
Adopção, Parte I
Jeffersonville, Indiana, E.U.A.
15 de Maio de 1960, à noite

Bem, é sempre, como eu já disse antes: “Alegrei-me quando me disseram, «Vamos à casa do 
Senhor.»” Eu creio que David disse isso uma vez: “Vamos à casa do Senhor.” Eu não conheço um lugar 
melhor para se estar do que a casa do Senhor, e vocês?

1

Agora, esta noite temos alguns amigos aqui que vieram da Geórgia. Provavelmente vão voltar, depois 
do almoço, de carro esta noite. E depois nós vamos… Alguns são de lá. Espero que fiquem por aqui. E os 
quartos que nós tivermos estão livres para vocês.

E depois na Quarta-feira à noite vamos continuar, no estudo, e depois, se o Senhor permitir, no 
próximo Domingo mais uma vez.

E depois Chatauqua [cidade do Estado de Ohio - Trad.], começa no dia seis. Assim todos os que 
tiverem as férias planeadas… Nós esperamos ter momentos incríveis, maravilhosos em Chatauqua. É lá 
que sempre temos momentos maravilhosos. Não é uma audiência muito grande. Por vezes vemos… Tem 
capacidade para cerca de… Suponho que conseguiríamos colocar lá dez mil facilmente. Mas 
normalmente… no ano passado acho que tivemos cerca de sete mil, algo assim. O lugar estava cheio, 
mas há bastante espaço para ficar de pé e tem lugares que eles conseguem levar até fora. E assim 
esperamos por isso.

2

E estou contente por ver muitos dos nossos irmãos ministros. Nunca me consigo lembrar do nome 
dele aqui, o missionário - o Irmão Humes. E Irmã Humes, é você sentada aqui, e os pequeninos? Estamos 
felizes por estarem aqui. Um missionário. Outros, o Irmão Pat, o Irmão Daulton e, oh, tantos. O Irmão 
Beeler e vi o Irmão Collins há uns momentos. E, oh, seria difícil chamá-los a todos. Mas estamos muito 
contentes por vos termos na casa do Senhor esta noite. Este grande e precioso Irmão Neville, sentado 
atrás de mim aqui para orar comigo enquanto vamos ensinar a Palavra… Charlie, estou contente por o 
ver a si e à Irmã Nellie aqui esta noite, e aos pequeninos. Isto é… e o ensinamento Bíblico é 
normalmente muito… Sim, Irmão Welch, eu estava à sua procura. Eu vi-o aí atrás sentado agora.

3

Normalmente, o ensinamento Bíblico é um pouco traiçoeiro. Um pouco, você sabe, é como andar 
sobre gelo fino, como nós dizemos. Mas sentimos que talvez, nesta altura e neste tempo, pode ser bom 
levar a igreja, ao que eu penso, que será um entendimento completo, em posição, acerca daquilo que 
nós somos em Cristo Jesus. E por vezes… eu penso que a pregação é uma coisa maravilhosa, mas eu 
creio que por vezes, Irmão Beeler, que o ensinamento vai além disso. É como… especialmente para a 
igreja. Agora, a pregação, normalmente, atinge o pecador, trá-lo à condenação pela Palavra. Mas o 
ensino coloca o homem em posição naquilo que ele é. E nunca podemos ser capazes de ter fé 
correctamente até sabermos aquilo que nós somos, em posição.

4

Agora, se os Estados Unidos, esta bela terra aqui, me enviasse até à Rússia como embaixador desta 
nação para a Rússia, então se eles me enviassem oficialmente até à Rússia, todo o poder que os 
Estados Unidos têm está às minhas costas. A minha palavra é a mesma que a dos Estados Unidos, se eu 
fui reconhecido como embaixador.

5

E então se Deus nos enviou para sermos embaixadores Dele, todo o poder que está no céu, tudo 
aquilo que Deus é, todos os Seus anjos e todo o Seu poder está nas nossas palavras se nós somos 
correctamente… e ordenados, mensageiros enviados às pessoas. Deus tem de honrar a Palavra, porque 
Ele escreveu solenemente que “Tudo aquilo que ligares na terra, eu ligarei no céu. Tudo aquilo que 
desligares na terra, eu vou desligar no céu. E a ti te dou as chaves do reino.” Oh, que grandes 
promessas que Ele deu à igreja.

E depois do outro dia, enquanto… Muitos de vocês, suponho eu, estiveram aqui esta manhã para 
ouvir enquanto eu tentava - na minha forma simples e humilde - explicar a visão que eu tive do céu.
6

Eu nunca iria tentar, de forma alguma, duvidar de alguma coisa que alguém me dissesse que Deus 
lhes disse. Eu ia crer nisso. Mesmo que eu não visse na Escritura, eu queria continuar a crer nessa 
palavra do irmão. Eu posso ficar com a Bíblia, mas ainda assim eu iria crer que talvez o irmão tivesse 
entendido mal de alguma forma, que talvez se tivesse confundido um pouco. E ainda assim eu iria crer 
que ele é meu irmão.

E se há alguma coisa que arde dentro do meu coração, e eu espero que isso nunca me deixe nos 
anos futuros, é que eu nunca vou esquecer o que aconteceu no Domingo passado de manhã, há uma 
semana atrás. Provocou algo em mim que revolucionou a minha vida. Eu não temo. Eu não tenho medo 
nenhum da morte. A morte não tem medo nela. E você não deve ter, se entendeu. Agora, talvez se… 
Você teria de ter a experiência para saber, porque não há forma de o explicar. Não se consegue 
encontrar palavras, porque não se encontra no dicionário de Inglês, ou em nenhum outro dicionário, 
porque está numa eternidade - não existe ontem, não existe amanhã, é tudo no presente. E não existe, 
“Sinto-me  muito  bem,  ”  e  daqui  a  uma  hora,  “Não  me  sinto  muito  bem,”  e  passado  mais  uma  hora,
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“Sinto-me bem outra vez.” É sempre no presente, veja. Nunca termina, é só essa paz gloriosa e algo…

E não podia haver pecado, não podia haver ciúme, não podia haver enfermidade, não podia haver 
nada que lá chegasse àquela margem celestial. E se eu posso ter o privilégio de dizer isto… Já que talvez 
não tenha. Se não tiver, então eu oro para que Deus me perdoe. Mas se tiver o privilégio e isso foi que 
Deus me permitiu ser arrebatado para ver algo, eu diria que foi o primeiro céu. E então eu creio que 
alguém na Bíblia, chamado, creio que foi Paulo, foi arrebatado ao terceiro céu. E se foi assim glorioso no 
primeiro céu, o que estará reservado no terceiro céu? Não admira que ele não conseguisse falar sobre 
isso durante catorze anos! Ele disse que não sabia se estava no corpo ou fora do corpo. Com aquele 
grande apóstolo - não para partilhar do seu ofício, nem para tentar fazer de nós algo parecido com 
aquilo que ele era - mas eu posso dizer como ele, não sei se estava neste corpo ou fora do corpo. A 
única coisa que eu sei é que era tão verdadeiro como estar a olhar agora para vocês.
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E eu sempre me perguntei se iria falecer e veria uma pequena nuvem a flutuar, um espírito, e diria: 
“Ali vai o irmão e a irmã - é o Charlie e a Nellie. É o Irmão e a Irmã Spencer que ali vão.” Isso sempre me 
confundiu. Se os meus olhos estiverem na sepultura, a desfazer, a apodrecer, se os meus ouvidos não 
estiverem mais aqui para ouvir e se o meu sangue desapareceu e eles prepararam o meu corpo e se 
estiver nas águas ou na terra e as minhas faculdades mentais, as minhas células cerebrais tiverem todas 
desaparecido, então como é que eu seria mais do que apenas um espírito a flutuar? Isso preocupava-
me.
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Como eu gostaria de dizer: “Olá, Irmão Pat, oh, estou tão contente por o ver! Olá, Irmão Neville, 
como eu gostaria de o ver!” Mas eu pensava, bem, se eu não tenho nada com que ver, se não tenho 
boca para falar (está apodrecida, é pó), como é que eu poderia ser capaz de dizer: “Olá, Irmão Pat, olá, 
Irmão Neville,” ou assim por diante e, “Olá, Charlie”?

Mas agora eu sei que isso está errado. Porque está escrito nas Escrituras, aquilo que eu digo não 
vai contra: “Porque se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já à espera.” Outro tabernáculo 
que tem olhos, ouvidos, lábios, faculdades mentais. “Se este tabernáculo terrestre se desfizer…” Tem um 
corpo que consegue sentir, consegue falar.
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E agora dei conta, só agora, que Moisés já estava morto e esteve numa sepultura sem qualquer 
indicação durante oitocentos anos e Elias tinha ido para o céu quinhentos anos antes, mas no Monte da 
Transfiguração eles foram achados a falar com Jesus.

Depois de Samuel estar morto entre, pelo menos, três a cinco anos, e a pitonisa de Endor o 
chamou… E ela prostrou-se sobre o seu rosto e disse: “Enganaste-me, porque tu és Saul,” disse ela, 
“porque eu vejo deuses!” Ela era uma pagã, veja. “Eu vejo deuses a levantar-se.”
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E Saul ainda não o conseguia ver e disse: “Como é que ele se parece? Descreve-o para mim.”

Disse: “Ele é magro e tem um manto sobre o seu ombro.”

Disse: “É Samuel, o profeta. Trá-lo até mim.” Quero que repare que Samuel não tinha perdido nada 
da sua personalidade. Ele continuava a ser um profeta. Ele disse a Saul exactamente aquilo que ia 
acontecer no dia seguinte.

Assim, veja, a morte não nos diminui completamente enquanto choramos e gememos e nos 
lamentamos na sepultura. Apenas muda o nosso lugar de morada. Leva-nos de um lugar para… O que é a 
idade? Se eu viver mais uma hora então vou viver mais que muitas pessoas de dezasseis anos de idade, 
vou viver mais que muitas pessoas de cinco anos de idade. A idade não significa nada. Nós estamos aqui 
colocados por um propósito, para fazer algo.

Bem, agora, muitas destas bonitas mães aqui sentadas, algumas delas com sessenta ou setenta 
anos de idade, você diria: “Bem, o que é que eu tenho feito, Irmão Branham?” Você criou os seus filhos. 
Você fez aquilo que devia ter feito.
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Talvez um pai idoso esteja aqui sentado, que diga: “Bem, eu lavrei os campos, eu fiz isto. Eu nunca 
preguei.” Mas você fez aquilo para que Deus o enviou para fazer. Há um lugar para si.

Falando com um médico, ontem, um dos meus amigos médicos, um companheiro, com oitenta e 
alguns anos de idade. E a sua cunhada está aqui na igreja esta noite e ela tem estado um pouco 
preocupada com ele. E eu fui vê-lo. Assim que comecei a falar com ele, ele ficou radiante, falou-me 
acerca de uma viagem de caça que fez há muitos anos atrás no Colorado, na mesma terra onde eu 
caço. Brilhante e radiante! E eu disse: “Doutor, há quanto tempo é médico?”
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Ele disse, “Desde que você era um bebé. E lá…” Eu disse… “E muitas vezes,” disse ele, “eu fui 
médico, levando a minha carroça; eu colocava os meus sacos de levar na sela sobre o meu cavalo; 
levava a pequena sacola e ia.”
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E eu disse: “Sim, lá nas margens do riacho, às duas horas da madrugada, com a sua lanterna, a 
tentar encontrar uma casa onde uma criança tinha a dor de barriga, ou uma mãe em dores de parto.”

Disse: “Está certo.”

E eu disse: “Sabe, doutor, eu creio que do outro lado desta linha divisória aqui entre o mortal e a 
imortalidade, Deus tem um lugar para os bons médicos que praticaram a sua profissão assim.”
14

Grandes lágrimas vieram aos seus olhos e ele começou a chorar. Ele estendeu as suas mãos fracas e 
disse: “Irmão, espero que sim.” Por toda a terra, Deus julga a alma de um homem, aquilo que ele é.

Então eu dei-lhe esta Escritura satisfatória. Muitas vezes, a abrir caminho por aqueles campos 
lamacentos e escuros, à noite, tentando ajudar alguém, talvez nunca tenha recebido um cêntimo por 
isso, mas está tudo bem… Eu disse: “Jesus disse na Escritura: «Bem-aventurados os misericordiosos, 
porque eles obterão misericórdia.»” E isso é verdade.

E esta noite queremos colocar a igreja, nestas três lições, se Deus permitir, como e o que olhar, 
aquilo que nós somos. Nós vamos começar no primeiro capítulo do livro da carta de Paulo aos Efésios. E 
vamos ver os três primeiros capítulos nos nossos próximos três estudos, tentando ver um capítulo por 
noite, se conseguirmos. Esta noite, Quarta-feira e no próximo Domingo de manhã. Efésios, no primeiro 
capítulo. Agora enquanto estudamos juntos, eu gostava de dizer isto, que este livro de Efésios é um 
paralelo perfeito de Josué do Velho Testamento. Efésios, o livro dos Efésios.

15

Agora, lembre-se, se acontecer que nos desviemos um pouco do seu ensinamento, perdoe-nos e 
tenha paciência connosco por um pouco. Antes de abrirmos isso, vamos pedir-Lhe que nos ajude, 
enquanto inclinamos as nossas cabeças.

16

Senhor, estamos a abordar a Tua santa e sagrada Escritura, que está mais segura do que todos os 
céus e a terra. Porque lemos nesta Palavra, chamada Bíblia, que “Os céus e a terra passarão, mas a 
minha Palavra nunca falhará.” Então, nesta hora solene em que eu venho a este púlpito esta noite, 
perante a compra do Teu sangue - estes mortais preciosos e queridos que estão aqui sentados esta 
noite, agarrando cada pequena esperança que conseguirem, para se agarrarem a essa vida futura - que 
seja tão suficiente, esta noite, que cada crente aqui veja a sua posição e que todos os que ainda não 
vieram a este grande companheirismo abram caminho até ao reino, Senhor, e batam à porta até que o 
porteiro abra a porta. Concede, Senhor.

Estamos a ler aqui onde diz que esta Bíblia não é de particular interpretação. Deus, não permitas 
que eu, Teu servo, ou qualquer outro servo tente alguma vez colocar a sua própria interpretação na 
Palavra. Permite-nos apenas ler e crer da forma que está escrita. E especialmente nós, pastores dos 
rebanhos, nós, pastores que um dia nos vamos reunir nessa terra gloriosa com os pequenos rebanhos. E 
vamos estar na presença do Senhor Jesus e vamos ver essa geração a vir, de Paulo, e de Pedro, e de 
Lucas, e de Marcos, e de Mateus, e de todos eles, e vê-los a ser julgados ali com os seus grupos. Deus, 
concede que eu consiga colocar dez milhões de troféus aos Teus pés enquanto rastejo humildemente e 
coloco as minhas mãos nos Teus pés preciosos e digo: “Senhor, eles são Teus.”
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Oh Deus, enche-nos novamente com o Teu Espírito e com o Teu amor e a Tua bondade. E que 
possamos, como o poeta expressou na canção há muitos anos atrás: “Querido Cordeiro a morrer, o Teu 
sangue precioso nunca perderá o seu poder, até que toda a igreja resgatada de Deus seja salva para 
não mais pecar. E desde então, pela fé, eu vi essa corrente que as Tuas feridas a escorrer sangue 
produziam; o amor de redenção tem sido o meu tema e sempre será até que eu morra. Então numa 
canção mais nobre e mais doce,” ele continua a dizer, “vou cantar acerca do Teu poder para salvar, 
quando esta pobre língua enrolada e balbuciante fique silenciosa na sepultura.” Então a sepultura não 
tem morte para os Teus filhos. É apenas o nosso lugar de descanso, ou o nosso lugar de refúgio, quando 
esta corrupção se revestir de incorrupção.
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E que possamos ver isto esta noite, Senhor, claramente, enquanto nos é dado na Palavra. Dá-nos 
entendimento. E coloca-nos, Senhor, no nosso lugar de dever, para que possamos servir fielmente até 
que Tu venhas. Pedimos isto no nome de Jesus e por causa Dele. Amém.

Agora, o livro dos Efésios, como eu estava a dizer, na minha opinião, é um dos maiores livros do 
Novo Testamento. Ele guia-nos. Onde o Calvinismo vai numa direcção e o Arminianismo vai noutra 
direcção, no entanto, o livro dos Efésios junta isso e coloca a igreja em posição.
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Agora, eu tipifiquei com Josué. Se reparar, Israel foi tirado do Egipto e há três fases da jornada 
deles. Uma fase foi sair do Egipto; a fase seguinte foi o deserto; e a fase seguinte foi Canaã.

Agora, Canaã não representa a era do milénio. Apenas representa a era do vencedor, a dispensação 
da vitória, porque em Canaã eles mataram e queimaram e conquistaram cidades. E não haverá morte no 
milénio.

20
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Mas outra coisa que isso faz é trazer a justificação pela fé, depois que eles creram em Moisés e 
deixaram o Egipto; a santificação, por seguirem debaixo da coluna de fogo e da expiação do cordeiro do 
sacrifício no deserto; e depois entrando numa terra que tinha sido prometida.

Agora, qual é a terra prometida para o crente do Novo Testamento? A promessa é o Espírito Santo. 
“Porque acontecerá nos últimos dias [Joel 2:28], que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os 
teus filhos e as tuas filhas profetizarão. Sobre as minhas servas e sobre os meus servos derramarei do 
meu Espírito e profetizarão. Mostrarei prodígios nos céus. E na terra, colunas de fogo e fumaça e vapor.” 
E Pedro disse, no dia de Pentecostes, depois de tomar o seu texto e de pregar: “Arrependei-vos, cada 
um de vós, e sede baptizados no nome de Jesus Cristo para a remissão…” - para remir, para perdoar, 
para tirar todas as transgressões passadas.

21

Já reparou, Josué, antes de atravessarem o Jordão, Josué disse: “Ide ao meio do acampamento e 
limpai as vossas roupas e santificai-vos todos, e que nenhum homem se chegue à sua esposa, porque 
dentro de três dias vereis a glória de Deus.” Vê? É um processo de preparação para herdar a promessa. 
Agora, a promessa a Israel era… Deus deu a Abraão a promessa da terra da Palestina e essa seria a sua 
possessão para sempre e eles deviam permanecer nesta terra.

22

Agora, eles vieram em três fases, chegando a esta terra prometida. Agora veja, está perfeitamente 
tipificado no Novo Testamento.

Agora se isto, como eu disse, não concorda com algum pensamento vosso - alguns de vocês, do 
precioso povo Nazareno, da Igreja de Deus e assim por diante - não deixem que isso vos magoe, mas 
vejam com atenção e observem os tipos. Observem e vejam se não acerta perfeitamente em todos os 
lugares.

Houve três fases da jornada e há três fases desta jornada. Porque nós somos justificados pela fé, 
crendo no Senhor Jesus Cristo, abandonando a terra do Egipto. Saímos e depois somos santificados pela 
oferta do Seu sangue, lavados dos nossos pecados e tornamo-nos peregrinos e viajantes, afirmando que 
estamos em busca de uma terra, uma cidade futura, ou uma promessa.

23

Tal como Israel no deserto. Viajantes, sem lugar de repouso, viajando noite após noite seguindo a 
coluna de fogo, mas finalmente chegaram à terra prometida onde se instalaram.

É aí que o crente chega. Ele chega primeiro a um reconhecimento de que é um pecador; depois ele é 
separado pelas águas, a lavagem da água pelo sangue e… ou, a lavagem da água pela Palavra, melhor 
dizendo, crendo no Senhor Jesus Cristo. Depois, sendo justificado pela fé, ele torna-se participante e 
está em paz com Deus por Cristo, baptizado no nome de Jesus Cristo, para ser admitido na jornada. 
Entende? Na jornada! Depois ele torna-se um viajante e um peregrino. Ele está na sua jornada até onde? 
Até uma promessa que Deus fez.

24

Israel ainda não tinha recebido a promessa, mas eles estavam na jornada. E sem levantar… Por favor 
entendam. É aí que os Nazarenos e os Peregrinos de Santidade e assim por diante caíram. Porque, 
Israel, quando eles chegaram ao ponto de Cades-Barnéia, quando os espias foram lá e disseram: “A terra 
é muito boa,” mas alguns deles voltaram e disseram, “Não a podemos conquistar, porque as cidades 
estão fortificadas,” e assim por diante. Mas Josué e Calebe levantaram-se e disseram: “Somos mais do 
que capazes de a conquistar!” Por causa das suas declarações documentadas e assinadas, eles creram 
em duas obras da graça, a justificação e a santificação, e não se puderam mover mais adiante. E, ouça, 
toda aquela geração pereceu no deserto. Mas dois que foram até à terra prometida trouxeram a prova 
de que era uma boa terra, “e somos mais do que capazes de a conquistar, porque foi a promessa de 
Deus.” Então, em vez de as pessoas continuarem, recebendo o Espírito Santo, falando em línguas, 
recebendo o poder de Deus, o baptismo do Espírito Santo, sinais, prodígios, milagres, eles sentiram que 
iam quebrar a tradição da doutrina. E o que aconteceu? Pereceram na terra! Está certo.

25

Mas os crentes, o grupo de Josué e Calebe que ia para a promessa, eles foram até à terra e 
conquistaram a terra e estabeleceram-se na terra, como uma possessão. E nós nunca paramos na 
justificação, santificação. Vamos continuar até ao baptismo do Espírito Santo. Não vamos parar ao crer 
no Senhor Jesus, sendo baptizados. Não vamos parar por Ele nos ter limpo de uma vida de pecado. Mas 
agora vamos continuar até uma posição, até uma promessa do baptismo do Espírito Santo. Porque Pedro 
disse no dia de Pentecostes: “Porque a promessa vos diz respeito a vós, e a vossos filhos, e aos que 
estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar.”

26

Assim, Efésios aqui coloca-nos como Josué, em posição. Já reparou que Josué, depois de atravessar 
para a terra e conquistar a terra, depois dividiu a terra? “Efraim aqui, Manassés aqui e este aqui, Gade 
aqui, Benjamim aqui.” Ele dividiu a terra.

27

E repare! Oh, isto faz os nossos corações arder! Cada uma dessas mães Hebreias, dando à luz esses 
filhos, ela falava do lugar, nas suas dores de parto, onde eles estariam posicionados na terra prometida.
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Oh, é um grande estudo! Se pudéssemos entrar em detalhes, o que levaria horas e horas. Um dia, 
quando tivermos a nossa igreja pronta, eu gostava de vir aqui e levar um mês inteiro ou dois meses, só 
com isso. Veja quando elas, cada uma daquelas mães… Quando ela clamou: “Efraim,” quando ela estava 
em trabalho de parto, colocou-o em posição no lugar onde os seus pés estavam assentes em óleo 
[petróleo - Trad.] - exactamente onde cada um deles está!

E Josué, sem saber isto, mas pela inspiração, guiado pelo Espírito Santo, depois de estar na terra 
prometida, deu a cada homem a sua promessa, exactamente aquilo que o Espírito Santo prometeu 
através do nascimento lá no passado.

Como Deus colocou alguns na igreja, através das dores de parto! Oh, são tremendas por vezes. 
Quando uma igreja está a gemer debaixo da perseguição do mundo exterior, crendo no Senhor Jesus, a 
promessa do Espírito Santo é tão verdadeira para nós como foi para o Pentecostes, como eles gemem e 
choram devido às dores de parto! Mas quando eles nascem, e nascem em posição no reino de Deus, 
então o Espírito Santo coloca na igreja alguns apóstolos, alguns profetas, alguns doutores, alguns 
pastores, alguns evangelistas. Depois Ele deu ali o falar em línguas, a interpretação de línguas, o 
conhecimento, a sabedoria, dons de cura, todo o tipo de milagres.

28

Onde a igreja está (agora, este é o meu propósito ao fazer isto), a igreja está sempre a tentar 
tomar o espaço de alguém. Mas não façam isso. Você não pode produzir milho no lugar de Efraim, se 
você for Manassés. Você tem de tomar o seu lugar em Cristo, tem de tomar isso em posição. Oh, fica 
mais profundo e mais rico quando entramos nisso, como Deus coloca alguém na igreja para falar em 
línguas, outro… Agora, fomos ensinados muitas vezes que todos temos de falar em línguas. Isso está 
errado. “Todos temos de fazer isso.” Não, não temos. Eles não faziam todos a mesma coisa. Cada um 
era…

29

Cada terra era provida e dividida pela inspiração e cada um… eu podia ver as Escrituras e mostrar-
lhe exactamente que Ele os colocou no lugar em que deviam estar, em posição; como as duas tribos e 
meia deviam ficar do outro lado do rio, como as suas mães clamaram no seu nascimento e como cada 
lugar devia estar.

30

E agora depois de você entrar, isso não significa que está livre da guerra. Você ainda tem de lutar 
por cada polegada de terreno onde está colocado. Assim, veja, Canaã não representava o grande céu, 
porque é guerra e problemas e mortes e lutas e assim por diante. Mas representava isto, que deveria ser 
um caminhar perfeito.

É aí que a igreja está a cair hoje, nesse caminho. Sabia que até o seu próprio comportamento pode 
impedir que alguém seja curado? O vosso mau comportamento, pelos vossos pecados não confessados, 
crentes, pode fazer com que esta igreja falhe completamente. E no dia do juízo você vai ser responsável 
por cada parte disso. “Oh,” diz você, “agora, espere um minuto, Irmão Branham.” Bem, é verdade. Pense 
nisso.

31

Josué, depois de atravessar para a terra, Deus fez-lhe a promessa de que… Pense, ao fazer uma 
guerra inteira sem perder um homem, sem ficar com um arranhão, sem precisar de uma enfermeira, ou de 
primeiros socorros ou de uma ligadura. Deus disse: “A terra é tua, vai lutar.” Pense em fazer uma guerra 
e não haver Cruz Vermelha ali à volta. Ninguém vai ficar ferido.

E eles mataram os Amorreus e os Hititas, mas nenhum deles ficou ferido até que o pecado entrou no 
acampamento. E quando Acã trouxe aquela veste Babilónica e aquela cunha de ouro e a escondeu 
debaixo do seu acampamento, então no dia seguinte eles perderam dezasseis homens. Josué disse: 
“Parem! Parem! Esperem um minuto, alguma coisa está errada! Algo está errado aqui, vamos convocar 
sete dias de jejum. Deus fez-nos uma promessa de que ninguém seria ferido, de que os nossos inimigos 
cairiam aos nossos pés. E alguma coisa está errada aqui. Alguma coisa correu mal em algum lugar, 
porque temos dezasseis homens mortos aqui. Eles são irmãos Israelitas e estão mortos.”

32

Por que é que eles morreram, homens inocentes? Porque um homem saiu da linha. Vê a razão por 
que isto tem de ser ensinado? A igreja a alinhar-se - a alinhar-se com a Palavra de Deus, a alinhar-se 
com Deus e a alinhar-se uns com os outros, caminhando perfeitamente erectos, sobriamente perante 
todos os homens, temendo a Deus. Apenas porque um homem roubou uma veste e fez algo que não 
devia ter feito, isso tirou a vida a dezasseis homens. Acho que foram dezasseis, talvez mais. Creio que 
foram dezasseis homens que morreram.

33

Josué convocou-os, e disse: “Alguma coisa está errada. Deus fez a promessa e alguma coisa está 
errada!”

Quando nós trazemos os enfermos perante nós e eles não são curados, precisamos de convocar um 
jejum solene, convocar uma assembleia. Alguma coisa está errada em algum lugar. Deus fez a promessa, 
Deus tem de cumprir essa promessa e Ele vai cumpri-la.
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E ele convocou um jejum. E eles descobriram. Lançaram sortes e Acã confessou. E eles mataram a 
família de Acã e tudo e queimaram as suas cinzas e deixaram-nas ali como um memorial. E Josué 
continuou com as batalhas, conquistando tudo, sem um arranhão ou uma ferida. Aí está.

34

Um dia ele precisou de algum tempo, um tempo extra. O sol estava a pôr-se, os homens não 
conseguiam lutar bem durante a noite. Josué, esse grande guerreiro, ungido por Deus, colocado em 
posição na terra - como Efésios para a nova igreja, possuindo a terra, conquistando-a - ele precisava 
de algum tempo; assim ele disse: “Sol, pára!” E ele parou durante cerca de doze horas, até que ele 
conquistou a terra. Vê?

35

Agora, o livro de Efésios colocou-nos em posição em Cristo, como eles foram colocados na Terra 
Santa. Nós estamos colocados não na Terra Santa, mas no Espírito Santo. Agora vamos ler só uma 
palavra, vamos ver como a igreja é perfeita.

36

Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus…

Oh, eu gosto disso! Deus fez dele um apóstolo. Nenhum ancião impôs as mãos sobre ele, não houve 
bispos que o enviassem a lugar nenhum, mas Deus chamou-o e fez dele um apóstolo.

Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos  que 
estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus…

[santificados]

Veja como ele dirige isto. Isto não é para os incrédulos. Isto é para a igreja. É designado para 
aqueles que foram chamados, para os santificados e chamados que estão em Cristo Jesus.

Agora, se quiser saber como é que nós entramos em Cristo Jesus, se abrir em I Coríntios 12, diz: 
“Porque por um Espírito somos todos baptizados num corpo.” Como? Baptizados pelo quê? Pelo Espírito 
Santo. Não é pelo baptismo na água, vocês, povo da Igreja de Cristo, mas por um E-s-p-í-r-i-t-o, “por 
um Espírito.” Não é por um aperto de mão, por uma carta, não é por uma aspersão, mas por um Espírito 
somos todos baptizados num corpo. A nossa posse, a terra que Deus nos deu para viver, o Espírito 
Santo. Tal como Ele deu Canaã aos Judeus, Ele deu-nos o Espírito Santo. Por um Espírito somos todos 
baptizados num corpo. Entende?

37

Agora Ele está a falar para os Cananeus espirituais, Israel, o Israel espiritual que possuiu a terra. 
Oh, não estão contentes por terem saído do alho do Egipto? Não estão contentes por terem saído do 
deserto? E, lembre-se, eles tiveram de comer maná, comida de anjos do céu, até que atravessaram para 
a terra. E quando atravessaram para a terra, o maná deixou de cair. Eles já estavam completamente 
amadurecidos e comeram o milho da terra. Agora, agora que vocês já não são mais bebés, agora que 
vocês não desejam o leite racional do evangelho, com que já não têm de ser criados e bem tratados e 
convencidos a vir à igreja, agora que vocês são verdadeiros Cristãos completamente amadurecidos, 
vocês estão prontos a comer carnes duras agora. Vocês estão prontos a chegar a alguma coisa, disse 
ele. Vocês estão prontos a entender algo que é profundo e rico. Oh, vamos entrar nisso directamente. 
E, oh, esteve escondido desde a fundação do mundo. Ele disse: “Agora que já chegaram a isto, estou a 
dirigir isto a vós.” Não é para aqueles que acabaram de sair do Egipto, não é para aqueles que ainda 
estão na jornada, mas é para aqueles que estão na terra prometida, que receberam a promessa.

38

Quantos já receberam a promessa do Espírito Santo? Oh, não estão contentes por estarem na terra 
aqui agora, a comer o milho, a comer as coisas fortes de Deus e a terem um claro entendimento? A 
vossa mente espiritual já não está confusa. Vocês sabem exactamente quem Ele é, vocês sabem 
exactamente aquilo que Ele é, vocês sabem exactamente para onde estão a ir. Vocês sabem 
exactamente tudo acerca disso. Vocês sabem em quem têm crido e estão convencidos de que Ele é 
capaz de guardar aquilo que Lhe entregaram até àquele dia. Oh, é para esse, é para esse que Paulo 
está a falar agora. Ouçam com atenção. Vejam agora.

39

…fiéis em Cristo Jesus…

Agora, deixe-me fazer com que a igreja repita isto. Como é que nós entramos em Cristo? Ao nos 
juntarmos à igreja? Não. Ao colocarmos o nosso nome num livro? Não. Ao sermos baptizados por 
imersão? Não. Como é que nós entramos em Cristo? Por um Espírito Santo somos todos baptizados numa 
promessa - o corpo - e somos participantes de tudo aquilo que pertence à terra. Amém! Oh, eu gosto 
disso. Se eu não estivesse rouco, podia gritar. Bem, quando eu chegar a esta terra, é minha. Eu estou 
em casa agora, estou em Canaã. Estou sujeito a qualquer coisa para que Deus me queira usar. Estou a 
pisar terreno santo, um filho do Rei, todo vestido e pronto. Eu saí do Egipto, vim pela terra prometida, 
passei por provas, atravessei o Jordão até esta promessa abençoada. Oh, como é que eu consegui? Por 
um Espírito. Da mesma forma que Paulo o conseguiu. Agiu em mim da mesma forma que agiu nele, da 
mesma forma que agiu em si. Por um Espírito somos todos baptizados. Não somos aspergidos, apenas 
umas poucas gotas disso, já está bem; mas é imerso! É tudo feito para ser… Estar coberto pelo Espírito 
Santo. Essa é a promessa.

40
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Os nossos Efésios, o nosso Josué, que é o Espírito Santo… Josué significa “Jesus, Salvador.” Josué - 
significando o Espírito Santo, representando-o no espiritual como foi no natural, que Ele é o nosso 
grande guerreiro. Ele é o nosso grande líder. Como Deus estava com Josué, assim está Deus (no Espírito 
Santo) a mover-nos. E quando o pecado entra no acampamento, o Espírito Santo manda parar. “O que 
se passa com esta igreja? Algo está errado.” Oh, não consegue ver como temos muitos filhos de Quis 
agora? Muitos Saul a sair dos seminários e das escolas de teologia e a vir e a ensinar coisas perversas, 
como a Bíblia disse que eles fariam; não tendo, aparentemente, a fé, separando-se de si, não tendo 
companheirismo consigo e assim por diante, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Dos 
tais afastai-vos. Eles não sabem de onde vieram. Não conseguem dar uma explicação.

41

Eu digo isto como o Irmão Booth Clibborn, um amigo meu: se houver alguma coisa que seja ilegítima, 
que não foi criada por Deus - qualquer coisa no mundo - é uma mula. Uma mula é a coisa mais baixa de 
todas. Não sabe aquilo que é. Não se consegue reproduzir. Uma mula não se consegue reproduzir com 
outra mula e dar uma mula. Acabou. Não sabe de onde veio o seu pai, nem sabe de onde veio a sua 
mãe, porque é um burro mais pequeno e uma égua. Deus nunca fez isso. Não responsabilizem Deus por 
isso. Deus nunca fez isso. Deus disse: “Tudo produzirá segundo a sua espécie.” Sim, senhor. Mas uma 
mula é uma… o seu pai era um burro e a sua mãe era uma égua, por isso ela não sabe a quem pertence. 
É um cavalo a tentar ser uma mula, ou uma mula… ou, é um cavalo a tentar ser um burro, um burro a 
tentar ser um cavalo. Não sabe onde pertence. E é a coisa mais teimosa que existe no mundo. Nunca se 
pode confiar nela.

42

E muitas pessoas são assim na igreja. Não sabem quem é o pai, não sabem quem é a mãe. A única 
coisa que sabem é que ou são Presbiterianas, ou Metodistas, ou Baptistas, ou Pentecostais, ou algo 
assim. Não sabem de onde vieram. E um velho burro, pode gritar o quanto quiser e ele vai ficar ali e 
levantar aquelas grandes orelhas e vai ficar a olhar. Pode pregar para eles toda a noite e não sabem 
mais quando saírem do que sabiam quando entraram. Agora, está certo. Eu não pretendo ser rude, mas 
quero dizer-lhes a verdade.

43

Mas há uma coisa que conseguem fazer, eles trabalham bem. Oh, trabalham, trabalham, trabalham, 
trabalham. Isso faz-me lembrar um grupo destes Arminianos que estão sempre a tentar trabalhar para 
entrar no céu. Está certo, uma mula. Oh, a Sociedade de Auxílio a Senhoras e a ceia de galinha para 
pagar ao pregador e “Nós temos de ter esta dança e esta acção social,” são apenas obras, obras, 
obras, obras, obras, obras, obras. E eles… Para que estão a trabalhar?

44

Pergunte-lhes: “Recebestes vós já o Espírito Santo desde que crestes?”

Eles levantam as orelhas e não sabem onde pertencem. “O que quer dizer? De onde é que tudo 
isto…? O que quer dizer, o Espírito Santo? Nunca ouvi falar disso. Oh, você deve ser alguma espécie de 
fanático.” Veja, eles não sabem quem era o pai deles, ou quem era a mãe deles. E você tem de lhes 
bater por tudo o que você faça, tem de bater aqui e tem de bater ali e tem de bater aqui e tem de 
bater ali. Está certo, uma velha mula.

Mas, digo-lhe, você não tem de fazer isso a um verdadeiro cavalo puro-sangue. Dê-lhe com o 
chicote uma vez e, irmão, ele vai. Ele sabe aquilo que está a fazer. Oh, como é bom cavalgar um puro-
sangue! Como é bom! Você diz apenas: “Anda, rapaz.” Oh, bem, veja, é melhor segurar-se, ele vai deixar 
a sela para trás.

45

É assim que acontece com os verdadeiros Cristãos puro-sangue. Aleluia! “Recebam o Espírito Santo! 
Arrependei-vos, cada um de vós, e sede baptizados no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos 
pecados.” Desapareceu - o mais rápido que conseguirem para chegar à água. Não conseguem descansar 
dia e noite, até receberem o Espírito Santo. Porquê? Sabe, um Cristão sabe quem é o seu pai. Veja, são 
necessários dois para se dar um nascimento. Está certo, o pai e a mãe. A mula não sabe quem é o seu 
pai ou quem é a sua mãe. Mas nós sabemos quem é o pai e quem é a mãe, porque nascemos da Palavra 
escrita de Deus, confirmada pelo Espírito. Pedro disse no dia de Pentecostes: “Se vos arrependerdes e 
se fordes baptizados, cada um de vós, no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, recebereis 
o dom do Espírito Santo.”

46

E, irmão, um verdadeiro Cristão nascido de novo (oh, bem), ele é espiritual. Assim que ele recebe a 
Palavra, ele recebe o Espírito Santo, pergunte-lhe alguma coisa nessa altura! Ele sabe onde está 
firmado. “Crê em cura divina?”

47

“Amém!”

“Crê na segunda vinda?”

“Amém!”

Pergunte isso a uma mula, à religião da mula. “Hum, não sei. O Dr. Jones disse uma vez…” Ah, aí, vão 
atrás de Saul, veja. Oh, eles não sabem. “Bem, digo-lhe, a minha igreja não tem a certeza disso.”
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Oh, irmão, mas um homem e uma mulher nascidos de novo têm a certeza absoluta da vinda do 
Senhor Jesus, eles têm a certeza absoluta que receberam o Espírito Santo, como também têm a certeza 
absoluta de que há um Espírito Santo para ser dado.

Agora, Jesus disse… A mulher no poço: “Nós adoramos neste monte e os Judeus adoram em 
Jerusalém.”
48

Ele disse: “Mulher, ouve as minhas palavras. A hora vem e agora é, em que o Pai busca aqueles que 
O vão adorar em Espírito e em verdade.”

A Tua Palavra é a verdade. E todo aquele que vai ler a Bíblia e crer em toda a palavra que a Bíblia 
diz e vai seguir as suas instruções e receber o mesmo Espírito Santo que eles receberam, da mesma 
forma que eles receberam, eles vão receber os mesmos resultados, vão receber o mesmo poder que eles 
tinham quando o receberam, ele sabe quem é o seu pai e a sua mãe. Ele sabe que está lavado no 
sangue de Jesus Cristo, nascido do Espírito, cheio com a unção de Deus. Ele sabe onde está firmado. 
Claro! Ele está em Canaã. Ele sabe de onde veio. E é assim que acontece com um verdadeiro Cristão. 
Pergunte-lhe: “Já recebeu o Espírito Santo desde que creu?”

“Amém, irmão!”

No outro dia estava à beira de uma santa, com noventa e dois anos de idade, a falar com o pastor 
dela de oitenta anos. Eu disse: “Avó?”
49

Radiante, ela disse: “Sim, meu filho?”

Eu disse: “Há quanto tempo recebeu o Espírito Santo?”

Ela disse: “Glória a Deus, recebi há cerca de sessenta anos atrás.”

Agora, se ela fosse uma mula, ela teria dito: “Agora, espera um minuto, eu fui confirmada e 
aspergida quando tinha… Bem, claro… depois eles levaram-me à igreja e eu levei a minha carta até 
Fulano de tal.” Oh, misericórdia de mim! Nem sequer sabem onde pertencem.

Mas ela sabia de onde vinha a sua primogenitura. Ela estava ali quando aquilo aconteceu. Ela 
nasceu da água e do Espírito. Ela sabia. E a água… “Pela lavagem da água pela Palavra” - é necessária a 
Palavra.

Agora veja como isto está dirigido: “Àqueles que estão em Cristo Jesus.” Paulo, agora lembre-se… eu 
estou a demorar muito tempo. (Agora não vou terminar este capítulo, mas vou apressar-me.) Gostam 
disto? Oh, isto diz-nos onde nós estamos. Mas não podemos ver isto numa só noite. Precisamos de um 
mês ou dois nisto, todas as noites. Só a continuar, palavra por palavra. Voltar atrás e falar das histórias 
e explicar palavra por palavra e mostrar-lhe que é a verdade. Agora deixe-me ler esse versículo mais 
uma vez, rapidamente:

50

Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus , aos 
santos que estão em Éfeso, e  fiéis em Cristo Jesus…

 [não pela vontade do homem]
[conjunção]

Significa que eles foram chamados, separados, e agora foram baptizados pelo Espírito Santo e estão 
em Cristo Jesus. “Eu estou a escrever esta epístola para vocês, meus amados.” Oh! Eu penso em Paulo 
ali com eles agora. Oh, que felicidade! Cortaram a cabeça àquele apóstolo ali. Eu estive no lugar onde 
eles lhe cortaram a cabeça. Mas, oh, a sua cabeça está naquele novo corpo e não pode ser mais 
cortada. E ele está lá com eles neste mesmo minuto, o mesmo apóstolo que escreveu isto e disse: “A 
vós que estais em Cristo Jesus, por um Espírito somos todos baptizados neste corpo.” Agora veja.

51

A vós graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e… do Senhor Jesus Cristo.

Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas 
 nos abençoou com todas as bênçãos espirituais…

[Oh, 
ouviu isso, Charlie?]

Não é apenas para os apóstolos e algo para este, mas Ele abençoou-nos com todas as bênçãos 
espirituais. O mesmo Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo aqui 
esta noite. O mesmo Espírito Santo que fez com que Maria clamasse e falasse em línguas e tivesse 
momentos maravilhosos e rejubilasse e as coisas que ela fez, é o mesmo Espírito Santo aqui esta noite. 
O mesmo Espírito Santo que deixou Paulo naquele velho navio, onde parecia que ia submergir e ia 
desaparecer… Catorze dias e noites, sem lua e sem estrelas. Ele olhou ali e todas as ondas tinham um 
demónio nelas, a dançar e a fazer os dentes brilhar e disseram: “Vou afundar-te, rapaz, agora. Agora 
apanhei-te.”

52

E enquanto Paulo desceu para fazer uma pequena oração, apareceu ali um anjo que disse: “Não 
temas, Paulo. Este velho navio vai naufragar numa certa ilha.  Vai  e  toma  a  tua  ceia,  agora  está  tudo
53
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bem.”

Aqui vem ele com aquelas cadeias nos seus braços, arrastando-as com os seus pés e disse: “Tende 
bom ânimo, homens, porque o Deus, o anjo de Deus, de cujo servo eu sou, esteve comigo e disse: 
«Paulo, não temas.»” Esse mesmo Espírito Santo está aqui esta noite, o mesmo Espírito de Deus, a 
ministrar as mesmas bênçãos espirituais.

…nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais…

Oh, vamos parar aqui só mais um minuto. “Nos lugares celestiais.” Agora, não é em qualquer lugar, 
mas é em lugares celestiais. Nós estamos reunidos em lugares celestiais… Isso significa a posição do 
crente, que se eu já tiver orado, se você já tiver orado, se a igreja já tiver orado e se nós estivermos 
prontos para a mensagem; e nos reunimos como santos, chamados, baptizados com o Espírito Santo, 
cheios das bênçãos de Deus, chamados, eleitos, assentados em lugares celestiais agora - nós somos 
celestiais nas nossas almas. Os nossos espíritos trouxeram-nos até a uma atmosfera celestial. Oh, 
glória! Aí está, uma atmosfera celestial. Oh, o que poderia acontecer esta noite! O que poderia 
acontecer esta noite se estivéssemos assentados aqui numa atmosfera celestial e o Espírito Santo a 
mover-se em todos os corações que foram regenerados e se tornaram uma nova criatura em Cristo 
Jesus, todos os pecados debaixo do sangue, em perfeita adoração, com as nossas mãos levantadas 
para Deus e os nossos corações levantados, assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, adorando 
em conjunto em lugares celestiais?

54

Será que você já esteve assentado num? Oh, eu já estive até que chorava de alegria e dizia: “Deus, 
nunca me deixes sair daqui.” Apenas lugares celestiais em Cristo Jesus!

Abençoando-nos com o quê? Cura divina, presciência, revelação, visões, poderes, línguas, 
interpretações, sabedoria, conhecimento, todas as bênçãos celestiais e alegria inexprimível e cheios de 
glória. Cada coração cheio com o Espírito, a caminhar juntos, assentados em lugares celestiais; nem um 
pensamento mau entre nós, nem um cigarro fumado, nem um vestido curto, nada disto, daquilo, ou de 
outra coisa qualquer, nem um mau pensamento. Ninguém tinha nada contra o outro, todos a falar em 
amor e em harmonia, todos em acordo, num lugar. “Depois de repente veio do céu um som como um 
vento veemente.” Aí tem, “Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais.”

55

Então o Espírito pode descer sobre alguém e dizer: “Assim diz o Senhor, «Vai a certo lugar e faz uma 
certa coisa.»” Veja isso a acontecer exactamente assim. Vê? “Assim diz o Senhor. Faz uma certa coisa 
num certo lugar.” Veja isso a acontecer exactamente assim.

56

Nos abençoou juntamente com todas as bênçãos celestiais em lugares celestiais.

Veja!

Como, também, nos elegeu…

Fomos nós que O escolhemos, ou foi Ele que nos escolheu? Ele escolheu-nos. Quando? Na noite em 
que o aceitamos? Elegeu…

Como, também, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos 
santos… irrepreensíveis, diante dele em  amor…[denominações?]

Quando é que Deus nos escolheu? Quando é que Deus o escolheu, a si que tem o Espírito Santo? 
Quando é que Ele o escolheu? Antes da fundação do mundo, pela Sua presciência, Ele viu-o a si e sabia 
que você O ia amar. E antes da fundação do mundo, Ele escolheu-o e enviou Jesus para que Ele pudesse 
ser a propiciação dos seus pecados, para o chamar à reconciliação, para Ele mesmo, em amor. Oh, 
gostava que tivéssemos mais alguns minutos.

57

Deixe-me, antes de continuarmos, voltar atrás, a Génesis 1:26. (Vou pegar nisso na Quarta-feira.) 
Quando Deus fez o homem… Antes de Ele fazer o homem, Ele chamou-Se a Si mesmo “El,” E-l, El; E-l-h, 
“Elah”; “Elohim.” A palavra significa no Hebraico “o que existe por si mesmo,” tudo por Si mesmo. Nada 
existiu antes Dele, Ele era toda a existência que já houve, Aquele que existe por Si mesmo. El, Elah, 
Elohim, significa o “todo suficiente, com todo o poder, todo-poderoso, que existe por Si mesmo.” Oh!

58

Mas em Génesis 2, quando Ele fez o homem, Ele disse: “Eu sou Y-a-h-u, J-u-v-u-h; Yahua, Jeová.” 
O que é que isso queria dizer? “Eu sou Aquele que existe por Si mesmo que criei algo de Mim mesmo para 
ser Meu filho, ou alguém temporário, um iniciante, de Mim mesmo.” Glória! Porquê? Ele deu ao homem… 
Jeová significa que Ele dotou o homem para ser um deus amador. Porque Ele é o Deus Pai e Ele fez um 
homem como um deus amador, por isso Ele já não é mais aquele que existe por Si mesmo. Ele existe com 
a Sua família. Elah, Elah, Elohim. Agora, agora Ele é Jeová, Jeová que significa “aquele que existe com a 
Sua família.” Agora, Deus fez o homem para que fosse predominante sobre toda a terra. Ele tinha o 
domínio. E a terra era o domínio do homem. Isso é Escritura? Então se esse era o seu domínio,  ele  era

59
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deus sobre a terra. Ele podia falar e aconteceria assim. Ele podia falar isto e aconteceria assim. Aí está 
Ele: Deus, Jeová, Aquele que antes existia por Si mesmo, mas agora existe com a Sua família e os Seus 
pequeninos com Ele. Aí tem.

Agora, leia isso. Vamos entrar nisso na Quarta-feira à noite, quando tivermos mais tempo. Nós 
apenas… temos cerca de quinze minutos e vamos… eu achei que ia chegar a um certo ponto aqui, mas 
não vamos, onde somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Muito bem.

60

Agora, quando é que nós fomos chamados para sermos servos de Deus? Quando é que Orman Neville 
foi chamado para ser um servo de Deus? Oh, bem! É surpreendente. Vou dizer-lhe. Vamos ver algumas 
Escrituras. Quero que vejam I Pedro 1:20. E, Pat, veja Apocalipse 17:8. E eu vou até Apocalipse 13. 
Agora nós queremos ouvir aqui. Vocês querem saber quando é que Deus vos chamou para serem 
Cristãos. Oh, eu gosto muito disto. Isto é: “Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que 
procede da boca de Deus.” Muito bem, Irmão Neville, tem I Pedro 1:20? Bem, leia o 1:19 e o 1:20. 
Ouçam isto. Sim.

61

Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado,

O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, 
mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós;

Quando é que ele foi noutro tempo conhecido? Antes da fundação do mundo. Irmão Pat, leia 
Apocalipse 17:8 para mim.
62

A besta que viste, foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição; e os que 
habitam na terra (cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do 
mundo) se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá.

Quem é que vai ser enganado? Quem é que vai ser enganado por esta pessoa religiosa como Saul 
foi? Isso é tão ardiloso e tão perfeito que enganaria o quê? O próprio e-… [a congregação responde: 
“eleito”] se… [“possível”] se possível. Muito bem, Apocalipse 13:8, deixe-me ler isto para si.

E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão 
escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo.

Quando é que os nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro? Quando o Cordeiro foi 
morto antes da fundação do mundo, quando Deus era Jeová, El, Elah, Elohim, Aquele que existe por Si 
mesmo. Tal como um grande diamante e Ele não podia ser mais nada. Mas dentro deste diamante, os 
Seus atributos, estava um Salvador; nestes atributos, no Seu interior, estava um curador. Bem, não 
havia nada para salvar nem nada para curar, mas os Seus atributos produziram isso. Assim, então, antes 
da fundação do mundo, quando Ele sabia que a Sua grande demonstração aqui onde Ele ia ser um 
Salvador, Ele viria e se faria carne e habitaria entre nós e Ele sabia que pelas Suas pisaduras nós 
seríamos sarados, Ele imolou o Cordeiro no Seu livro antes da fundação do mundo e escreveu o seu 
nome naquele livro antes da fundação do mundo.

63

Ouça isto! A predestinação olha para trás para a presciência - quero dizer, a eleição. A eleição olha 
para trás para a presciência e a predestinação olha para o destino. Não se esqueça disso, que a eleição 
olha para trás aqui. Aqui está: eu era um cardo. Eu nasci em pecado, formado em iniquidade, vim ao 
mundo a falar mentiras, nascido no meio de pecadores. O meu pai e a minha mãe e toda a minha família 
eram pecadores. Eu era um cardo. Mas, de repente, eu tornei-me um grão de trigo. Como é que isso 
aconteceu? Isso, o que é isso? Eleição. Deus, antes da fundação do mundo, elegeu de forma a que o 
cardo se tornasse um grão de trigo. Agora eu sei que sou um grão de trigo, porque estou salvo. Como é 
que eu faço isso? Olho para trás e vejo que Ele predestinou, há muito tempo atrás. Pela presciência, Ele 
viu que eu O ia amar, assim Ele fez uma propiciação através do Seu próprio Filho para que, através Dele, 
eu me pudesse transformar de um cardo num grão de trigo. Agora, onde é que eu estou agora? Eu estou 
salvo, estou a andar na graça de Deus. Para onde é que a predestinação olha? Para o destino - para 
onde Ele me vai levar e para onde é que eu estou a ir? Ficaram admirado. Aí têm.

64

Agora vamos ler só mais um pouco e depois vamos ter de encerrar muito em breve.65

Como, também… nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos 
santos… irrepreensíveis, diante dele em amor;

E nos predestinou para filhos de adopção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o 
beneplácito da sua vontade.

O que é que Ele fez? Ele, pela presciência, viu-nos antecipadamente, sabendo que Ele era um 
salvador. Aquele que existe por Si mesmo - não havia anjos, nada; só Deus, Elah, Elohim, Aquele que 
existe por Si só, nada a não ser Ele. Mas Nele estava um salvador. Bem, o que é que Ele vai salvar? Não
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há nada perdido. Sabendo isso, Ele sabia que este grande atributo Nele ia projectar algo mais à frente 
que Ele podia salvar. Depois quando isso aconteceu, por presciência, Ele olhou e viu todos os que iam 
aceitar. E então ao fazer isso, Ele disse: “Para salvar isso, a única forma em que consigo fazer será Eu 
descer e Me fazer carne e tomar sobre Ele o pecado do homem e morrer por ele, para que eu possa ser 
Aquele que é adorado,” porque Ele é Deus, o objecto de adoração.

Depois Ele desceu e tomou isso sobre Si. E a razão por que Ele fez isso, Ele fez isso para que Ele o 
pudesse salvar, a você que quer ser salvo. Vê o que eu quero dizer? Pela presciência, o Deus infinito, 
que sabia todas as coisas, viu o Cordeiro e Ele imolou o Cordeiro antes da fundação do mundo e colocou 
o seu nome no livro da vida do Cordeiro. E Ele viu o engano de Satanás, aquilo que ele ia fazer. Assim Ele 
colocou o seu nome ali. E Ele disse que o anticristo seria tão religioso, tão bom, um homem tão bom, um 
homem tão inteligente, um homem tão religioso, que enganaria o eleito se possível fora. Mas não é 
possível, porque os seus nomes foram antecipadamente conhecidos desde antes da fundação do mundo. 
Pela eleição, Ele escolheu-os, e pela predestinação eles sabem para onde estão a ir.

66

Agora, quem pode duvidar disso? Foi isso que Paulo disse. Essa é a Escritura de Paulo. Essa é a 
escrita de Paulo. Foi isso que ele ensinou à sua igreja - à igreja posicionada desde antes da fundação do 
mundo. Quando Deus nas Suas dores de parto estava a gerar, a gerá-lo a si, sabendo o que você iria 
fazer, Ele colocou-o em posição no Seu próprio corpo, para ser uma dona-de-casa, para ser um 
agricultor, para ser um pregador, para ser um profeta, para ser isto ou aquilo. Ele colocou-o em posição. 
Depois quando nós saímos das terras do alho do Egipto, através da santificação e fomos baptizados na 
terra prometida… Porque a promessa de Deus é o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz: “Não entristeçais o 
Espírito Santo de Deus pelo qual estais selados até ao dia da vossa redenção.” Então Deus, tendo 
predestinado a igreja, Ele disse… E todos os povos, haverá milhões de milhões que vão ser muito 
religiosos e vão ser enganados. Os únicos que não vão ser enganados serão aqueles que vieram até à 
terra prometida, que antes da fundação do mundo tiveram os seus nomes colocados no livro da vida do 
Cordeiro e entraram na terra prometida e estão a disfrutar disso.

67

Muitas pessoas têm medo de se comportar de forma engraçada. Muitas pessoas têm medo que o 
Espírito Santo os leve a fazer algo de que se envergonhem… as pessoas. Muitas pessoas têm medo de 
começar a chorar e os seus queridos vão vê-los a chorar, ou a mãe, ou o seu vizinho, ou o chefe vai vê-
lo.

68

Deixe-me falar-lhe acerca de um homem uma vez (antes de encerrar). Houve um homem chamado 
David. E quando a arca de Deus tinha estado na terra da Filisteia e tinha voltado, puxada por uma arca 
- um velho boi estava a puxá-la, quando David viu aquela arca a chegar (ele tinha uma veste sobre ele), 
ele correu até lá. Ele levantou os pés no ar e saltou à volta e gritou e saltou e dançou e saltou e 
dançou. E, ele, sendo o rei de Israel! E a sua esposa olhou por uma janela e viu-o a comportar-se de 
uma forma tão estranha que o desprezou. Ora, ela deve ter dito: “O idiota! Olha para ele ali, da forma 
que se está a comportar, a saltar com os pés no ar e a saltar ali à volta e a comportar-se assim. Ora, 
ele deve estar maluco!” E naquela noite quando ele entrou, ela disse, mais ou menos assim: “Ora, tu 
envergonhaste-me. Ora, tu, o rei, o meu marido, ali a fazer aquilo, a comportar-se daquela forma!”

David disse: “Amanhã vou fazer ainda melhor. Sim, senhor!” Ele disse: “Não sabes que estava a 
dançar para o Senhor?” Ele atravessou. Ele estava na terra da promessa. Ele tinha perdido todos os 
estilos próprios e a imundície do mundo. Ele estava muito feliz por saber que a arca estava a entrar na 
sua própria cidade.

Oh, vou dizer-lhe, algumas pessoas têm medo de receber o Espírito Santo, têm medo de poderem 
falar em línguas. Têm medo de que alguém diga: “Agora, ele é um daqueles das línguas.” Têm medo de 
vir à igreja e serem baptizados no nome de Jesus Cristo, porque sentem-se envergonhados. Oh!

69

Alguém disse que eu teria de recolher as minhas fitas, porque eu tinha pregado sobre ser baptizado 
no nome de Jesus Cristo. Eu não as vou recolher. Eu já estou a fazer mais! Está certo, estou a fazer 
mais! Isso é a Bíblia. Se eles não gostam daquilo que nós fizemos ontem, veja o que nós vamos fazer 
amanhã! É isso que deve ser feito, veja, continue. Isto não tem fim, porque é do Senhor. É Deus.

Sabe o que Deus fez? Deus olhou desde o céu. Ele disse: “David, tu és um homem segundo o meu 
próprio coração.” David não se sentiu envergonhado. Ele era um servo do Senhor. Ele amava o Senhor. E 
ele estava tão contente, tão cheio de alegria, que nem pensava no prestígio humano.

70

Veja, como eu disse no meu sermão esta manhã, temos tanto medo de que… Queremos que um Saul 
nos ensine, nós queremos que um Saul de algum seminário nos diga como devemos fazer a nossa religião 
e como devemos fazer isso. Isso é do outro lado do Jordão. Deste lado, o Espírito Santo lidera. Aqui 
você está fora dessa imundície. Aqui deste lado você não quer saber do que eles pensam. Aqui você 
está morto e a sua vida está escondida em Cristo através… e selado pelo Espírito Santo. Não lhe 
interessa. Você está a viver em Canaã. Você suporta um bom milho. Você é uma nova criatura em Cristo 
Jesus. Você está destinado à terra prometida.



12Adopção, Parte I

Eu lembro-me de estar ali, Irmão Collins, há uns trinta anos atrás, quando esta igreja ainda não 
estava construída. Era uma reunião numa tenda aqui na esquina, a minha primeira reunião. Eu estava a 
pregar este mesmo evangelho, a mesma coisa: as riquezas insondáveis de Cristo, o baptismo na água no 
nome de Jesus Cristo, crendo que toda a palavra era a verdade, o baptismo do Espírito Santo, a cura 
divina, os poderes de Deus, tal como eu prego agora, nunca me desviei um centímetro disso. Deus tem-
me revelado mais, assim, enquanto Ele revela, eu continuo a trazer isso. Ele nunca retira nada daquilo 
que tem existido; Ele apenas continua a acrescentar mais a isso.

71

Eu estive ali quando cerca de quinhentas pessoas estavam nas margens, a cantar: “Nas margens 
tempestuosas do Jordão eu estou e lanço um olhar desejoso para a bela e feliz terra de Canaã, onde 
estão as minhas posses. Quando é que eu vou chegar a essa margem saudável e para sempre ser 
abençoado? Quando é que eu vou chegar ao meu Pai… e para sempre ter descanso?” Quando eles 
começaram a cantar isso, eu estava a levar um rapaz até ao rio para o baptizar ali no nome do Senhor 
Jesus. Eu disse: “Pai celestial, enquanto eu trago este rapaz até Ti baseado na sua confissão…” Eu era 
apenas um rapaz. Tenho as fotografias disso em casa. Eu disse: “Quando eu o baptizar com água, 
Senhor, sobre a sua confissão, no nome de Jesus Cristo o Filho de Deus, Tu enche-o com o Espírito 
Santo.” E nessa altura algo iniciou um redemoinho e aqui veio a girar. A brilhante estrela da manhã 
estava ali. Ali estava aquela luz que você vêem ali mesmo na fotografia. Ali estava ela.

72

E percorreu o mundo inteiro, até ao Canadá e à volta. Eles disseram: “Uma luz mística aparece sobre 
um ministro Baptista local, enquanto ele está a baptizar.”
73

Há alguns dias atrás, quando o Dr. Lamsa veio ter comigo, e nunca soube nada acerca disso, e me 
trouxe uma fotografia, que o irmão tem ali com ele agora. Tem essa fotografia? Tem a Bíblia consigo, ali, 
está dentro do seu livro? Muito bem. Havia uma fotografia do antigo sinal Hebraico de Deus, aquele que 
existia nos dias de Jó, antes de a Bíblia ser escrita. Deus nos Seus três atributos; não são três deuses. 
Um Deus em três atributos - Pai, Filho e Espírito Santo, três ofícios em que Deus operou. Não são três 
deuses; são três atributos. E ali estava.

Quando aquele grande homem, o Dr. Lamsa, da tradução da Bíblia Lamsa, quando ele disse naquela 
manhã… quando eu lhe disse isso, eu disse: “Qual é esse sinal?”
74

Ele disse: “Esse é o sinal antigo de Deus no Hebraico. Deus, um Deus em três atributos.”

Eu disse: “Tal como o Pai, Filho e Espírito Santo?”

Ele parou e pousou a sua chávena de café. Ele olhou para mim. (Gene, creio que estava lá, Leo.) 
Disse: “Você crê nisso?”

Eu disse: “De todo o meu coração.”

Ele disse: “Ontem à noite na sua reunião, Irmão Branham, eu vi esse discernimento. Eu nunca tinha 
visto isso antes na América, na minha terra.” Ele disse: “Estes Americanos nem sequer conhecem a 
Bíblia. A única coisa que conhecem é a denominação deles. Nem sequer sabem onde se encontram.” 
Disse: “Não sabem nada.” Ele disse: “Mas quando eu estive ali ontem à noite, eu disse… [Agora, Irmão 
Gene, eu digo isto em reverência e amor e assim.]” Ele disse: “Eu disse: «Esse deve ser um profeta.» 
Mas quando eu vi que você crê que o Pai, Filho e Espírito Santo não eram três deuses, eram atributos, 
então eu sei que você é um profeta de Deus, ou não lhe seria revelado assim.” Ele disse: “Esse é um 
perfeito sinal.” Disse: “Eu nunca…” Disse: “Você não é Unitário?”

Eu disse: “Não, senhor. Eu não sou Unitário. Eu creio que Deus é o Deus Todo-poderoso e que os 
três atributos são apenas três ofícios em que o único Deus viveu.”
75

Ele disse: “Abençoado seja o seu coração!” Ele disse: “Um dia você vai derramar o seu sangue sobre 
a terra por causa disso, mas” - disse - “os profetas sempre morrem pela causa.”

E eu disse: “Assim seja, se assim agradar ao meu Senhor.” A tradução da Bíblia Lamsa.

Oh, é tão verdadeiro. Quantas vezes eu já disse a esta igreja, como Samuel disse antes de eles 
escolherem Saul… Antes de você sair e se juntar a alguma denominação agora e ficar todo enrolado 
nalguma espécie de religião, por que não deixa que o Espírito Santo o guie? Por que é que não toma 
Deus como seu líder e O deixa abençoá-lo e esquece a sua denominação? Agora, eu não estou a dizer 
para não pertencerem a nenhuma denominação da igreja. Você pertence a quem você quiser. Isso é 
consigo. Mas estou a dizer-lhe, como indivíduo, deixe que o Espírito Santo o guie. Leia a Bíblia. E aquilo 
que a Bíblia disser para fazer, faça. Deus o abençoe.

76

E agora eu já esperei muito tempo. Pergunto-me se há alguém aqui que queira vir à fila de oração 
para receber oração. Se houver, podem levantar as mãos. Só um, dois, três. Muito bem. Venham todos 
até aqui e fiquem aqui de pé então se quiserem, nesta altura, e nós vamos fazer a oração. E depois nós

77
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estamos… não quero que saiam já. Quero fazer outra coisa aqui, oficialmente, antes de encerrarmos.

Quantos gostam do estudo do livro dos Gálatas? Oh, quero dizer de Efésios. Agora, na Quarta-feira 
à noite vamos entrar no selo. E depois, no Domingo seguinte de manhã, vamos entrar na colocação da 
igreja em posição. Oh, vamos provavelmente entrar nisso nesta próxima Quarta-feira à noite, para vocês 
aqui em Jeffersonville. Colocando a igreja na posição em que eles pertencem, cada um - como somos 
chamados pela adopção. Deus adoptou-nos para sermos filhos. Nós somos filhos por nascimento, 
adoptados e colocados em posição pelo Espírito Santo. Veja! Eles eram todos Hebreus quando 
atravessaram o rio, mas Josué dividiu a terra e deu a cada um a sua terra de acordo com o clamor da 
sua mãe no nascimento, onde o Espírito Santo lhe disse.

78

Olhe para Jacó quando ele estava a morrer, um profeta, cego. Sentou-se na cama, disse: “Vinde, 
vós filhos de Jacó, e vos direi onde estareis no último dia.” Glória! Oh, eu sei que posso parecer 
estranho, as pessoas podem parecer estranhas, mas, oh, se apenas conhecesse a certeza, o ardor no 
coração. “Vinde e vos direi onde estareis no último dia.” E eu posso pegar nessa mesma Escritura e 
posso pegar no mapa de onde os Judeus estão hoje e posso provar-lhes que estão exactamente no 
mesmo ponto em que Jacó disse que eles estariam no último dia. E eles nunca… não estiveram nesse 
ponto até que voltaram… desde 7 de Maio de 1946, na noite em que o anjo do Senhor me apareceu ali e 
falou desta missão. E eu posso mostrar-lhes que quando eles voltaram à nova terra, eles chegaram 
exactamente aos pontos onde Jacó disse que eles estariam. E ali estão eles hoje. Oh, bem, oh bem! 
Estamos um dia mais próximos de casa, é só isso.

79

Queridos, vocês estão enfermos, ou não estariam aí, só para ficarem de pé. Eu sou vosso irmão. Eu 
tenho uma comissão de Deus para orar pelos enfermos. Não sou eu… como se eu tivesse poder para 
curar. Não tenho. Mas eu tenho o poder da oração. Como eu disse esta manhã, David não tinha nada a 
não ser uma funda, mas ele disse: “Eu sei que isto vai servir com o poder de Deus sobre ela” - veja. Eu 
só tenho uma pequena oração para oferecer por vocês e as minhas mãos para impor sobre vocês, mas 
eu sei o que a fé em Deus vai fazer. Já fez por outros, vai fazer por vocês. Creiam nisso agora, enquanto 
avançam, apenas um pouco mais perto do lugar.

80

Agora, eu pergunto-me, para tornar isto mais eficiente, se não posso pedir ao meu irmão que venha 
aqui e os unja com azeite. Pode fazer isso, Irmão Neville? Eu pedia à igreja que se inclinassem em 
oração.

81

Agora lembre-se, na semana passada quando eu estava bastante enfermo, com aquele óleo de 
castor, eu teria dado tudo para que alguém viesse e impusesse as mãos sobre mim. Se eu conseguisse 
fazer com que alguém viesse a quem Deus tivesse abençoado e ajudado, eu ficaria grato por isso. Todos 
vocês se sentem agora como eu me senti naquela altura. Vocês sentem agora que querem que eu faça 
como eu queria que alguém fizesse comigo naquela altura. Deus me livre de alguma vez fugir do trabalho. 
Que eu vá sempre, quer esteja cansado, quer esteja fatigado, ou mal consiga afastar um pé do outro, 
que eu vá, porque eu vou encontrar-me com cada um de vocês novamente, lá naquela terra.

Então vocês, homens e mulheres idosos, abatidos, com cabelos brancos e sem forças e caindo aos 
pedaços como uma rosa que abriu o seu botão, deixou cair as suas pétalas, deixando-as cair, você está 
a desfazer-se, não está? Está certo. E a única coisa por que você quer permanecer é para brilhar para a 
glória de Deus. Assim quando o inimigo o agarrou agora e fugiu, eu venho com a funda de Deus, com a 
fé, com um dom que Deus me deu. Aqui está o que eu disse, para que entendam. Eu disse: “Se Pedro 
viesse, ou algum deles.” Não digo que… vocês não têm de orar por mim. Venham assim e digam, como 
esta mulher, digam: “Você é a Irmã Fulana de tal?” (Qual é o seu nome? Irmã Howard.) Digam: “Você é a 
Irmã Howard. Você é crente, Irmã Howard? Você… você é crente. Então, veja, você tem o direito a 
todas as bênçãos da redenção.” Então eu diria: “Irmã Howard, vai ficar tudo bem” - e ia embora. Oh, 
como… eu disse: “Eu gritava, eu clamava.” Eu diria: “Senhor, tem de ser. Tem de ser.”

82

E eu pensei: “E se as pessoas pensassem a mesma coisa quando eu venho orar por elas?” Assim é 
isso que… Vê o que eu quero dizer?

E eu já estive assim, muitas vezes, e recebi pessoas e disse: “Oh, preciosa irmã, pode crer? Oh, 
pode crer? Senhor, oh Deus, faz com que creiam. Faz com que creiam. Oh, por favor, pode aceitar 
agora?” Não é isso. Eu já ultrapassei essa fase. Eu já ultrapassei essa fase.

83

Eu só digo isto: “Irmã Howard, você é crente?”

“Sim, sou.”

“Muito bem, Irmã Howard, se você é crente, você é herdeira de tudo aquilo que Deus tem.” E pego 
na sua mão. Veja, eu creio nisso. Eu contacto a Irmã Howard ao impor as minhas mãos sobre ela. Jesus 
nunca disse “orai por eles”; Ele disse para impor as mãos sobre eles. É isso e ela é curada. Vai ficar tudo 
bem, Irmã Howard. Depois você pode ir para casa e ficar bem. Deus a abençoe.
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Você é a Irmã…? Irmã Hampton, você é crente, não é? Você é uma herdeira de tudo aquilo que Ele 
tem. Deus esteja consigo, Irmã Hampton. Vá crendo. Pode ir para casa e ficar bem agora. Jesus Cristo 
vai curá-la. Amém.

84

Você é a irmã? Slaugh. Irmão Jack… Você é a mulher por quem nós oramos no hospital no outro dia. 
Você é crente então, Irmã Slaugh, uma herdeira de tudo aquilo que nós temos. Irmã Slaugh, receba 
aquilo que pediu e fique bem. Deus vai conceder-lhe isso.

Irmão Gene, crê que Deus o vai curar? E que o Senhor Deus lhe possa dar isso a si, Gene, 
exactamente aquilo que pede…?...

Eu conheço-a agora. Muito bem. Você é crente, irmã. Eu conheço-a. Este é o seu marido aí. Foi por 
ele que eu orei ao telefone naquele dia. Eu vou sempre lembrar-me disso. Não podia ir à reunião em 
Tulsa. Veio à reunião e o Senhor curou-o e enviou-o à reunião. Você ficou como representante de 
alguém, que coisa Cristã que isso é, irmã. Veja, Ele esteve em representação também por aquilo que Ele 
suportou por todos nós. Você é crente e tem o direito a tudo aquilo que Deus prometeu. Eu sou servo 
Dele. E pelo Nome de Jesus Cristo eu lhe dou aquilo que você pediu…?...

Venha, Irmão Bill. Deus o abençoe. Tem sido muito bom para consigo. Você é um crente; eu sei que 
é. Eu creio que Deus lhe vai dar tudo aquilo que você pede, porque você é um crente. E como servo 
Dele, para si, meu irmão, no Nome de Jesus Cristo eu lhe dou o desejo do seu coração. Vá agora e 
receba. Deus o abençoe.

85

Irmã Bruce, eu conheço-a. A pequena enfermeira estava lá atrás, você e eu. Ela costumava estar lá 
no Motel J, J, Duplo J, ou algo assim. Você tem estado em defesa de outros. E qual é o seu desejo 
quando está a pedir ao Pai? É por si esta noite… Então o inimigo tem-na lançado para lá do alcance dos 
médicos; mas eu vou atrás de si com uma funda. E no Nome de Jesus Cristo eu dirijo a funda para as 
setas - a pedra que entrou nos rins e o bloqueio para trazê-la de volta a…?... (Vê?) agora, e seja 
abençoada, pelo Nome de Jesus Cristo. Amém.

…?... o nome do nosso Pai, senhor. Você é crente? Essa dor no seu lado, em baixo e do lado 
esquerdo… Crê que Deus lhe vai dar isso, senhor? E é o servo Dele. Senhor, talvez esta mão tenha tido 
muitos dias de trabalho árduo, e vem aqui por um propósito, algo para se fazer. Dá-lhe o desejo do seu 
coração, Pai, enquanto eu oro no Nome de Jesus para que Tu o faças. Amém.

86

Não duvide; esse ferimento vai deixar de lhe doer ali em baixo e você vai ficar bem. Deus o abençoe, 
irmão…?...

Você é crente, não é? Você é crente e você é uma - você é uma herdeira de todas estas bênçãos. 
Obrigado. Pai, eu trago esta minha irmã à linha de…?... no centro do alvo e eu trago-a a Ti desde as 
garras do inimigo, no Nome de Jesus Cristo. Amém. É assim que vai acontecer.

Uma operação ao pulmão. Oh Senhor, enquanto esta jovem está aqui, ainda na flor da idade, eu oro 
por ela, e um pulmão que teria de ser removido e ela ficaria curvada pelo resto da sua vida. Tu és o 
nosso Pai e eu aponto o fogo da oração em direcção a ela, Senhor, mesmo em direcção a esse pulmão. 
Eu faço esta oração no Nome de Jesus Cristo; que possa atingir esse pulmão e curá-lo. No Nome de 
Jesus Cristo, eu peço. Amém.

Você é Cristã? Irmã Dird…?... a cabeça está cansada. Você é crente e herdeira de todas as bênçãos 
de Deus, Irmã Dird. Senhor, eu trago-a a Ti com esta pequena funda que Tu me deste. Como deste a 
David uma funda para que ele olhasse pelas ovelhas do seu pai e se o inimigo viesse atrás das ovelhas, 
ele não tinha medo; ele agarrava aquela funda e ia atrás de leões e - e ursos e ele trazia a ovelha de 
volta. Esta é a oração da fé. Tu disseste-me que se eu levasse as pessoas a crer e se fosse sincero… 
Eu trago a Irmã Dird de volta esta noite. Eu arranco-a das mãos do inimigo. Ela é Tua ovelha. Eu trago-a 
ao rebanho do Pai, no Nome de Jesus Cristo. Amém.

87

Irmã Lowe, tensão arterial elevada… E você é crente, não é, Irmã Lowe, herdeira de todas as 
bênçãos? Então, Deus Pai, eu aponto esta oração esta noite desde a funda de Deus até às tensões 
arteriais elevadas da Irmã Lowe. Que da próxima vez que os médicos medirem a tensão arterial, que ele 
olhe para ela e diga: “Agora estão normais.” Ela vai saber o que provocou isso. No Nome de Jesus Cristo 
eu lhe dou isto. Amém.

Sim… desejava ter o meu pai aqui esta noite para que pudesse orar por ele agora mesmo. Eu vou 
orar pelo seu também. Eu entendo.
88

Pai celestial, o homem que gerou este rapaz, ele está aqui na terra esta noite por causa dele. E o 
seu próprio filho deseja que o seu pai seja trazido de volta, de lá do mundo do pecado, alcoólico. Oh 
Senhor, eu estou a fazer esta oração com fé e força e com tudo aquilo que eu consigo lançar, esta - 
esta pequena pedra no Nome do Senhor Jesus, eu lanço-a contra esse demónio que colocou esse…?...
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ali…?... e que ele venha em segurança para o aprisco no Nome de Jesus. Amém. Amém.

Você também tem um desejo? Você quer entrar na terra onde estão todas as promessas. Agora, 
Senhor, este rapaz está apenas do outro lado do rio, acampado do outro lado e o Jordão está a 
transbordar. E não há forma de ele atravessar a não ser que Tu abras um caminho como fizeste com 
Josué e com Israel. E, Pai, estou a pedir-Te como Teu servo; permite que o nosso precioso irmão, oh 
Deus, permite-lhe entrar nesta terra prometida, nesta promessa de que do outro lado como eu fui levado 
no outro dia, à noite… Que eu possa ter o privilégio de o agarrar e de o abraçar naquela outra terra, 
dizendo: “Meus irmãos preciosos.” Concede, Senhor. Que ele possa receber a promessa de Deus, o 
Espírito Santo. Amém.

Oh Senhor, este é o meu amável irmão. Esta mão tem sido boa para comigo, tem estado comigo 
durante horas incontáveis. Ele crê e tem fé. E agora, um inimigo tenta agarrar este meu amigo. Os 
diabetes… E ele acha que isso - ele consegue agarrar este rapaz; mas eu venho atrás dele. Eu venho 
para trazer de volta os Teus, Senhor, lançando esta pedra com uma fé apontada ao Nome de Jesus 
Cristo eu luto contra esses diabetes ele está…?... traz de volta a Tua própria ovelha para o aprisco, Pai, 
no Nome de Jesus. Amém.

89

Uma glândula… Oh Senhor, a nossa irmã sabe que este excesso de peso, pelo que o médico diz, é 
uma coisa que mata. Cada quilo de excesso de peso tira um ano, de acordo com a tabela do seguro de 
saúde. E ela quer viver para a honra e glória de Deus. E não há médico nenhum que consiga fazer isto, 
Deus Pai; está apenas na - na Tua mão. E a Irmã Bell tem sido muito fiel e ela tem sido bondosa e tem 
levado em consideração…?... Ela passou por muitas provas difíceis; eu venho atrás dela esta noite, 
Senhor. Eu venho para me encontrar aí com esse inimigo. E eu aponto com toda a precisão com que eu 
consigo apontar; no Nome de Jesus Cristo eu lanço essa pedra da fé contra este inimigo que a apanhou. 
Que isso possa afugentá-lo e que possa mandá-lo embora para longe dela e que ela seja capaz de ser 
restaurada de volta a pastos verdejantes e a águas tranquilas, por Jesus Cristo. Amém.

Assim será, Irmã Bell. Não duvide.

Irmã Spencer? [Uma irmã dá um testemunho]…?... claro que sim, irmã…?... Deus a abençoe. 
Amém…?... o amado está salvo…?... Sim, senhor, eu sei tudo acerca disso. Todos nós afirmamos, Irmã 
Spencer, e sabemos como ela e o Irmão Jesse estão a passar pela…?... se vêm aqui à igreja. Quando eu 
atravessar para o outro lado, eles não vão estar a passear assim; eles serão jovens, oh, Irmão 
Jesse…?... tudo isso. Todos vocês sabem como - do outro lado do pequeno…?... lá, você volta a ser 
essa menina bonita outra vez e, Irmão Jesse, volta a ser o rapaz. Deus prometeu-lhe.

90

Agora, veja. Quero dar-lhe só um pequenino ensinamento, já que você é o último aqui. Eu quero 
ver… Porque eu sei que este é o seu rapaz, o Charlie. Você quer que se faça oração por isso…?...

Eu quero dizer isto. Já leu na Escritura onde a Bíblia disse isto? Paulo disse ao Centurião Romano 
(Conseguem todos ouvir-me bem?), disse ao Romano quando ele puxou a sua espada para se matar em 
Filipos quando ele estava na cadeia. E um - o terramoto abalou a cadeia. Ele disse: “Crê no Senhor 
Jesus Cristo, e tu e a tua casa serão salvos.” Já ouviu isso? “Tu e a tua casa…”

91

Agora, veja. Se você tivesse fé suficiente para a sua salvação, não pode também ter fé suficiente 
para o seu filho? Deus vai de alguma forma…?... E Senhor, eu oro pela Irmã Spencer e pelo Irmão 
Spencer esta noite, para que todo o filho - eles e os seus filhos estejam todos naquela terra feliz e 
gloriosa lá onde não haverá mais enfermidade nem velhice, nem tristeza nem desapontamento e toda 
esta vida aqui vai desaparecer como um pesadelo que já passou. Que eles possam receber isto e que 
todos os seus filhos e o seu marido, todos os seus amados e todos os que a amam e todos aqueles que 
ela ama, possam estar lá com ela, no Nome de Jesus. Deus abençoe, irmã. Oitenta e dois anos de idade. 
Você está a chegar…?... Tal como o mundo se está a desfazer, Irmã Spencer.

Bem, você está pronto para ir descansar, veja…?... a toda a hora…?... só - mantenha só a sua fé 
Nele…?... você vai atravessar…?... E com toda a certeza como eu estou aqui neste…?... esta noite, Irmã 
Spencer, pela Sua graça eu vou vê-la a si e ao Jesse do outro lado da margem lá, jovens e livres. Vocês 
vão todos correr e gritar: “Meu irmão, meu irmão.” Eu vou vê-los.

92

São os nervos dela. Deus Pai, esta menina teria uma depressão e ela tem de alcançar…?... como 
só…?... o que impede. Mas eu venho atrás dela esta noite. Eu venho a Ti, Pai. Eu venho pedindo-Te que 
dirijas o tiro que eu vou disparar. Que seja apontado exactamente ao alvo, as miras mesmo no seu…?... 
Que esta oração no Nome de Jesus Cristo possa atingir esse nervosismo e rasgá-lo em pedaços, que 
possa trazer esta ovelha do pasto de Deus. Amém. Tem de ser agora, querida…?...

Deus do céu, concede que os seus seis filhos que ela deseja que sejam salvos… Ela ouviu aquele 
testemunho do Irmão Daulton, das suas amáveis filhas. Ela deseja os seus seis filhos, Pai. Que ela os 
possa ter. Que eles se encontrem com ela naquela terra onde não há noite, protegidos em segurança e
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abrigados pelo Sangue de Jesus Cristo. Amém. Que possa receber isso, irmã, é a minha oração.

Eu creio… Não há quase nada que consiga ajudar: eles dão-lhes uma coisa que parece um - oh, algo 
como um paracetamol; é um… Cortisona, chamam a isso e isso - isso, no entanto, mata-o, desfaz tanto 
o seu sangue…?... Mas o… Veja que a artrite é como o leão que agarra a ovelha e foge. Agora, o que é 
que uma funda vai fazer? Oh, bem, há um grande leão a rugir com um cordeiro. E ele gosta muito do 
cordeiro, por isso ele foge com o cordeiro; mas David pegou na funda e foi atrás dele. Veja, agora 
observe. Ele tinha cinco pedras: f-é [a palavra “fé” na língua Inglesa tem cinco letras: “faith” - Trad.], 
isso mesmo, e-m. A sua funda estava nesta mão: J-e-s-u-s. Ele tem grande precisão. Algo tem de 
acontecer; vamos atrás dessa artrite esta noite através desta oração, que Deus lhe possa conceder 
isso.

93

Ela quer ser baptizada no Nome… Você quer que ela seja baptizada…?... Obrigado, irmã. Não é 
porque essa seja a forma…?... Não é porque… Agora, se isso estivesse na Bíblia para Pai, Filho e Espírito 
Santo, eu - eu ia crer nisso e ia permanecer com isso, veja. Eu - eu não ia querer ser diferente. Eu - eu 
- eu ia querer isso…?... Eu não ia querer… Eu - eu vou ser responsabilizado por isso. Vê? E eu tenho de 
dizer isso da forma que isto diz, não é para ser diferente, mas é para ser honesto.

Agora, Pai, nós vimos atrás dos seus amados. Ela tem artrite e aqui ela quer ser baptizada no Nome 
do Senhor Jesus, porque essa é a entrada; essa é a porta aberta. Foi aí que Josué abriu um caminho 
que atravessou até à terra prometida. Não se abriram dois ou três lugares; havia apenas um.

94

Pedro, no dia de Pentecostes, quando a igreja foi inaugurada, abriu um caminho, disse: “Arrependei-
vos todos vós e sede baptizados no Nome de Jesus Cristo.” Eles nunca se desviaram desse mesmo 
caminho; cada um atravessou até à terra prometida. Alguns deles estavam a tentar atravessar mais 
abaixo num lugar menos profundo do rio e Paulo disse-lhes: “Em que fostes baptizados? Onde é que 
vocês estão a tentar atravessar?”

E eles disseram: “Aqui onde João olhou.”

Ele disse: “Bem, João apenas apontou para o tempo e para o lugar.” E depois, quando eles ouviram 
isto, foram baptizados no local certo do rio e atravessaram para…?... a vida do Espírito.

Concede isso à nossa irmã e aos seus amados, no Nome de Jesus Cristo. Amém.

Irmão Lyle… Oh… Sim…?... Isso e a visão que Ele deu…?... Mas acabou agora. Deus o abençoe. Você 
está no caminho em direcção à terra prometida agora, irmão…?...
95

Quantos aqui se lembram de pouco antes deste ministério ser confirmado, eu estava a pescar com 
um homem um dia, lá num rio, num lago? E eu estava a apanhar peixes pequenos e o Espírito Santo veio 
sobre mim. Havia um… Este homem é uma Testemunha de Jeová, era. O seu irmão está aqui algures, 
Banks Wood. Ele está aqui algures, ele é meu vizinho. Este é o Lyle. E estas pessoas eram Testemunhas 
de Jeová. E disseram um dia quando estávamos a pescar ali depois que este rapaz se converteu, eu 
disse-lhe que era alguma coisa na sua vida e tudo o que aconteceu e tudo em relação a isso, que ele 
acabou de me dizer e ele acabou agora de tirar isso da sua vida. Está certo. Glória ao Senhor. 
Exactamente. O seu pai era aquele que era um-um leitor. Está…?... no edifício? E ele e a sua esposa 
foram ambos baptizados para dar testemunho no Nome de Jesus Cristo aqui na piscina. E este homem 
estava sentado ao seu lado, meus irmãos.

Banks, onde está? Está aqui dentro? Ali no canto. Sim. E nós estávamos a pescar. E irmão, o meu 
filho tinha morto… eu achei que ele tinha morto um gato alguns dias antes disso. Uma gata mãe tinha 
uma ninhada de gatinhos e ele pegou nele e deixou-o cair. E eu pensei… E eu disse: “O Senhor vai 
ressuscitar uma vida assim, no dia anterior.” Está certo, Lyle? Estávamos ali ao frio. E eu disse: “Isso é 
ASSIM DIZ O SENHOR.”

96

E nós estivemos a pescar toda a noite e não apanhamos nada. Na manhã seguinte, nós estávamos a 
pescar numa pequena enseada a tentar apanhar alguns bluegill [espécie de peixe de água doce - Trad.]; 
é um peixe pequeno. E o Irmão Lyle tinha uma cana-de-pesca grande e ele deixou que um pequeno 
bluegill engolisse o anzol grande que ele tinha, até que quando o puxou, o fio estava até baixo, o anzol 
grande estava na barriga do bluegill. E quando ele o puxou, ele teve de puxar as entranhas e tudo o 
resto para fora do pequeno bluegill para o tirar e arrancou tudo, porque o grande anzol tinha ficado 
preso na barriga do peixe. E quando ele fez isso, lançou-o à água e ele tremeu por quatro ou cinco 
vezes e acabou; porque as suas entranhas e as guelras estavam suspensas pela boca. E ele flutuou ali 
durante cerca de meia hora, flutuou até aos arbustos.

E eu estava ali sentado a pescar e de repente o Espírito Santo veio e disse: “Fala àquele peixe.”97

Eu disse: “Peixinho, Jesus Cristo te dá a tua vida de volta” - e aquele peixinho, morto na água, 
virou-se de lado e fez rrrrrrrtttt, para dentro da água o mais depressa que podia.
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Irmão Lyle, o Irmão Wood está aqui presente. O Irmão Lyle disse: “Irmão Branham, isso foi para mim 
porque eu disse ao pequeno…?... disse: ”Eu-eu não sou…?...“ Ele disse, quando puxou as entranhas para 
fora e o lançou ali, disse: ”Acabaste de dar a última, pequenino“ - assim. Lançou-o fora, disse: ”Isso - 
isso era para mim.“

E eu disse: “Não, Irmão Lyle, não foi isso.”

O Irmão Banks ali atrás disse: “Quantas pessoas neste mundo, quantos milhares, gostariam de estar 
onde nós estamos agora mesmo para ver o poder de Deus descer e fazer algo assim?” Por outras 
palavras, ele é como… eu creio que todos nós nos sentimos como Pedro se sentiu: “Bom é estarmos 
aqui. Edifiquemos três tabernáculos.” Está certo.

Agora, Irmão Lyle, você está ungido pelo Espírito Santo agora. Você deixou o Egipto; as panelas de 
alho e a imundície do mundo ficaram para trás. Você está na margem do Jordão agora, atravesse. Que 
Deus o possa levar para o outro lado.

98

Deus Todo-poderoso, aqui está o Teu troféu. É claro que ele ia estar numa situação terrível, Senhor, 
mas o meu coração se condoeu por ele. As nossas orações desferiram o último golpe lá, porque aquilo 
que o tinha preso deixou-o. Foi esmagado e agora ele está a caminhar até ao Jordão. Leva-o até à terra 
prometida, Senhor, e sela-o entre o povo, para que naquele dia glorioso quando lá nos encontrarmos, 
que eu possa sentir o calor dos seus braços a gritar: “Meu precioso irmão.” E eu sei…?... Traz o Banks 
com ele, Senhor, pode ser? O pai, a mãe e todos eles, a irmã, e toda essa grande família. Que todos nos 
possamos encontrar lá, Senhor, e que todos eles sejam cheios do Espírito Santo. Eu oro no Nome de 
Jesus. Amém.

Você vai receber isso, irmão. Deus o abençoe, irmão. Sim, Irmão…?...

Está alguém a morrer numa chamada telefónica de longa distância; eu vou passar o serviço para o 
Irmão Neville enquanto…?...
99

[O Irmão Neville fala e dirige a congregação na oração de despedida. O Irmão Branham volta e fala.]

Um jovem pregador caiu morto no púlpito…?... Assim nós lançamos a pedra da fé…?... Concede esta 
noite…?... ele era um homem maravilhoso, por isso eu faço a oração sobre ele, no Nome de Jesus 
Cristo…?... é a hora em que o seu pulso…?... o deixou…?... o seu pulso…?... os olhos pararam na sua 
cabeça…?... caiu no púlpito…?...

Isto ainda está ligado? Posso ter a vossa atenção? …?... um jovem evangelista, um pregador daqui 
de Indiana estava a pregar, caiu morto no púlpito há cerca de uma hora atrás, enquanto estava a pregar 
caiu para a frente e morreu no púlpito, um evangelista conhecido, a pregar aqui em Indiana. O pastor 
veio e telefonou-me. Ele morreu enquanto pregava debaixo da unção do Espírito, caiu para a frente, os 
olhos pararam, a sua respiração deixou-o. Foi declarado morto, esteve morto durante uma hora. E algo 
lhes disse para telefonarem para a igreja para eu orar. Assim eu orei para o trazer de volta no Nome do 
Senhor Jesus.

Juntem-se a mim pela fé, para que isso não falhe o alvo, mas…?... e o traga de volta. Obrigado. 
Deus esteja com [Espaço em branco na fita] convosco até que eu vos veja na Quarta-feira à noite. E 
vocês, da Geórgia e arredores, adeus. Deus esteja convosco. Irmão pastor…

[O Irmão Branham fala e ora por outros]… e eu ofereci isto…?... no Nome de Jesus Cristo. 
Amém…?... [As palavras não são muito perceptíveis] São todos juntos? …?... [O Irmão Branham 
cumprimenta as pessoas] Obrigado pelo cartão. Estou contente por vos conhecer a todos os que 
puderam estar aqui…?... É tão bom vê-lo…?... Oh, está certo? [As palavras não são muito perceptíveis]
…?... É tão bom vê-lo. Como está? Como está, irmão? Sim, eu… Como diz? Está bem. Maravilhoso. 
Agora, eles têm um lugar especial…?... Foi você que esteve aqui esta manhã? …?... Bom. Estou tão 
contente. Isso é muito bom irmã…?... Deus a abençoe a si e ao seu marido e às crianças. Adeus querida. 
Deus te abençoe querida. Obrigado, senhor, obrigado. Estou tão contente por terem estado aqui. Gostei 
de estar convosco e de adorar convosco também…?...
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