendo  a  Deus  na  comunhão  por
estarem perdoados. O Protestante diz, “Nós estamos perdoados.” O Católico diz, “Nós
estamos com esperança de que somos perdoados.” Missa e comunhão. Eles chamam-no
uma missa; nós chamamos uma comunhão. Uma missa é esperar que seja assim. Uma
comunhão é saber que é assim e agradecer-Lhe por isso. Vêem? E essa é a única coisa
na qual eles não conseguem chegar a acordo.

145 Eles vão chegar a acordo. Oh, isto parece muito bonito.  Eles vão unir-se para
levar...  Vai  levar  tudo...  Ora,  a  Bíblia  diz,  “E  estas  bestas  deram  o  seu  poder  à
prostituta,” veja, uniram-se, veja. Exactamente o que a Bíblia disse que fariam, eles
estão a fazê-lo agora; está em curso nesta mesma semana. Não é que eu tenha algo
contra as pessoas Católicas, não mais do que as pessoas Protestantes. Vocês Metodistas
e Batistas e muitos de vocês Pentecostais, quando as vossas igrejas têm ido para esta
federação  de  igrejas,  quando  têm a  grande  morgue  edificada  ali  em Nova  Iorque
daquela federação de igrejas; é a mesma coisa que as Nações Unidas e assim; eles
estão a  tentar  unir  todo o  Protestantismo.  Agora,  os  Católicos  são espertos  e  vão
trazer... Este Papa João XXIII, ou XXII (seja qual for), ele está a tentar de uma forma
humilde trazer toda a fé Protestante e a fé Católica a uma fé: exactamente o que a
Bíblia disse que eles fariam. Aí está.

E os Protestantes a deixarem-se seduzir completamente por isto. Porquê? Porquê?
Porque  eles  não  possuem  estas  coisas.  Conhecimento,  a  Palavra  está  correcta;
paciência, “Aqueles que esperam no Senhor.” Vêem o que eu quero dizer?

146 Como aquele bispo Metodista disse no outro dia quando eles aprovaram aquilo - e
qualquer um sabe o que inspirou aquilo - tentando fazer com que uma certa oração seja
dita  na  igreja,  ou  na  escola,  e  queriam...  Penso  que  era  um  livro  de  orações
Presbiteriano ou alguma coisa assim, e os pais processaram a escola porque eles não
iam aceitar que esta oração fosse dita na escola.

Este  bispo  Metodista  era  um velho  sábio.  Ele  levantou-se  e  disse,  “Isto  está
errado.” Disse, “É inconstitucional.” Ele apanhou a brisa disto. Ele disse, “Como na nossa
igreja Metodista...” Ele disse, “Na nossa igreja Metodista,” disse “muitas das nossas
pessoas estão sempre a falar acerca do escândalo de Hollywood e noventa e cinco por
cento deles vão vê-lo de qualquer forma.” O que é que se passa? Eles deixaram isto de
fora. Exactamente, deixaram isso de fora.
147 Eu estava a falar aqui mesmo neste escritório no outro dia com um oficial de uma
das maiores igrejas Metodistas que há em Falls City, uma das igrejas Metodistas mais
espirituais que há em Falls City. Mostra a era Metodista a qual vem a seguir a ela a
nossa era ali - a Pentecostal. E ele disse, “Em St. Louis, Missouri, eles fizeram uma
análise há cerca de três ou quatro meses atrás e descobriram...” Aquele homem pode
estar sentado aqui esta manhã. Bem, ele é um empreiteiro que está a construir este… a
reparar o edifício para nós. Metodista de Main Street é onde ele pertence, onde o Irmão
Lum e os outros pertencem, onde ele é pastor. De modo que nós descobrimos que nisso,
que eu creio que era setenta e alguns por cento das pessoas Metodistas numa análise -
um exame de St. Louis mostrou que setenta e tal por cento dos Metodistas fumavam, e
que sessenta e oito por cento deles bebiam bebidas alcoólicas. Um Metodista!

E a coisa estranha foi quando a análise foi mostrada e estimou entre homens e
mulheres; mulheres, era setenta, ou setenta e tal por cento para cerca de cinquenta por
cento dos homens: Mais mulheres a fumar, a beber do que havia homens. Setenta por
cento - setenta e tal por cento mais mulheres do que havia em homens.

148 Agora, e se nós fôssemos até à doutrina da Bíblia de usar calções e cortar o cabelo,
e  coisas  como  essas?  Vêem?  Ora,  é  impiedade.  Mulheres  a  professar  piedade  e
santidade - festas de cartas e tudo o mais, tagarelas, pessoas indiscretas, não tendo
sido capazes de calar a sua própria boca, a falar e a tagarelar, e a fazer barulho. E que
tal  os  homens?  Festas  de  cartas,  jogos  de  golf,  aí  fora  meio  vestidos,  roupas  de
aparência imunda, com aquelas mulheres ali. Não admira. Vêem aquela maquinação
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indecente praticada contra aquele pregador (pregador da prisão) esta manhã? Sim,
senhor. Eu não creio que aquele homem é culpado daquilo. O que é que provocou isto?
Aquele é o irmão... Eu não consigo lembrar-me do seu... Sim, Dan Gilbert, pregador da
prisão. Quando aquele homem entrou e assassinou o Dan aqui há alguns meses atrás…
E agora a sua esposa vai ter um bebé. Claro, o Dan está morto. Eles não podem fazer
uma transfusão de sangue no bebé agora. Ela disse que o Dan a violou e é o bebé do
Dan. Eu não acredito nisso como não acredito que um corvo tenha penas de pombo.
Não, senhor, eu creio que é uma mentira. Eu creio que Dan Gilbert era um homem de
Deus. E eu creio que é uma maquinação do diabo.

149 Como aquela coisa a tentar submeter a aprovação relativamente àquelas orações.
Aquele velho bispo Metodista foi  esperto o suficiente para captar  aquilo.  Se aquilo
tivesse passado… Aquilo foi apenas inspirado por algo mais. Está certo.

Tal como o problema de segregação lá no sul: a mesma coisa. Eu creio que os
homens deviam ser livres. Eu creio que esta nação defende a liberdade. Eu não culpo o
Sr. Kennedy por enviar lá as tropas, ainda que eu não seja um “New Dealer” [conjunto
de programas para promover a recuperação económica e reforma social introduzido nos
anos 30 pelo Presidente Franklin D. Roosevelt - Trad.], e eu não sou um Democrata; eu
não sou um Republicano; eu sou um Cristão. Por isso eu sou... Mas eu não creio naquilo.
Eu não creio que as pessoas de cor devam vender os seus direitos de primogenitura por
tal coisa. Foi o partido Republicano… o sangue de Abraham Lincoln libertou aquelas
pessoas, porque ele era um homem santo. Eu penso que vocês deviam pelo menos ficar
com o partido se vocês chegarem a ir votar.

Mas eu digo-vos uma coisa; aquele rapaz não estava lá apenas por causa daquelas
escolas; aquele rapaz é um cidadão. Ele é um Americano. Isto é liberdade para todos. A
cor de um homem não devia mudar a sua… é diferente. “Nós todos...” Deus disse, “De
um homem criou todo o sangue, todas as nações.” Nós somos todos um.

150 Mas aquele rapaz, ele era um soldado; ele é um veterano. Ele lutou pelo que era
certo. Ele tinha o direito de ir à escola. Está certo. Mas ele tinha muitas escolas para as
quais ele podia ir. É isso. Se for atrás disso, é a coisa denominacional deste dia actual lá
que está a inspirar aquilo. Porquê? Eles estão a influir decisivamente aqueles votos das
pessoas de cor de Republicanos para Democratas, e eles estão a vender os seus direitos
de primogenitura por isso. Exactamente. O Espírito Santo chegou aqui. “Que aquele que
tem sabedoria, que aquele que tem conhecimento,” exactamente.

Tal  como esta  igreja,  esta  era  presente,  vendendo-se a  si  mesma.  Vocês  não
conseguem ver o que vai acontecer? Eu não me importo se isto está gravado, aqui vai.
Sim. Qual é o problema? A minha própria mãe costumava dizer, “Dá ao diabo o que ele
merece.” Houve um homem que fez a única coisa que era sensata. Que foi Castro, ali.
Sim, senhor. Ele foi ali, os Capitalistas tinham toda a cana e tudo. Está na base do ouro
como os  Estados Unidos.  O que é  que ele  fez?  Ele  comprou todos estes  títulos  de
crédito. Obteve o dinheiro de toda a forma possível. O que é que ele fez depois? Ele
contrafez a moeda e mudou-a, pô-los de volta. Essa é a única coisa que esta nação pode
fazer.

151 Você ouviu a “Life Line” [Estação de rádio - Trad.] no outro dia de manhã? Ora,
vocês sabem, é exactamente como vender títulos de crédito sobre o ouro. Os títulos já
estão subscritos, e este governo actual agora está a gastar dinheiro para quê? Para
dinheiro  de  impostos  que  eles  estarão  a  recolher  daqui  a  quarenta  anos.  Ela  está
acabada. Isso é a “Life Line” de Washington D.C., por todo o país. Impostos - eles estão
a gastar e a tentar comprar ao estrangeiro... Ora, eles estão mesmo a emiti-los de
qualquer forma. Vocês não vêem, que isso é exactamente o que eles vão fazer? Vêem, o
que é isto? Agora, se esta nação falir, a única coisa que isto pode causar é falência. A
única coisa que isto pode causar é falência. Essa é a única coisa sensata a fazer: mudar
a  moeda.  Mas  eles  não  o  vão  fazer.  Debaixo  desta  administração  actual,  a  igreja
Católica Romana possui o ouro do mundo, e o que eles vão fazer é vendê-lo. Estes
homens  ricos  e  assim por  diante,  como a  Bíblia  disse,  o  que  vão  fazer?  Antes  de
perderem a… a Empresa de tabaco Brown and Williamson (A maioria deles são Católicos
de qualquer forma), e todas estas outras coisas, o que é que eles vão fazer? Eles vão
aceitar isso, e vão receber o dinheiro de Roma, e então ela vendeu o seu próprio direito
de primogenitura. Roma defende-a. Sim, senhor. Ela vai defendê-la.
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E eles estão a passar políticas suficientes agora, estão a colocar o suficiente à volta
deles, a trazê-la para o seu gabinete. Vejam o que o Sr. Kennedy está a pedir.

152 E quando vocês viram no outro dia... Não há necessidade de votar. De que adianta
votar?  Quando  eles  o  anunciaram  no  jornal  e  provaram-no  perante  o  público,  e
recusaram fazer alguma coisa acerca disto; quando eles provaram que as máquinas ao
redor da nação estavam preparadas - que eles elegeram o Sr. Kennedy por um voto
falso. Não diz a Bíblia que ele entraria por engano, uma falsidade? Agora, eu não sou
contra o partido Democrata - tal como não sou contra um partido Republicano, mas eu
estou apenas a expôr factos da Bíblia. De que adianta votar? Eles sabem quem vai
entrar ali.

153 Quantos de vocês se recordam da transmissão do programa televisivo onde eles
tinham duas mulheres de pé, e uma disse, “Eu vou votar em...” Uma mulher Protestante
disse, “Eu vou votar no Sr. Kennedy.”

Eles disseram, “Porquê?”

Disse, “Porque eu penso que ele é um homem mais esperto do que o Sr. Nixon. Ele
dará um presidente melhor.”

Então eles disseram, “Esta é uma mulher Católica. Em quem é que você vai votar?”

Ela disse, “Eu sou uma Católica, uma Católica Romana, uma Católica leal.” Ela
disse, “E eu vou votar no Sr. Nixon.”

“Porquê?”

Disse, “Porque eu penso que o Sr. Nixon seria um presidente melhor, porque ele
está mais acostumado às coisas. Ele está mais informado sobre o Comunismo.” Aquela
mulher disse uma mentira.

154 Eu tenho o que eles chamam “Os Factos da nossa Fé”, o maior livro Católico que se
pode comprar. E ele diz lá, “Se há um Católico num boletim que está a concorrer contra
um Protestante,  se  um Católico  votar  num Protestante  eles  são excomungados do
companheirismo com a igreja Católica.” Certo. E se há dois Católicos a concorrer pelo
mesmo cargo, eles escolherão o Católico que é mais leal à igreja mãe e vão votar neles.
Vêem como aquilo engana? O que eles estão a tentar fazer? Desfazer-se do dinheiro
para comprar… Porquê? Eles estão a tentar arruiná-la. E eles estão a conseguir e ela
está falida. O que é isto? Está baseada no ouro, e a igreja Católica (a hierarquia) possui
o ouro do mundo - cento e sessenta e oito mil milhões. Aí está. Colocá-la baseada em
ouro de novo.

155 E vocês mantêm as vossas casas e assim, mas vocês pertencem à igreja Católica. A
nação pertence à igreja Católica. A coisa inteira é apanhada dessa forma através da
moeda deles. A Bíblia não fala disso? É esse o quadro que a Bíblia nos apresenta? O que
eu estou a tentar dizer, irmão, hoje eles dirão, “Isso a tornará uma boa igreja. Isto unirá
o Protestantismo.” E isto parece bom ao olho natural, mas o conhecimento deste mundo
é loucura para Deus, e agradou a Deus através da loucura da pregação salvar aqueles
que estão perdidos através de um ofício divino que Ele ordenou na Sua igreja para
edificar  a  igreja  sobre  estas  qualidades  espirituais  e  não  sobre  alguma coisa  que
pertence à terra.

156 Pedro disse, “E porque vocês têm escapado à corrupção do mundo - através da
concupiscência do dinheiro e da concupiscência de grandes momentos, e do prazer e do
comer e do beber e da concupiscência que nós temos - vocês escaparam a isso. E agora
vocês são edificados numa forma de vida em subsistência. Eu estou a dirigir  isto à
igreja,” disse ele.

Aí está. Vocês leram? Entenderam? Ouviram quando nós lemos aqui? Em II Pedro,
ouçam o que ele diz aqui; como isto está tão bem escrito aqui, como ele o dirige. Muito
bem ouçam agora à medida que ele fala. Muito bem.

Simão Pedro, servo e um apóstolo de Jesus Cristo, aos que connosco alcançaram fé
igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo:

... paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso
Senhor,

Visto como o seu divino poder nos deu tudo [Quem vai herdar a terra e todas as
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coisas? Claro, o que diz respeito… sim, muito bem] o que diz respeito à vida e piedade,
pelo conhecimento daquele que nos chamou de glória em glória:

Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas: para que por
elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção [ouça isto]
que pela concupiscência há no mundo.

157 Concupiscência pelo dinheiro, concupiscência por grandes coisas, concupiscência
por popularidade, estas coisas estão mortas para o crente. Nós não nos importamos;
uma tenda ou uma cabana, porque é que eu me deveria preocupar? Viver ou morrer,
submergir ou afogar-me, esta é a coisa na qual eu estou interessado: o reino de Deus.
Quer eu mantenha a minha casa, quer eu mantenha a minha família, quer eu mantenha
o que quer que seja, deixem-me manter Cristo, a esperança da glória! Edifica-me, oh,
Senhor, nisto. Que Cristo seja a minha cabeça. Que opere através de mim na minha
fundação, a minha fé que está Nele. Que a virtude, o conhecimento, a temperança, a
paciência, a piedade e o amor fraternal operem em mim, oh Senhor, é a minha oração.
Eu não me importo, viver ou morrer, submergir ou afogar-me, denominação, nenhuma
denominação; amigo ou nenhum amigo, que isso opere em mim. Que a virtude de
Cristo, o Seu conhecimento, brotem para que eu possa ser capaz de ensinar a estes.
Pois Deus tem colocado na igreja apóstolos, profetas, doutores, pastores e evangelistas,
tudo  para  o  aperfeiçoamento  e  trazendo  todas  estas  virtudes  a  ela,  para  aquela
perfeição da vinda do Filho de Deus.

158 Cada uma destas pedras são material que sai daquela. Isto é material disto. Cada
uma destas virtudes pertencem a Ele, e estão a ser derramadas Dele em abundância
sobre eles. Amém!

É meio-dia. Onde é que tudo isto vai? Amém. Vocês amam-No? Vocês crêem nisso?
Ouçam, pequeninos.. A Irmã Kidd disse esta manhã, “Irmão Bill, eu não sei se volto a
vê-lo novamente.” Aquilo parece que me matou. Vêem? Ela pensa que está a ficar
idosa; e está. Eu oro para que Deus a poupe e ao Irmão Kidd por um longo período de
tempo. Deixem-me dizer-lhes; nós não sabemos quanto tempo nos vamos ter uns aos
outros. Eu não sei quanto tempo vou estar convosco. Deus pode chamar-me para fora
do mundo. Ele pode chamar-me para outro campo de serviço. Ele pode chamá-lo a
algum lugar. Nós não sabemos. Mas vamos obter. Não vamos deixar isto passar ao
nosso lado. Vamos tomar isso. Aí está na Bíblia. Aqui está a moldar tudo o resto. E se eu
apenas tivesse tempo para o fazer… Você não pode fazê-lo num dia. Vocês sabem disso.
Mas apenas unir tudo. Felizmente, quando nós terminamos aquela mensagem ali, vocês
viram o que o Espírito Santo fez ali na parede, não viram? Quantos estavam aqui então?
Vêem? Claro. Veio e desenhou a mesma coisa, aquele anjo do Senhor.
159 Vejam, é verdade.  Não deixem que isto vos escape.  Agarrem-se a isto,  filhos.
Agarrem-se a isso. Lembrem-se, edifiquem sobre a vossa fé: virtude, conhecimento,
paciência...Agora, aqui, eu penso que tenho uma folha de papel aqui, se eu não a deixei
cair  algures  quando  estava  a  pregar.  Está  aqui  mesmo.  (Obrigado,  irmão.  Muito
obrigado.) Se você quiser olhar para isto e ver se há algo aqui que você possa ser capaz
de... Talvez seja um modelo um pouco melhor do que o que está aqui, de modo a que
sejam capazes de copiar alguma coisa destas. Eu vou prendê-lo aqui e vocês podem
olhar para isto e escrevê-lo.

160 Agora, eu quero que vocês tomem isto, e estudem, e comparem, e depois actuem
acerca disto. Não estudem apenas, comparem; mas actuem quando o fizerem. Tomem-
no sinceramente para vocês mesmos. Não digam, “Bem, eu gostei de ouvir isto.” Eu
gostei também. Mas ouvir isto e depois recebê-lo é diferente. Veja, é diferente. Veja, há
sete requisitos para formar a estatura de Deus. Há sete eras da igreja nas quais Deus
trouxe a igreja a estes requisitos, e Ele tem tido sete mensageiros para o fazer. Aí está
sete, sete, sete. Vêem? Sete é o número de Deus de conclusão, e três é o número
perfeito  de  Deus.  Por  isso  há  três  e  sete  três.  Por  isso  matematicamente,
espiritualmente,  pela  Palavra,  pelo  testemunho  do  Espírito  Santo,  tudo  isto  tem
completado isso.

161 Vamos  estudar.  Vamos  acrescentar  à  nossa  fé  estas  coisas  então,  para  que
possamos chegar à estatura completa de Cristo, sendo unidos com amor divino, temor
de Deus, reverência no nosso coração um para com o outro, profundo respeito um pelo
outro, amor fraternal de irmão e irmã, nunca a vulgaridade, nada excepto a pureza do
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viver do Espírito Santo. Vêem? Viver juntos, ser um Cristão; caminhar com fé; deixar a
virtude de Deus fluir através de si. Deixar o conhecimento de Deus quando se trata do
certo e do errado...  Quando o diabo lhe apresentar  algo que não é exactamente a
Escritura, fuja disto. Está certo.

162 Eu posso imaginar que aqueles apóstolos nunca agiram como nós. Eles andaram,
provavelmente homens de poucas palavras até que eles chegavam ao púlpito.  Eles
entravam, e eles faziam o que deviam fazer, e saíam. Sim, senhor. Eles tinham poder.
Eles tinham virtude. Eles não discutiam com os homens; eles sabiam onde estavam. É
só isso. Eles sabiam em quem eles criam. Eles permaneceram a caminhar no Espírito,
fazendo apenas...  Tal como eu disse no outro dia à noite, um pequeno sinal com a
cabeça,  era  tudo  o  que  Deus  tinha  de  fazer.  Então  nada  os  ia  parar.  Eles  não
questionavam, nem estudavam, e hum-hã, nem se preocupavam como nós, se eles
deviam fazer  isto  ou aquilo.  Eles  seguiam adiante  e  faziam-no de qualquer  forma.
Apenas um pequeno sinal com a cabeça de Deus, produzia isto, tão simples como isso.
Porquê? Como é que eles podiam saber que era um sinal com a cabeça de Deus? Eles
tinham todas estas virtudes aqui, todos estes requisitos. E o primeiro pequeno sinal com
a cabeça de Deus comparavam com cada bocadinho disto e com a Sua Palavra; eles
sabiam que era a Palavra de Deus e lá foram eles. Eles não tinham que preocupar-se
acerca de mais nada. Quando Deus falou eles foram.

163 Nós  falamos… Deus  fala  connosco;  e  nós  diremos  “Bem,  nós  vamos  começar.
Vamos ver se nós conseguimos viver esta vida.” A primeira coisa que você reconhece,
alguém o  aborrece.  Ora  certamente,  isso  é  o  diabo!  Vocês  deviam vê-lo  a  tentar
impedir-me de estar nesta reunião esta manhã. Vocês deviam ter isso uma vez. Oh,
misericórdia, eu tenho que lutar cada vez que eu menciono um serviço. E se eu vou orar
pelos enfermos, e há alguém a morrer e não é salvo, haverá tantas chamadas que
surgem em dez minutos (se eles conseguem ser tão rápidos), para me afastar disso.
“Oh, Irmão Branham, você tem que fazer isto.” Mas há uma alma em perigo.

164 No outro dia à noite eu fui chamado a um lugar. A um jovem, eu falei com ele aqui
no que vocês o chamam supermercado há alguns anos atrás. Ele tornou-se um alcoólico.
Eu conhecia o rapaz, um grande rapaz; mas ele era um pecador. Por isso a sua mãe
telefonou. Eu penso que ela telefonou ao Doc algumas vezes, e eu telefonei...  Eles
telefonaram ao Billy, e finalmente eu recebi a mensagem.

E quando eu recebi a mensagem, honesto por bondade, eu nunca tive tanta luta na
minha vida para chegar até aquele rapaz. E quando eu cheguei ali, o pobre companheiro
estava longe de me reconhecer. Ali  estava ele prostrado ali,  inconsciente e apenas
procedendo de modo estranho. O seu pai  tentando dar-lhe palmadinhas e dizendo,
“Querido,” e o homem tem cerca de cinquenta e um anos de idade. E dizendo, “Querido
isto” e “fica quieto.”

Ele estava a tentar levantar-se; os seus bracinhos mais ou menos assim volumosos
à volta. O rapaz tinha tanto cancro ao ponto em que ele não passava de um cancro
sólido. Todos os órgãos do seu corpo tinham cancro. Até a sua corrente sanguínea era
cancro, tudo. E ali estava ele a tentar levantar-se e a proceder de forma estranha.

165 Eu segurei-o pela mão; eu disse, “Woodrow, Woodrow, este é o Irmão Branham.”

O seu pai disse, “Não conheces? Este é o Irmão Bill, Woodrow. Este é o Irmão Bill.”

Ele disse, “Uh, uh, uh,” daquela maneira.

E o seu pai olhou e disse, “Billy, chegaste um pouco atrasado.”

Eu disse, “Nunca é demasiado tarde. Ele está aqui. Eu tive uma batalha,” e depois
os outros rapazes,  mais alguns rapazes (pecadores) estavam ali  -  alguns dos seus
parentes.  Eu disse,  “Vejam, rapazes,  preparem-se porque vocês vão chegar a este
ponto. Vocês têm que chegar aqui,  vejam. Talvez não através deste cancro.  Vocês
podem chegar através de outra coisa - ali numa auto-estrada sangrando até à morte, ou
algo assim. Vocês têm que chegar a isto.” Nós falamos com eles.

Eu estava à espera de ver o que o Espírito dizia para fazer: à espera. A primeira
coisa… eu senti aquele pequeno sinal com a cabeça. “Impõe as tuas mãos sobre ele.”

Eu fui até ele e disse, “Inclinem todos as vossas cabeças.” Todos eles curvaram as
suas cabeças,  dois  ou três  jovens ali.  Eu pus as minhas mãos sobre ele.  Eu disse,
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“Senhor Deus, permite que o rapaz fique com consciência de saber o que ele vai fazer,
pois ele tem que enfrentar esta coisa. Ele está a morrer. Este demónio tem-no enrolado
completamente, e ele está a partir. E ele embebedou-se a si mesmo até à morte. E aqui
está ele nesta condição; eu oro para que Tu sejas misericordioso para com ele.”  E
quando eu orei por ele, na manhã seguinte ele estava sentado a falar com o seu pai.

166 Busty Rodgers, quando eles me chamaram aqui ao hospital há pouco tempo. Eu
estava lá naquele dia depois de ter pregado lá em Milltown onde a pequena Georgie
Carter foi curada. Todos vocês se lembram disso. Lá estava o Irmão Smith, um pregador
Metodista disse, “Se alguém alguma vez for baptizado no nome de Jesus Cristo, saia de
debaixo da minha tenda!”  assim,  ali  em Tottensford  com aquela  reunião ali.  E  oh,
condenou-me por causa de tudo o que vocês conseguem imaginar. Eu nunca disse uma
palavra, segui adiante.

Eu  tinha  uma  comissão.  O  Senhor  mostrou-me  uma  visão  em  que  havia  um
cordeiro ali preso algures no deserto. Todos vocês se lembram da visão, todos vocês. Eu
acho que se lembram; lembram-se?

167 Muito bem, então eu estava a ir pelo deserto ali à procura. Eu fui ao Tottensford. O
Irmão Wright ali sabe que nós fomos lá, não sabíamos o que fazer. Eu tinha comprado
uma pequena tribuna improvisada de orador por dez cêntimos. Eu ia dirigir-me lá, ia
estar lá, e pregar no degrau. Ele disse que ele ia subir ao cimo do monte para tratar de
alguns negócios. Eu fui com ele. Há uma grande igreja Baptista antiga construída lá em
cima vazia. O Senhor disse-me, “Pára aqui.”. Eu disse, “Deixe-me sair aqui mesmo,
Irmão Wright.” Eu parei. Ele prosseguiu para cima e voltou. Eu fui ali, e ele não podia
abrir a porta. Eu disse, “Senhor, se Tu estás nisto, e Tu queres que eu entre na igreja,
abre-me a porta.” Eu sentei-me ali e estava a pensar.

Eu ouvi alguém a chegar, aproximou-se, e disse, “Como está?”

Ele disse, “Você quer entrar na igreja?”

Eu disse, “Sim, senhor.”

Ele disse, “Eu tenho aqui a chave.”. Comecei uma reunião. Na primeira semana,
praticamente nada. Na primeira noite eu tinha uma congregação: o Irmão Wright e a
sua família. A primeira coisa que reconheci, no final da semana eles quase nem sequer
podiam mantê-los no seu pátio. No entanto aquele cordeiro ainda não tinha subido. O
Irmão Hall foi salvo durante aquele tempo, o pastor ali agora, todos eles. Mas eu não
conseguia descobrir onde estava este cordeiro. Pouco depois, da Igreja de Cristo abaixo
do monte, ali aquela pequena menina não se tinha movido por nove anos e oito meses,
deitada ali, ali estava ela. Todos vocês conhecem a história. Sim, senhor.

168 Naquela tarde quando Busty Rodgers, grande forte, veterano estava ali, eu fui até
lá, e ali estava a congregação do Irmão Smith para rir-se de mim, fazer troça de mim
por baptizar no nome de Jesus. Eu caminhei lá nessas águas lamacentas de Tottensford
onde eles tinham um riacho ali, a bramir com toda a força. Alguns diáconos caminharam
lá comigo. Eu disse, “Eu estou aqui esta tarde em representação da Escritura sagrada de
Deus.” Eu disse, “Eu leio na Bíblia aqui onde Pedro disse, «Arrependei-vos, cada um de
vós, sejam baptizados no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados.»”
Eu virei-me, entreguei o livro a um dos diáconos, caminhei ali, e disse, “Todo aquele que
queira e que se arrependa dos seus pecados é uma pessoa que pode vir.” Caminhei ali
na água. Eu disse, “Parece-me que os anjos estão assentados em cada ramo e estão a
observar.”

169 Oh, bem! Na altura em que eu baptizei cerca de dois ou três, a sua congregação
inteira - aquelas mulheres com bons vestidos de seda - a bater naquela água, a gritar
com toda a força dos pulmões. Eu baptizei a sua congregação inteira no nome de Jesus
Cristo. Vocês sabem. Eu tenho a fotografia.

Ali estava. O que foi isso? Acrescentando à vossa… virtude, vejam. Deixem-no em
paz. Deus sabe como o fazer. Deus sabe como cumprir estas coisas. Deixem-nos dizer o
que eles  querem dizer.  Não faz  diferença nenhuma.  Prossigam caminhando.  Busty
Rodgers, de pé ali, quando ele viu aquilo, ele disse, “Então eu cri nisso de todo o meu
coração” e lá veio ele para dentro da água com as suas boas roupas vestidas e foi
baptizado no nome de Jesus Cristo.
170 Há cerca de três ou quatro anos atrás eles chamaram-me aqui ao hospital em New
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Albany. Ali  estava ele a morrer com cancro; tinha-o consumido completamente. Os
médicos deram-lhe até à manhã seguinte para viver. Disseram, “Ele está a morrer”
disseram, “venha imediatamente.”

Eu fui ao quarto. Quando fui, estive ali a orar. Ele disse, “Billy, há um arco-íris a
circular por aquele canto ali.”

E eu virei-me para olhar. Eu disse, “Busty, é um pacto. Tu não vais morrer. O pacto
do sangue salva-te.” Eu pus as minhas mãos sobre ele, disse, “Senhor Deus por meio
daquela visão ali que prova que Tu estás aqui, o Teu pacto é: pelas Suas pisaduras
somos sarados.” Impus as mãos sobre ele, e ele ficou melhor. Enviaram-no para casa.

171 Há cerca de quatro ou cinco anos… há cerca de quatro anos… a pescar pelo rio e
tudo a acontecer. E onde o cancro tinha estado à volta do esófago… disseram que o
estômago tinha calos. Era um grande nó duro. Os médicos, os veteranos do hospital
disseram-lhe que eles tinham um tratamento de cobalto que poderia esticar aquilo,
deixar descer mais comida de cada vez. (Ele teve um período de tempo difícil ao comer
tanta comida; ele tinha que comer muito devagar.) Ele foi lá para fazer isto. Eu não
sabia  que  ele  estava  ali.  Então  quando  eles  o  operaram descobriram que  isto  lhe
provocou uma convulsão, e ele teve um ataque, paralisou o seu lado daquela forma; e a
única coisa que ele podia fazer era apenas chorar parcialmente. E ele pegou num lápis
assim e fazia, “uh-uh-uh” e ele tentou escrever, a tremer daquela forma com a sua mão
boa. O seu lado esquerdo paralisado e a sua mão, “Jesus salvou-me há mil e novecentos
e tal.”  Ele  não conseguiu  acabar.  Assim agora quando a  sua esposa disse,  “Irmão
Branham eu não sei o que ele quer dizer com isso.” Eu disse, “Sra. Rodgers, o que ele
quer dizer é que foi há mil e novecentos e tal anos que ele foi salvo e baptizado no
nome de Jesus ali. É isso que está a saldar a dívida agora. Ele não está com medo de
morrer.” Eu disse, “Senhor Deus, poupa a sua vida. Eu peço no nome de Jesus que Tu
poupes a sua vida,” impus as mãos sobre ele. O choque foi-se, as convulsões pararam, e
ele levantou-se da cama, e ele está a pé agora a testificar.

172 Acrescentem à vossa fé, virtude; acrescentem à vossa virtude, conhecimento; ao
vosso conhecimento, temperança; à vossa temperança, paciência; à vossa paciência,
piedade; à vossa piedade, amor fraternal; ao vosso amor fraternal, o Espírito Santo, e
Cristo virá. Porque debaixo Dele, o Espírito Santo, está o Espírito de Jesus Cristo na
igreja para manifestar essas virtudes.

(Oh, bem. Cá está meio-dia e um quarto.)

Eu O amo, eu O amo,

Porque Ele primeiro me amou (Muito distante aqui antes que você fosse alguma
coisa)

E comprou (O que é que Ele fez?) a minha salvação

No madeiro do Calvário.

Como é que eu sou isto? Porque Ele me amou primeiro.

Eu O amo, Eu O amo

Porque Ele primeiro me amou (Aí está a causa.)

E comprou a minha salvação

No madeiro do Calvário.

173 Eu prometo-Lhe nesta manhã de todo o meu coração que pela Sua ajuda e pela
Sua graça, eu oro para que O vá buscar diariamente sem cessar até que eu sinta cada
um destes requisitos necessários a fluir nesta minha pequena estatura. Até que eu possa
ser uma manifestação do Cristo vivo, porque Ele tornou-se pecado como eu, para que
eu pudesse tornar-me justiça de Deus como Ele. Ele tomou o meu lugar. Ó Senhor,
permite-me tomar o Seu lugar agora, porque esse é o propósito pelo qual Ele morreu.

Quantos  vão prometer  essa  mesma coisa  pela  graça de Deus.  Com as  vossas
cabeças inclinadas agora e as vossas mãos levantadas:

Eu O amo… (Eu prometo, Senhor. Esta igreja promete: a estatura completa de
Jesus Cristo.)

Porque Ele primeiro me amou,
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E comprou a minha salvação

No madeiro do Calvário.
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