
Adopção, Parte 4
Jeffersonville, Indiana, E.U.A.
22 de Maio de 1960, à noite

Irmão Neville, e boa tarde, boa noite, melhor dizendo, aos nossos preciosos amigos, estamos 
contentes por estar de volta aqui à igreja esta noite. Está um pouco quente e assim vamos tentar 
apressar o mais rápido possível, entrar directamente na mensagem.

1

Primeiro, temos alguns anúncios para fazer e um - um pedido de oração especial. Eu recebi as 
vossas cartas ali que foram dadas e pela irmã que sente que tem um tumor no cérebro e houve outro em 
Louisville e outro irmão ministro, o seu - o seu pai tem um ataque cardíaco. E há muitas, muitas pessoas 
enfermas no mundo hoje. Muitos estão a telefonar e nós oramos por eles com todo o nosso coração, 
para que Deus nos ajude.

Normalmente cerca de 95% do meu ministério é sempre orar pelos enfermos, veja. Mas eu tenho 
apenas uma pequena visão que… eu continuo a orar pelos enfermos, agora, lembre-se disso. Isso vai 
junto com isto. Mas, oh, se nós pudermos ter a igreja onde… colocada em posição e em ordem para que 
possamos trabalhar, veja. Tem de ser organizada, ter tudo junto.
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Outra coisa tocou o meu coração há uns momentos atrás. Foi quando um homem veterano, um dos 
seus braços quase arrancado por um disparo, a perna quase arrancada por um disparo… Ele não está por 
aqui para me ouvir agora, mas é um verdadeiro príncipe chamado Roy Roberson. Um dos nossos 
administradores aqui na igreja e um bom cavalheiro Cristão. Ele sentou-se ali e disse: “Irmão Branham, 
não se esqueça do Presidente.” Disse: “Fez-me ter tanta pena” - quando ele o viu na televisão a sair do 
avião, as lágrimas a correr pela sua face e a boca torcida de lado. Vocês sabem que ele esteve ali 
mesmo com o Roy e com os outros naquela batalha.

Não importa se você discorda de mim na política, ele continua a ser o nosso presidente. Sim, senhor. 
Para mim, eu nem sou Democrata nem Republicano; eu sou Cristão. Mas digo-vos, eu tenho uma grande 
admiração pelo Presidente Dwight Eisenhower [Presidente dos Estados Unidos entre 1953 e 1961 - 
Trad.]. Ele tem sido um grande homem, com certeza, na minha forma de pensar. Se ele fosse candidato 
outra vez e eu votasse, eu votava outra vez nele. Está certo. Não me interessa se ele tivesse cem anos 
de idade, eu continuava a votar por ele porque gosto dele. E vamos lembrá-lo nas nossas orações esta 
noite.
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J.T. é claro que eu aprecio essa bela reunião que todos vocês… você e o irmão Willard tiveram esta 
semana. Se eu tivesse entrado todos vocês diriam: “Muito bem, Irmão Branham” - vocês sabem - 
“fulano de tal.” Mas é melhor ficar de fora e ouvir-vos a vocês, não acham? Muito bem.

Eu tenho algumas ofertas para algumas igrejas se todos vocês quiserem. Se estiverem prontos para 
serem pastores agora - se tiveram o vosso treino, que eu creio que tiveram e todos estão prontos - eu 
tenho uma em Oregon, algumas em Washington e na Califórnia e no Arizona, em vários lugares. E se 
algum dia quiserem assumir uma igreja ou algo assim, ora, aqui mesmo é um bom lugar para começar. E 
há almas a clamar por toda a parte, até nas reservas dos Índios. E para onde quer que for, façam-nos 
saber porque eu creio que os vossos rapazes estão ancorados agora. Certo.
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Eu gosto muito de os ver a fazer isso. Aí está o Irmão Ruddell ali na estrada. Vou ter uma reunião 
com ele dentro de alguns dias. Ele vai ter um reavivamento, o Irmão Ruddell. E eu lembro-me que 
costumava empurrar aquele homem por toda a parte, tentando fazer com que ele aproveitasse e 
pregasse. Ele era tão envergonhado. Ele diria: “Eu não consigo falar.” Vocês deviam ouvi-lo. Veja, você 
não sabe o que consegue fazer se deixar o Espírito Santo tomá-lo. Está certo.

O Irmão Graham Snelling em Utica e o Irmão Junior Jackson ali, nós consideramo-las a todas como 
nossas igrejas irmãs aqui connosco. Estamos todos juntos. Nós não discordamos nas nossas doutrinas, 
nas nossas esperanças, nos nossos objectivos. As nossas doutrinas são uma só. Nós estamos juntos, 
temos tudo em conjunto. Somos apenas uma só igreja. E gostávamos de os ter espalhados por toda a 
parte. Nós temos algumas em África, algumas na Índia e por todo o país. É aí que nós os queremos, a 
espalhar as notícias.
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E eu vejo estes jovens a surgir, como o Irmão J. T. Parnell aqui e o Irmão Willard e os outros. 
Quando eles estão a surgir - jovens, quando eu estou a ficar velho - se houver um amanhã, eles vão ser 
esse homem de amanhã. Eu não quero que esta mensagem morra. Não pode; tem de viver. E eu não 
creio que temos muito mais tempo para a trazer.

O bebé que eles disseram que ia morrer, eu vejo que você o teve na igreja o dia todo, irmã. Isso é 
muito bom. Nós damos graças a Deus por isso. O Senhor é bondoso, cheio de misericórdia. Continue a 
crer naquilo que lhe foi dito aqui mesmo, veja. Vai ficar tudo bem.

Agora, estão a gostar do ensinamento? Gostam do ensino? Eu acho mesmo que nos faz bem. Dá-nos 
um pouco de descanso da oração pelos enfermos e das visões e da cura divina. Claro, agora esta noite,
6
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depois do serviço, vamos orar pelos enfermos novamente esta noite. Nós queremos sempre fazer isso. 
Baptizar qualquer pessoa em qualquer altura.

Quantos se lembram de quando eu costumava andar na linha da energia? Oh, eu já andei por essa 
linha de energia muitas vezes. Tive de andar quarenta e oito quilómetros um dia pelo deserto. Eu tinha 
quatrocentos e cinquenta quilómetros de linha para percorrer. Eu ia por ali, com a camisa nas minhas 
mãos e, oh, tão cansado, a andar por aquelas florestas e os arbustos verdes com espinhos a cortar. 
Encontrava-me com algum velho agricultor e sentava-me debaixo de uma árvore e falava com ele sobre 
ser baptizado no nome do Senhor Jesus. Ele diria: “Bem, eu sempre quis ser baptizado.”

Eu dizia: “Não é muito longe até ao riacho.”

Ele dizia…7

E eu levei muitos lá e baptizei-os no nome de Jesus. Levava-os ao longo da linha… Está certo. 
Muitas vezes com as minhas velhas roupas de trabalho, baptizava um, saía de um poste. Lá em cima a 
trabalhar no poste (eu também trabalhava nas linhas), a trabalhar no poste com um homem, a falar com 
ele acerca do Senhor. Ele dizia: “Bem, Billy, um dia destes eu vou à tua igreja e vou ser baptizado.”

Eu dizia: “Por que é que queres esperar até lá? Estamos aqui mesmo à beira do rio. Há muita água 
ali.” Apanhe-os agora mesmo. Está certo. É esse o tempo.

Filipe disse…

O eunuco disse a Filipe: “Eis aqui água; o que nos impede?” Está certo. Nada. Se você está pronto, 
este é o tempo. Não deixe que o diabo tenha uma oportunidade de forçar ali alguma coisa. Não deixe 
para amanhã aquilo que pode fazer hoje. O amanhã pode não chegar para si. Eu lembro-me que uma vez 
fiz isso. Aprendi… ensinou-me uma lição. Eu adiei uma coisa que devia ter feito um dia e no dia seguinte 
era demasiado tarde.
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Agora, verdadeiramente, não quero reter-vos todo este tempo, mas eu fico tão envolvido e não sei, 
estou a sentir-me tão bem que quase que fico fora de mim. Sinto-me tão bem.
9

Agora vamos inclinar as nossas cabeças só por um momento antes de abordarmos a Palavra.

Nosso Pai celestial, Tu és o Deus vivo, vivo para sempre. O sol que acabou de se pôr, foi o mesmo 
sol para onde Daniel olhou quando se pôs, Jeremias olhou para o pôr-do-sol, Adão olhou para o pôr-do-
sol, Jesus olhou para o pôr-do-sol. E é o mesmo mundo em que eles viveram e andaram e Tu continuas a 
ser o mesmo Deus.

Esta noite há muitos pedidos. Um homem com um tumor no cérebro, uma irmã teme a mesma coisa. 
Tu és a única esperança, Senhor, que há para isso. Esse tumor tornou-se maligno, não há nada que o 
possa parar. Está fora do alcance das mãos do médico. Mas esta noite vamos com a nossa pequena 
funda atrás desse cordeiro, para o trazer de volta ao aprisco do Pai. No nome do Senhor Jesus nós 
dirigimos a nossa oração para matar o leão - o tumor, maligno - para os trazer a salvo para o aprisco.

E nós, Deus, lembramo-nos esta noite do nosso amado presidente, irmão, o nosso Dwight 
Eisenhower. Ele tem conduzido o país, Senhor. Ele tem tentado manter-nos fora da guerra. Ele prometeu 
que a Guerra na Coreia ia terminar se ele tivesse alguma forma de o conseguir. Ele prometeu àquelas 
mães que traria aqueles rapazes de volta. Mas ele disse: “Para que eu o faça, eu não consigo fazer isso. 
Eu posso colocar os meus esforços, mas só Deus terá de o fazer.” Tu estiveste com ele, Senhor, e agora 
está tudo resolvido. Por que é que eles não conseguiram ver isso em primeiro lugar? Deus, eu oro para 
que Tu o ajudes. Abençoa essa alma corajosa, Senhor. E nós oramos para que Tu escolhas para nós o 
líder que virá a seguir. Seja feita a Tua vontade predestinada, Senhor.
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Mas Aquele em quem nós estamos tão interessados esta noite, para além dos nossos assuntos 
nacionais, é esse grande e glorioso que vem para estabelecer um reino que não terá fim: o Senhor 
Jesus, Teu Filho. Nessa altura eles vão amontoar as armas, as trombetas vão soar e não haverá mais 
guerras. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Construirão casas, habitarão nelas. E nunca mais 
haverá problemas nessa altura, depois disso.

Abençoa-nos agora enquanto abordamos a Palavra. E, Pai, Tu sabes a razão por que estou a 
abordar a Palavra a partir desta mesma Escritura aqui. É porque eu sinto que Tu queres que eu faça 
desta forma, que é a Tua divina vontade. Está na Tua ordem, está na… é a ordem do dia, deixar as 
pessoas encontrar o seu lugar em posição e estarem prontas para a hora da batalha. Como o nosso 
irmão disse na sua oração a Ti há pouco tempo atrás: “Oh, Tu treinaste-nos por tanto tempo, Senhor.” 
Agora, Pai, dá-nos as nossas divisas. Coloca-nos ali para aquilo que devemos fazer, para que possamos 
tratar dos negócios do Pai. Porque pedimos no nome de Jesus, teu Filho. Amém.

Tive de facto uma tarde maravilhosa hoje, a falar com… com um médico famoso em Louisville, com a11
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sua enfermeira. Eles ouviram falar das coisas gloriosas do Senhor. E o pai dela é um médico. E ela veio e 
sentou-se no meu escritório quase toda a tarde. Entrou e sentou. Uma pessoa maravilhosa. Um pouco 
dura - você sabe, um pouco convicta, bem Presbiteriana para começar - mas saiu com as lágrimas a 
correr pela sua face.

Oh, Deus tem-nos por toda a parte, em consultórios médicos e… Enfermeiras - eu não creio que haja 
uma enfermeira no Hospital Enfermaria de Norton a quem eu não tenha testificado acerca de ter o 
Espírito Santo e lhe tenha perguntado se foi baptizada no nome de Jesus. Não há um só médico com 
quem eu entre em contacto, em lado nenhum, não, veja.

Fale-lhes disso. Não temos muito tempo, irmão. Não importa se parece muito difícil aqui, espere até 
cruzar lá esse último suspiro e, veja, depois você vai desejar ter feito isso. Sim, senhor. Não espere até 
esse tempo; vamos fazer isso agora mesmo. Esta é a hora. Oh, eles podem discordar e ficar furiosos e 
criar confusão acerca disso, mas não é intenção deles. Não é mesmo intenção deles. Está tudo bem. 
Quanto eles criarem confusão consigo, lembre-se, eles não têm intenção. Eles não têm intenção. Podem 
ter-lhes ensinado uma coisa e eles firmam-se a isso. Assim, você consegue ver a ideia deles. Não crie 
confusão com eles. Não crie confusão com ninguém, mas apenas ame-os até eles entrarem nisso. Depois 
ore por eles.

Bem, eu acho que chegamos ao versículo nove. Não tenho a certeza. Isso é bastante longe do 
capítulo três, não é, homens? Oh, é mel na rocha para mim! Nós estávamos a falar agora, lembre-se, 
para que possamos ter uma pequena revisão novamente… (E agora, Irmão Neville, puxe-me um pouco 
agora se eu não conseguir ver o tempo a passar, para que possa orar pelos enfermos). Nós queremos 
ver todos os bocadinhos que conseguirmos. E esta noite eu quero uma chamada ao altar. Ao terminar 
isto, já que posso ser capaz de ler o resto.
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Mas o propósito disto é ver a sua posição em Cristo; vendo que não é algo em que você tropeça, ou 
algo que pode ter… que você mereceu algures; mas é aquilo que Deus fez por si, Ele mesmo. Não é que 
você fosse tão bom que uma noite foi a uma igreja, que algum pobre irmão o guiou ao altar. Não foi isso. 
Foi Deus, antes da fundação do mundo, predestinou-o à vida eterna. Quando lá chegar naquele dia…

Não admira que os quarenta… os vinte e quatro anciãos colocaram lá as suas coroas, todos 
colocaram as suas coroas, cada se prostrou sobre o seu rosto. Eles não tinham nada que pudessem 
dizer, nenhum pregador, nenhum ancião, nada. Todo o louvor para o Cordeiro! Deus vai reunir Nele todas 
as coisas naquele dia. Oh, se nós soubéssemos e reconhecêssemos quem esse era, quem eles 
crucificaram!

Agora no…

Vamos começar no versículo oito, para fazermos uma pequena revisão:13

Que ele fez abundar para connosco, em toda a sabedoria e prudência;

Descobrindo-nos o mistério da sua vontade…

“Os mistérios da sua vontade.” Lembra-se como nos firmamos a isso? Quantos estiveram aqui esta 
manhã? Vamos ver. Como ficámos nesse “mistério da sua vontade.” Agora não é uma pequena coisa; ou 
seja, é um mistério. A vontade de Deus é um mistério. E cada homem tem de buscar a vontade de Deus 
para ele mesmo ou para ela mesma, o mistério de Deus.

Como é que descobrimos? Paulo, ele sabia. Ele disse que não conferiu com nenhum homem, nem 
carne nem sangue. Ele não foi a nenhuma escola, não foi a nenhum seminário. Ele não teve nada que 
ver com isso. Mas foi-lhe revelado por Jesus Cristo, que se encontrou com ele no caminho para Damasco 
numa luz como uma coluna de fogo e chamou-o.

E ele foi para a Arábia e ficou lá durante três anos. Oh, não acha que foi um tempo incrível, Irmão 
Egan? Três anos, Paulo ali na Arábia. Arranjou para si um pequeno edifício algures. A andar para cima e 
para baixo por ali, com todos os pergaminhos antigos… Eles não tinham os novos. Paulo escreveu-os, a 
maior parte.

Mesmo nestes velhos pergaminhos, como é que Deus no princípio nos predestinou para a vida 
eterna, como é que Ele enviaria Jesus, para que através deste sacrifício nós todos tivéssemos o direito 
à árvore da vida. Aqueles que Ele antes conheceu, Ele chamou; aquele que Ele chamou, Ele já justificou; 
aqueles que Ele justificou, Ele já glorificou. Deus, desde o princípio do mundo, predestinou-nos para a 
adopção de filhos. Agora toda a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Oh, eu 
imagino que Paulo teve momentos maravilhosos. Eu gostava de ter estado lá com ele. Você não 
gostava?

Agora ele disse: “Ele deu-nos a conhecer o mistério.” Receba o Espírito Santo em si um dia e comece14
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a ver isso e observe até onde vai. Esta tarde eu tive, oh, cerca de trinta minutos para estudar, só para 
olhar para a lição. Talvez não. Vou dizer metade disso, quinze minutos entre os dois. E eu comecei a ver 
e pensei: “O mistério - como é misterioso!” E a Escritura levou-me de volta ao Velho Testamento, depois 
de volta ao Novo Testamento; ligou uma coisa para ver o mistério da Sua vinda, o mistério da Sua 
vontade, o mistério de nós assentados juntos.

Lembre-se, não pode ser ensinado em nenhum seminário. É um mistério. Você não pode saber pela 
instrução, pela teologia. É um mistério que tem estado escondido desde a fundação do mundo, à espera 
da manifestação dos filhos de Deus.

Diga-me, meu irmão, diga-me, minha irmã, quando foi o tempo em que os filhos de Deus deviam ser 
manifestados sem ser este tempo agora? Quando é que já houve um tempo na história… manifestar o 
tempo para libertar toda a natureza? A natureza, a própria natureza, geme, à espera do tempo da 
manifestação. Ora, antes da expiação ser feita, antes que o Espírito Santo fosse sequer derramado, 
antes de todo o Velho Testamento, por ali, não podia ter havido a manifestação. Teve de esperar até 
este tempo. Agora todas as coisas foram trazidas, vindo, formando uma pedra do topo, para a 
manifestação dos filhos de Deus, voltando; e o Espírito de Deus a vir sobre estes homens de forma tão 
perfeita que até o ministério deles será tão parecido com o de Cristo que até vão juntá-Lo com a Sua 
igreja.

15

Quantos já estudaram a história das pirâmides? Acho que talvez uma senhora aqui levantou a sua 
mão. Muito bem.
16

Deus escreveu três Bíblias. Uma delas foi o zodíaco nos céus. Essa é a primeira Bíblia. O homem 
devia olhar para cima para se dar conta que Deus é de cima. Seguia o zodíaco. Já estudou? Até dá cada 
era, até a era do caranguejo. Dá o princípio, o nascimento de Cristo. Qual é a primeira figura no zodíaco? 
A virgem. Qual é a última figura? Leo, o leão. A primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, tudo isso 
está lá escrito.

Depois a Bíblia seguinte foi escrita em pedra, chamada pirâmides. Deus escreveu nas pirâmides. Se 
as estudar, veja nas histórias antigas e as guerras, como elas foram construídas antes da destruição 
anterior ao dilúvio…

A terceira foi escrita em papel - a Bíblia - para o mundo importante, esperto, intelectual que viria. 
Agora, enquanto Deus se moveu ao longo da era, estamos em Leo, o leão. Estamos no topo da pirâmide. 
Estamos no livro de Apocalipse, no último capítulo. A ciência diz que estamos a três minutos da meia-
noite. Oh, pense onde nós estamos!
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E repare, vamos ver a pirâmide. É fácil. Tem a forma de um triângulo.

Quanto estávamos aqui em baixo, no início da era da igreja primitiva, depois da Reforma no tempo de 
Lutero, só por um homem dizer que era um Cristão significava a vida ou a morte para ele. Eles matavam-
no só por dizer que era um Cristão. Por isso ao passar pela perseguição… em cada era, ao longo do 
tempo, houve sempre perseguição. “Todos os que vivem em santidade em Cristo Jesus sofrerão 
perseguição.” Na era de Lutero era horrível dizer “um Luterano.” Você era considerado um fanático e 
podia ser morto. Muitas vezes mataram-nos nas fogueiras, queimaram-nos e tudo o resto, pelos 
“Luteranos.”

Depois a igreja afunilou, como a pirâmide. Chegou a outro passo da graça, que foi a santificação - o 
tempo de Wesley, quando ele protestou contra a igreja Anglicana, ensinou a santificação. Veio 
novamente na minoria, depois eles foram chamados bando de fanáticos.

18

Quantos aqui já foram Metodistas, ou costumavam ser, ou já estiveram ligados à igreja Metodista? 
Metade. Sabiam que a igreja Metodista quase teve o Espírito Santo uma vez? Eu já fui a igrejas 
Metodistas e viu-os cair ao chão e lançavam-lhes água para a cara e abanavam-nos com um leque, não 
deixavam que o Espírito Santo viesse sobre eles. Está certo. Agora, é verdade - lá nas colinas de 
Kentucky, onde tínhamos Metodistas. Vocês, rapazes, são apenas membros de igreja aqui; nós lá 
tínhamos Metodistas e Baptistas. Nós viemos ao altar e demos palmadas nas costas uns dos outros até 
recebermos alguma coisa. Nós passámos - nós vivíamos de forma diferente.

Mas você vem e coloca o seu nome no livro e diz: “Eu sou um Metodista” - e pega no saleiro e deita 
umas pingas de água sobre si e é só isso. Sai e usa calções, maquilhagem, vai a correr até corridas de 
cavalos, aposta, vai a jogos de sorte e azar, joga em slot machines e tudo o resto - continuam a ser 
bons Metodistas, veja. Isso não são Metodistas; são apenas membros de igreja. Está certo. Baptista, da 
mesma forma. Presbiteriano, etc., da mesma forma.

Como David Duplessis disse: “Netos - Deus não tem netos.” Deus nunca teve um neto. Ele tem 
filhos, mas não tem netos. Está certo. E as pessoas que entram na igreja Metodista - ou na igreja 
Pentecostal, ou na igreja Baptista - porque a sua mãe ou o seu pai era Pentecostal ou Baptista, então

19
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você é um neto. Eles eram filhos, você é um neto, veja. Assim Deus não tem nada assim. A igreja tem 
muito disso, mas não… Deus não tem.

Agora, repare nestes, que até chegam agora, enquanto se tornam a minoria, a igreja. A era 
Pentecostal começou. Isso passou por muitos sobressaltos. Depois o que é que isso fez? Deixou todos 
os Metodistas e Luteranos para trás.

20

Agora o Espírito Santo moveu-se para longe da era Pentecostal. O que é que eles fizeram? 
Organizaram-se, fizeram para si mesmos… “Nós somos as Assembleias de Deus. Nós somos Unitários. Nós 
somos a Dualidade. Nós somos a Igreja de Deus. Nós somos «isto ou aquilo.» Você não pertence - não 
pode entrar no céu a não ser que tenha o seu nome no nosso livro.” Oh, não faz sentido! Não me 
interessa se você é um Baptista, Metodista, Presbiteriano. Você coloca o seu nome no livro da vida 
quando Deus o coloca lá.

Se você foi predestinado para a vida eterna, Deus vai chamá-lo de alguma forma, de uma maneira 
ou de outra. Claro que vai. “Todos os que o Pai me deu virão a mim.” Não importa a que igreja você 
pertence, isso não tem nada que ver com isto. Mas a denominação nunca vai fazer nada por si, mas 
pode impedi-lo de avançar bastante com Deus, mas nunca vai fazer mais nada. Congrega-o com um 
grupo de crentes e de incrédulos. Claro que você vê isso em qualquer lugar onde vá e eles até tiveram 
isso no céu, por isso… Está tudo bem, mas você está a olhar para a sua denominação. Olhe para Jesus. 
É para Ele que se deve olhar.

Agora enquanto estamos a chegar ao… Quantos…? Creio que esta mulher aqui levantou a sua mão 
por ter estudado a pirâmide. Sabe, a pirâmide nunca teve a pedra no topo, pois não? Nunca teve uma 
pedra no topo colocada. Eles nunca… Não a conseguiram encontrar. Eles não sabem o que lhe 
aconteceu. Porquê? Por que é que a pedra de topo não foi colocada, a pedra principal, o topo dela? 
Porque Ele foi rejeitado quando veio. Ele foi a pedra rejeitada. Está certo. Mas ela vai receber a pedra 
de topo. Está certo.

21

E depois aquelas pedras que se encaixam à volta dessa pedra de topo vão ter de ser pedras que 
vão ser tão parecidas com essa pedra onde ela vai encaixar, vai unir-se em todo o lado. A pirâmide é tão 
perfeita que não se consegue passar uma lâmina entre elas, onde as pedras se unem - bela alvenaria. 
Algumas delas pesam centenas de toneladas, lá no ar e tão perfeitamente unidas.

É assim que Deus está a trazer a Sua igreja. Nós somos perfeitamente encaixados, um coração e em 
comum acordo. Agora alguém diria: “Bem, os Luteranos ali não tinham nada.” Não creia nisso. Os 
Luteranos vão surgir na ressurreição da mesma forma que os outros vão surgir na ressurreição. 
Baptistas, Presbiterianos e todos os filhos de Deus vão surgir nessa ressurreição. E é por isso que hoje… 
As pessoas dizem: “Oh, bem, vai haver um reavivamento que vai passar por aqui por toda a parte e vai 
salvar cem milhões de Pentecostais. Eles vão todos ser salvos e vai haver um rapto.” Você está 
enganado. Esse rapto será com centenas de milhares, está certo; mas eles estão também a ser 
formados durante seis mil anos de salvação, desde há seis mil atrás.

22

O homem anda na luz enquanto a luz vem até ele. Ele atravessa a ponte quando vem a ela. Agora, 
se ele recusar, então é deixado em trevas. Mas se se continuar a mover…

Agora, repare, então a vinda do Senhor Jesus está tão próxima e à mão que o Espírito… desde aqui 
(só quase justificação, santificação, baptismo do Espírito Santo), e agora até ao tempo da vinda da 
pedra de topo. A igreja tem de estar tão perfeitamente como Cristo até que Cristo e a igreja se possam 
unir, o mesmo Espírito. E se o Espírito de Cristo está em si, isso fá-lo viver a vida de Cristo, fazer a vida 
de Cristo, fazer as obras de Cristo. “Aquele que crê em mim, as obras que eu faço as fará também.” 
Jesus disse isso, veja. Agora vamos ter… nós temos um ministério que aí vem que é exactamente como a 
vida de Cristo. O que é que esse ministério identifica? A vinda do Senhor.

23

Olhe para o mundo hoje e veja o que Khrushchev [Primeiro-ministro da União Soviética entre 1958 e 
1964 - Trad.] está a dizer, todas estas grandes coisas e os grandes conflitos à escala mundial mesmo à 
mão. Em qualquer altura pode fazer-se em pó, a qualquer segundo. Está certo. E nós sabemos que isso 
está próximo. Qualquer pessoa com alguma sensibilidade pode ler no jornal ou ouvir num rádio e vai saber 
que isso está próximo. Bem, lembre-se, Cristo vem buscar a Sua igreja antes disso acontecer. Assim a 
que distância está a vinda do Senhor Jesus? Talvez antes que esta reunião termine esta noite. Estamos 
no tempo do fim. Certamente.

Observe a igreja enquanto surge, enquanto se move. Veja na sua mente, vocês, historiadores, que 
estudam a história. Olhem para a igreja Luterana com a justificação, vindo tão fresca do Catolicismo. 
Olhem para ela a mover-se. Depois olhem para Wesley chegando um pouco mais perto, na santificação, 
a entrelaçar-se nas Escrituras. Veja lá no meio, o Wesley. Depois a seguir veio a era Pentecostal - e a 
era Pentecostal com a restauração dos dons, dos dons espirituais. Agora, olhe para a era a chegar 
agora  à  pedra  do  topo.  Vê  o  que  eu  quero  dizer?  A  vinda  do  Senhor,  a  divulgação.  Deus  e  todas  as

24
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criaturas esperam que a igreja encontre o seu lugar em posição.

O problema hoje, com quase todos os que eu encontro… eu fui chamado, nós estávamos a tomar… 
eu tenho de ter um exame físico, você sabe, para ir ao estrangeiro. Vocês, missionários e assim por 
diante, sabem isso. Quando eu estava a fazer o exame, eles levaram-me para fora da sala ali. Eu tinha 
estado a beber aquele velho - parecia massa com farinha ou algo assim - e eu tinha estado a beber 
aquilo. E saí ali, sentei-me, esperei durante meia hora para ver se saía do meu estômago ou não.

25

Eu olhei por ali e estava lá uma mulher, parecia que estava prestes a morrer. Ela estava tão… as 
pernas pequeninas e os braços pequeninos. E eu continuei a passar deste homem para aquele homem, 
deste homem para aquele homem, chegando mais perto dela, até que cheguei onde ela estava. Parecia 
que a pobre pequenina ia morrer. E eu cheguei perto dela, disse: “Perdoe-me, senhora.”

Ela disse: “Como está?” Oh, ela estava tão doente!

E eu disse: “Qual é o problema?”

Ela disse: “Eu fui a Tucson para visitar a minha filha. Fiquei doente. Eles não sabem o que se passa.”

Eu disse: “Quero perguntar-lhe uma coisa.” Eu disse: “Eu sou um pregador do evangelho. Você é 
Cristã? Está pronta para ir se essa hora chegar?”

E ela disse: “Eu pertenço à igreja tal e tal.”

Eu disse: “Não foi isso que lhe perguntei. Você é Cristã, cheia do Espírito de Deus e está pronta para 
ir quando Ele a chamar?” A mulher nem sabia do que eu estava a falar, veja. Oh, que triste figura em que 
o mundo se encontra!

Agora: “…nos dar a conhecer os mistérios da Sua vontade” - a vinda do… Deixe-me ler-lhe uma 
coisa. Eu estava a ler… vamos abrir agora no mistério da Sua vontade. Vamos abrir em Hebreus, aqui, só 
um minuto. O capítulo sete de Hebreus, creio que é. Gostava de lhe ler uma coisa que o vai fazer sentir 
bem quando pensamos que estamos assentados em lugares celestiais. Hebreus, no capítulo sete:

26

Porque este Melquisedeque , que era rei de Salem, sacerdote do Deus 
Altíssimo…

[veja agora]

Qual é o mistério agora? Aqui está um mistério, veja isto. Quem é este homem? Dando a conhecer o 
mistério da Sua vontade… Este Melquisedeque… (estou à espera de todos aqui - as Bíblias ainda estão a 
abrir). Hebreus, capítulo sete, Paulo a falar, o mesmo homem de Gálatas:

27

Porque este Melquisedeque, que era rei de Salem, sacerdote do Deus Altíssimo,… saiu ao 
encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou,

A quem, também, Abraão deu o dízimo de tudo; primeiramente é, por interpretação, Rei 
de justiça,… depois… Rei de Salem , que é, Rei de paz;[Quem é este homem?]

Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida…

Quem era este homem? Quem era ele? Ele nunca teve pai, nunca teve mãe. Nunca houve o 
momento em que ele começou, ou nunca teve o momento em que ele morreu. Ele saiu ao encontro de 
Abraão vindo da matança dos reis. O que é que ele estava a fazer? Ele foi buscar Ló, o seu irmão 
perdido, para o trazer de volta. E ele matou os reis que, aqueles reis tinham matado, creio eu, dez ou 
quinze reis nos seus reinos. Mas Abraão armou os seus servos e foi atrás dele, separou-se de noite. Vê 
quando é que ele o apanhou? À noite. Oh, irmão, nós estamos a operar na escuridão agora. A única luz 
que nós temos é a luz do evangelho. Mas ele separou-se e apanhou-o e trouxe-o de volta.

28

E no seu caminho de volta, depois da batalha estar terminada… Vamos a Génesis 14, só um minuto, 
ver se a história… mais claramente. Vamos aqui a Génesis, no quatro… creio que é no catorze. Génesis 
14. Sim, vamos ver Génesis 14:18. Começando… vamos começar um pouco antes disso. Vamos começar, 
sim, no versículo dezoito. Génesis 14:18: “E Melquisedeque…” Agora, isso é Abraão a voltar agora da 
matança dos reis. Voltou, no seu caminho de volta, trazendo Ló, todo o povo que eles tinham levado.

Todo.29

Como David, que foi e apanhou o… O que é que David fez? Pegou na pequena funda, foi e arrancou 
este pequeno cordeiro da boca do leão. Pense numa funda, indo atrás de um cordeiro. Quem é que no 
mundo ia fazer isso? Diga-me qual é o homem aqui que faria isso, levante a mão. Eu digo-lhe já que você 
está enganado. Você não me viu a levantar a minha mão. Não, eu provavelmente não ia atrás dele com 
uma .30.06 [Calibre usado para caça de animais de médio e grande porte 7,62 x 63mm - Trad.]. Mas ele 
foi atrás dele com uma funda - um pequeno pedaço de pele, assim, com dois fios - girava aquilo. 
Porque…
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E quando chegou o tempo de Golias se vangloriar, ele foi atrás de Golias e disse: “O Deus do céu 
deixou-me livrar um cordeiro da boca do leão, da boca do urso.” Ele sabia que não era a funda; era o 
poder de Deus que ia com ele. Foi Ele que trouxe aquele cordeiro de volta.

E é isso que nós dizemos hoje. Deus tem Davids por aí, sim, senhor, que estão a alimentar as 
ovelhas do Pai. E de vez em quando vem um tumor, ou vem um cancro, ou algo assim, e salta das mãos 
do médico. Isso não vai parar esse David. Ele vai atrás desse homem com uma pequena funda: “Pedi 
qualquer coisa em meu nome, isso vos será dado.” Não me interessa, os médicos podem rir e toda a 
gente pode fazer troça dele, ele vai atrás dele de qualquer forma, e traz essa ovelha de volta ao 
aprisco. Sim, senhor. “Ele é filho de Deus, tira as mãos dele!” Derrubou este leão. Depois o leão 
levantou-se e ele agarrou-o pela barba e matou-o. Um rapaz ruivo pequenino, provavelmente pesava 
trinta e seis ou quarenta quilos.

30

Agora veja. Melquisedeque, o Rei de Salem, que é Rei de paz - que, na verdade, Salem está na 
montanha. É o Rei de Jerusalém, era isso. Era exactamente isso que era, Rei de Jerusalém. Já que 
Jerusalém foi primeiro chamada Salem, que era “paz.” Essa era a primeira Jerusalém, antes de ser 
chamada Jerusalém. Ele era o Rei de Jerusalém. Ele era o Rei de justiça, o Rei de paz, o Rei de Salem. 
Ele não tinha pai, não tinha mãe, não teve princípio de dias, não teve fim de vida, não tinha genealogia. 
Quem é este homem? Observe-o. Depois da batalha terminar, depois da vitória estar ganha, veja o que 
ele disse. “E Melquisedeque…” Versículo dezoito, no capítulo catorze, de Génesis:

31

E Melquisedeque, rei de Salem, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus 
altíssimo.

E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão do Deus altíssimo, o Possuidor dos céus e da 
terra;

E bendito seja o Deus altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe 
o dízimo de tudo.

Vamos ler mais um pouco:

E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti.

Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei a minha mão ao Senhor, o Deus 
altíssimo, o Possuidor dos céus e da terra. [Ouça como ele abreviou isto, hum, como ele lhe 
deu isto!]

Que, desde um fio até à correia de um sapato, não tomarei coisa alguma… que é teu; 
para que não digas: Eu enriqueci Abrão;

Salvo tão somente o que os mancebos comeram…

Repare neste Melquisedeque assim que ele se encontra com Abraão vindo da matança dos reis. O 
mistério de Deus agora dado a conhecer - quem era ele? Ninguém… eles não conseguem encontrar 
nenhuma história sobre ele, porque ele não teve pai, ele não teve mãe, ele nunca teve nenhum princípio. 
Ele nunca teve uma altura em que morreu, por isso, seja lá quem ele foi, ainda está vivo. Ele nunca teve 
princípio, por isso não pode ser mais ninguém do que El, Elah, Elohim - o que existe por si mesmo, que 
habita por si só, o Deus Todo-poderoso!

32

Jesus teve um Pai, Jesus teve uma mãe. Jesus teve um princípio de dias, Jesus teve um fim da vida 
terrena. Mas este homem nem teve pai nem mãe, amém, sem pai nem mãe. Jesus teve um Pai e uma 
mãe. Este homem nem teve pai nem mãe. Amém. E o que é que ele fez, depois da batalha terminar, 
depois de Abraão ter tomado a sua posição?

Depois da igreja tomar a sua posição, nós somos chamados à adopção de filhos pelo Espírito Santo. 
E quando cada homem toma a sua posição (aquilo que Deus o chamou para fazer) e permanece até ao 
fim do caminho, indo atrás dos perdidos…

Primeiro, Paulo tira daí todo o medo, disse: “Agora, se sois chamados - se apenas não estais 
atrapalhados na vossa mente por algum tipo de teologia - se sois realmente nascidos do Espírito, então 
Deus predestinou-vos desde antes da fundação do mundo, colocou o vosso nome no livro da vida do 
Cordeiro e agora nós vimos juntos para nos assentarmos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Um povo 
santo, uma nação santa, um povo peculiar, sacerdócio real, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, 
isto é, os frutos dos nossos lábios dando glórias ao Seu nome.”

33

As pessoas vêm e dizem: “Aquelas pessoas são malucas.” Claro que são. A sabedoria de Deus é 
loucura para o homem e a sabedoria do homem é loucura para Deus. Eles são contrários, um ao outro.

Mas  uma  verdadeira  igreja  cheia  do  Espírito,  cheia  do  poder  de  Deus,  assentada  em  lugares34
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celestiais, oferecendo sacrifícios espirituais, louvores de Deus, o Espírito Santo a mover-se no meio 
deles, discernindo o pecado e chamando a atenção para as coisas que estão erradas no meio deles, 
corrige-as e torna o lugar equilibrado… Por causa de quê? Na presença de Deus está sempre esse 
sacrifício ensanguentado.

Agora lembre-se (nós vimos isso esta manhã), você não foi salvo pelo sangue; você é mantido a 
salvo pelo sangue. Mas você foi salvo pela graça através da fé, crendo. Deus bateu à porta do seu 
coração porque Ele predestinou-o. Você olhou para cima e creu, aceitou. Agora o sangue faz uma 
expiação pelos seus pecados. Lembre-se, eu disse que Deus não condena um pecador por pecar. Ele é 
um pecador para começar. Ele condena um Cristão por pecar. E depois, porque Ele o condenou, Cristo 
tomou a nossa condenação. Assim “não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus que não 
andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.”

E se você fizer alguma coisa errada, não é propositado. Você não peca propositadamente. Um 
homem que peca propositadamente, afasta-se e peca propositadamente, nunca chega a entrar nesse 
corpo. Mas um homem que já lá está, ele está morto e a sua vida está escondida em Deus, por Cristo, 
selado pelo Espírito Santo; e o diabo nem sequer o consegue encontrar, ele está tão longe. Ele vai ter 
de sair dali antes que o diabo o consiga apanhar.

Porque você está morto.

Diga a um homem morto que ele é um hipócrita e veja o que acontece. Dê-lhe um chuto de lado e 
diga: “Seu velho hipócrita.” Ele não vai dizer uma só palavra. Está certo, ele vai ficar ali deitado. E um 
homem que está morto em Cristo, você pode chamar-lhe “hipócrita” chame-lhe o que quiser, ele nunca 
se vai levantar por causa disso. Se alguma coisa acontecer, ele vai para algum lugar e vai orar por si. 
Está certo.

35

Mas, oh, alguns deles estão bem vivos. É o que eu penso acerca… nós devemos enterrar os mortos. 
Aqueles que estão mortos em Cristo, nós enterramo-los em água. Por vezes enterramos demasiadas 
pessoas que estão vivas, demasiada malícia e conflito. E há muito na igreja, mas não podemos separar 
isso. Mas Deus separa. Ele conhece o Seu povo. Ele conhece as Suas ovelhas. Ele conhece todas as 
vozes. Ele conhece os Seus filhos. Ele sabe quem pode chamar, Ele sabe quem predestinou. Ele sabe a 
quem é que Ele está a dar estas coisas, por quem é que Ele se está a dar a conhecer. Como…

Deus pode depositar confiança nos Seus filhos, acerca do que fazer, sabendo que eles vão fazer isso 
exactamente. Crê que Deus faz isso?

Ora, Satanás disse a Jó um dia… disse a Deus um dia: “Sim, tens um servo.”36

Deus disse: “Não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem perfeito.” Tinha confiança nele.

Satanás disse: “Oh, sim, ele tem tudo facilitado. Deixa-me tê-lo por um pouco. Vou fazê-lo 
blasfemar na tua cara.”

Ele disse: “Ele está nas tuas mãos, mas não tires a vida dele” - veja. E ele fez tudo excepto tirar-
lhe a vida.

Mas, o velho Jó, em vez de… O que é que ele fez? Será que ele blasfemou de Deus quando Deus lhe 
tirou os seus filhos, quando ele fez todas estas coisas más com ele e tudo o resto? Jó não questionou. 
Ele prostrou-se sobre o seu rosto e adorou. Aleluia! Disse: “O Senhor deu e o Senhor tomou, bem-
aventurado seja o nome do Senhor!” Aí está.

Deus conhecia a Sua confiança em Jó. Deus sabe o quanto pode confiar em si. Ele sabe o quanto 
pode confiar em mim.

Mas aquilo de que estamos a falar agora é colocar este filho em posição.

Agora, na Bíblia quando a batalha está terminada, quando tudo está terminado, então qual é a coisa 
que fazemos a seguir? Qual é a coisa que fazemos depois da batalha estar terminada? Sabia qual é a 
coisa que fazemos? Nós encontramo-nos com Melquisedeque. Vamos abrir em Mateus 16:16, 
rapidamente, vamos ver se está certo ou não. S. Mateus, capítulo dezasseis e versículo dezasseis. 
Tenho a certeza que está certo, Mateus 16:16. Mateus seis… Não, está errado, não podia estar tão 
próximo. 26:26. Bem, dezasseis aqui, Ele está a falar com Simão Pedro. Perdoem-me, eu não queria dizer 
isso. 26:26, porque… a última ceia, é a isso que eu estou a tentar chegar. Mateus, no capítulo vinte e 
seis e no versículo vinte e seis. Agora chegamos. Aqui estamos, na última ceia.

37

E, quando comiam, Jesus tomou o pão, e, abençoando-o, o partiu, e o deu aos 
discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo.

E tomando o cálice, e dando graças, deu-lho, dizendo: Bebei dele todos;
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Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por 
muitos, para remissão dos pecados [p-e-c-a-d-o-s, pecados - Cristãos que fazem coisas 
erradas].

Muito bem. Mas ouça, versículo vinte e nove.

…digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até àquele dia em que o 
beba, de novo, convosco, no reino do meu Pai.

O quê? A mesma coisa que Melquisedeque fez depois de Abraão ter tomado a sua posição. Colocou 
os seus homens em ordem e venceu a batalha e veio para casa e Melquisedeque saiu ao seu encontro 
com pão e vinho. Depois da batalha estar terminada, então nós vamos comer na ceia das bodas com o 
Senhor Jesus no novo mundo. Oh, bendito seja o nome do Senhor.

Muito bem.

…os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito 
, que propusera em si mesmo,

[de volta agora a Efésios 9 
novamente]

Na dispensação da plenitude dos tempos…

E lembre-se, nós já vimos isso. Efésios, capítulo um, versículo dez.38

Na dispensação da plenitude dos tempos…

Agora, nós aprendemos que a plenitude do tempo está à espera de quê? A plenitude de todo o 
tempo, o tempo em que o pecado vai terminar, o tempo em que a morte vai terminar, o tempo em que a 
enfermidade vai terminar, o tempo em que o pecado vai terminar, o tempo em que todas as perversões e 
as coisas perversas, que o diabo tem pervertido, vão terminar - quando até o tempo vai terminar. Veja.

De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos 
tempos… em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na 
terra; Nele,

“Congregar em Cristo todas as coisas.” Como eu disse esta manhã, todas as pepitas que nós 
encontramos, estas grandes coisas pequeninas, pode poli-las em Génesis, pode poli-las em Êxodo, pode 
poli-las em Levítico e trazê-las adiante e em Apocalipse vão acabar por ser Jesus. Veja José, veja 
Abraão, veja Isaque, Veja Jacó, veja David - pegue em qualquer uma dessas pepitas, esses homens de 
Deus - e veja se não vê Jesus Cristo a ser demonstrado em cada um deles. “Para que possa congregar 
todas as coisas num só, Cristo Jesus.”

Agora, um pouco mais à frente agora. Agora esse versículo onze:39

Em quem, também, fomos feitos herança…

Oh, uma herança. Alguém tem de lhe deixar alguma coisa para herdar. Está certo? Uma herança - 
que herança é que nós temos? Que herança é que eu tive? Eu não tive nenhuma. Mas Deus deixou-me 
uma herança, quando colocou o meu nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo.

Oh, você diz: “Agora, espere um minuto, irmão. Jesus fez isso quando morreu por si.” Não, nunca 
fez. Jesus veio para comprar essa herança para mim. Leia a linha imediatamente a seguir:

Em quem, também, fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o 
propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade;

Deus, antes da fundação do mundo, como vimos na lição, vocês… Como vimos que Deus existia por 
Si só: como Nele havia amor, Nele estava ser Deus (não havia nada para O adorar); Nele estava ser um 
pai (Ele estava sozinho); Nele estava ser um salvador (não havia nada perdido); Nele estava ser um 
curador… Esses são os Seus atributos. Não havia ali nada, por isso o Seu próprio ser, o Seu próprio 
conselho produziu estas coisas, para que Ele pudesse, através deste homem, Cristo Jesus, reunir tudo 
isso novamente. Oh, o olho não viu, o ouvido… Não admira que seja uma coisa misteriosa.

40

Veja… nos predestinou a esta herança. Se eu tenho o direito a herdar alguma coisa, se Deus está a 
bater à porta do meu coração e a dizer: “William Branham, eu chamei-te há muito tempo atrás, antes da 
fundação do mundo, para pregares o evangelho” - eu tenho uma herança - uma herança da vida eterna. 
Agora, Deus enviou Jesus para fazer essa herança real para mim, porque não havia nada que eu pudesse 
fazer para a herdar. Estava vazia. Era válida. Não havia nada que eu pudesse fazer. Mas na plenitude do 
tempo Deus enviou - no seu tempo devido - Jesus, o Cordeiro, imolado desde a fundação do mundo. O 
Seu sangue foi derramado para que eu pudesse ir até à minha herança. Para ser o quê? Qual herança? O 
estatuto de filho, para ser um filho de Deus.

41
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E agora isto pode sufocá-lo até à morte, mas sabia que os homens que são filhos de Deus são 
deuses amadores? Quantos sabiam isso? Quantos sabem que Jesus disse isso? A Bíblia, Jesus, disse: 
“Não diz a vossa lei que sois deuses? E se chamais deuses…?” Já que Deus disse em Génesis 2 que eles 
eram deuses, porque tinham completo domínio sobre a soberania do mundo. Ele deu-lhe domínio sobre 
todas as coisas. E ele perdeu o seu estatuto de deus, ele perdeu o seu estatuto de filho, ele perdeu o 
seu domínio e Satanás tomou-o para si.

42

Mas, irmão, nós estamos à espera da manifestação dos filhos de Deus que vão voltar e conquistá-lo 
novamente. À espera da plenitude do tempo, quando a pirâmide chega ao topo, quando os filhos de 
Deus completos serão manifestados, quando o poder de Deus vai avançar (Aleluia!) e vai tomar todo o 
poder que Satanás tem, vai-lhe tirar isso. Sim, senhor, isso pertence-lhe.

Ele é o Logos que saiu de Deus. É verdade. Esse foi o Filho de Deus. Depois Ele fez o homem ser 
esse pequeno deus. E Ele disse: “Se chamais àqueles a quem a Palavra de Deus veio (aos profetas), se 
chamais deuses àqueles a quem a Palavra de Deus veio…” E Deus disse isso, Ele mesmo, que eles eram 
deuses. Ele disse a Moisés: “Eu farei de ti um deus e fiz Arão o teu profeta.” Amém. Uff! Eu posso 
parecer um maluco religioso, mas não sou. Oh, quando os seus olhos se podem abrir e ver essas coisas! 
Muito bem.

43

Ele fez do homem um deus, um deus no seu domínio. E o seu domínio vai de mar a mar, de margem a 
margem. Ele tem o controlo disso. E quando Jesus veio, sendo o único Deus, sem pecado, Ele provou. 
Quando os ventos sopraram, Ele disse: “Paz, acalma-te!” Amém. E quando a árvore… Ele disse: “Nenhum 
homem coma de ti…”

“Em verdade vos digo [a vocês que são pequenos deuses], se disserdes a este monte «Move-te» e 
não duvidardes no vosso coração, mas crerdes que aquilo que dissestes acontecerá, podereis ter aquilo 
que dissestes.”

Volte a Génesis, ao original.44

O que é isto? Agora o mundo e a natureza estão a gemer, a clamar, tudo se está a mover. Pelo quê? 
Pela manifestação dos filhos de Deus, quando os verdadeiros filhos, filhos completos, falam e a palavra 
deles é defendida. Eu creio que estamos mesmo na fronteira disso agora mesmo. Sim, senhor. “Diz a este 
monte, assim seja.”

“Irmão, eu desejo assim e assim, que uma certa coisa se faça. Eu sou um crente em Jesus Cristo.”

“Eu dou-te no nome do Senhor Jesus Cristo.” Amém. Aí está a manifestação.

“Oh, irmão, as minhas colheitas estão ali a queimar. Não tenho tido chuva.”

“Eu vou enviar-lhe uma chuva no nome do Senhor Jesus. Sim, senhor.” Oh, à espera, a gemer, toda a 
natureza à espera das manifestações dos filhos de Deus! Deus ordenou isso no princípio. Ele deu o 
domínio ao homem.

Ele deu Jesus Cristo, e Jesus deu o Seu [palavra imperceptível] nome, com esta segurança: “Pedi ao 
Pai qualquer coisa em Meu nome e eu o farei.” Oh, Irmão Palmer! À espera das manifestações dos filhos 
de Deus - a posição, a igreja.

45

Como eu disse, o livro de Efésios é o livro de Josué, é Josué a colocar o povo onde ele pertence. 
Agora, se eles não parassem; e ele colocou Efraim aqui e eles iam até à terra de Manassés; e este 
voltava e havia confusão e barulho; como é que eles iam viver juntos? Quando um diz: “Eu sou um 
Baptista, eu sou um Metodista, eu sou um Pentecostal, eu sou Unitário, eu sou Dualidade, eu sou Assim 
e assim” - como é que vai fazer isso? Fique quieto! Deus vai colocar a Sua igreja como filhos e filhas de 
Deus.

Deus, deixa-me viver para ver isso, é a minha oração. Está tão próximo que eu quase consigo senti-
lo com as minhas mãos - ali mesmo. É o que eu tenho estado à espera de ver. À espera do tempo em 
que nós íamos pela rua, está ali deitado um aleijado, desde o ventre da sua mãe: “Não tenho prata nem 
ouro…” Oh, à espera da manifestação dos filhos de Deus, aleluia, quando Deus se vai dar a conhecer - 
quando eles vão parar a doença, vão parar o cancro, vão parar as enfermidades.

Acha que o cancro é alguma coisa? A Bíblia disse que vem aí um tempo em que os homens vão 
apodrecer mesmo na carne e os abutres vão comer as suas carcaças antes mesmo de morrerem. O 
cancro é uma dor de dentes comparado com o que aí vem. Mas lembre-se, essa coisa horrível foi 
proibida naquele dia de tocar aqueles que tinham o selo de Deus. É disso que estamos em busca agora, 
entrar e ser colocados em posição no reino de Deus antes que essas pragas horríveis cheguem. Oh, 
como é bom! A dispensação do tempo, a plenitude do tempo, a herança…

46

Em quem, também… fomos feitos herança, havendo sido predestinados…
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Como é que a nossa herança nos foi dada, através de quê? Da predestinação. Predestinação é 
“presciência.” Como é que Deus sabia que podia confiar em si para ser um pregador? Pela Sua 
presciência. “Não é daquele que quer, nem daquele que corre, ou daquele… É Deus que se compadece.” 
Está certo, predestinação. Ele sabia aquilo que estava em si. Ele sabia aquilo que estava em si antes de 
você vir à terra. Ele sabia aquilo que estava em si antes de existir uma terra para onde você vir. É Ele, é 
o Deus infinito. Infinito. Nós somos finitos, só podemos pensar de forma finita.

47

Já passou tanto tempo para mim desde que… Aquilo que me aconteceu, não sei. Quando eu penso 
que ali… quando eu estive ali por aqueles poucos momentos de alegria e pensei: “Não há amanhã, não 
houve ontem, não há enfermidade, não há tristeza. Não há só um pouco de alegria; e depois muita 
alegria. É tudo alegria.” Oh, bem! Oh, quando eu estive ali e disse: “O que é isto?”

48

Aquela voz disse: “Isto é o amor perfeito e tudo aquilo que já amaste e tudo aquilo que já te amou 
está aqui contigo agora.”

“E tu vais apresentar-nos ao Senhor Jesus quando Ele vier, como troféus do teu ministério.” Eu vi 
aquelas belas mulheres ali, todas a agarrar-me e a gritar: “Meu precioso irmão querido!” Vi aqueles 
homens, com aquele cabelo desgrenhado pelo pescoço ali, a correr, a agarrar-me e a dizer: “Nosso irmão 
querido!”

E eu pensei: “O que é que isto significa?”

Ele disse: “Eles são o teu povo.”

Eu disse: “O meu povo? Não pode haver assim tantos Branhams. Há milhões.”

Ele disse: “Eles são os teus convertidos! [Aleluia] Eles são os teus convertidos. Eles são os que…” 
Disse: “Vês aquela mulher ali [a mulher mais bela que eu já vi]?” Disse: “Ela já tinha mais de noventa 
anos quando tu a guiaste a Deus. Não admira que ela esteja a clamar: «Meu querido irmão.»” Disse: “Ela 
nunca mais vai ser velha. Ela já passou dessa fase. Ela está no esplendor da juventude. Ela está aqui. 
Não pode beber uma água fresca; não precisa disso. Não se pode deitar a dormir porque não fica 
cansada. Não há amanhã, não há ontem, nem nada - nós estamos na eternidade agora. Mas um dia 
glorioso o Filho de Deus virá e tu serás julgado de acordo com a Palavra que tu lhes pregaste.” Oh, 
irmão!

Eu disse: “Paulo vai ter de trazer o seu grupo?”

“Sim, senhor.”

Eu disse: “Eu preguei exactamente como Paulo disse. Nunca me desviei, nunca levei a nenhuns 
credos da igreja nem nada. Eu permaneci na mesma.”

E todos eles gritaram em uníssono: “Nós sabemos isso! Estamos a descansar com a garantia.” 
Disseram: “Tu vais apresentar-nos a Ele e depois vamos todos voltar à terra novamente, para viver para 
sempre.” Oh, bem!

Nessa altura eu comecei a voltar a mim. Eu olhei ali deitado na cama e vi a minha velha carcaça aqui 
a envelhecer e a ficar enrugada e encurvada e com doenças e aflita - e vi as minhas mãos atrás da 
minha cabeça e pensei: “Oh! Será que eu vou ter de voltar para aquela coisa outra vez?”

49

Depois eu continuei a ouvir aquela voz: “Continua em frente! Continua em frente!”

Eu disse: “Senhor, eu sempre acreditei em cura divina. Eu vou continuar a acreditar. Mas eu vou em 
busca daquelas almas, com a Tua ajuda. Eu vou ter lá tantos, eu vou… Deixa-me viver, Senhor, e vou 
colocar mais um milhão lá! - se me deixares viver.”

Não me interessa que cor, que credo, que nacionalidade, aquilo que eles são, eles são todos um 
quando lá chegam. Essas linhas fronteiriças acabaram. Oh, eu conseguia ver aquelas mulheres, tão 
bonitas. Nunca vi… o cabelo comprido, comprido nas costas, saias compridas até baixo, estavam 
descalças. Vi aqueles homens com o cabelo desgrenhado à volta do pescoço, ruivos, morenos e de 
todas as cores. E eles estavam a abraçar-me. Eu conseguia senti-los. Eu sentia as mãos deles (Deus é 
meu juiz e este livro sagrado está aberto)… eu conseguia senti-los da mesma forma que sinto as minhas 
mãos na minha cara.

50

Eles abraçavam-me - não havia sensação das mulheres como haveria agora. Não quero saber se 
você é santo, seja quem você for, que tipo de pregador você é, sacerdote ou seja o que for, nenhum 
homem pode deixar uma mulher… abraçá-la sem ter uma sensação humana. É exactamente verdade. 
Mas, irmão, quando você passa daqui para lá, não é assim lá. Oh, bem! É tão, oh, há… é impossível…! É 
tudo amor. Tudo é um verdadeiro irmão e tudo é uma verdadeira irmã. Não há morte, não há tristeza, 
não há ciúme, não há nada. Nada pode entrar ali. É só perfeição.
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É disso que eu estou em busca. É por isso que eu estou a ser posicionado.

Eu disse: “Oh Senhor..” É para isso que eu estou aqui na igreja, a tentar colocar a igreja em ordem, 
dizendo-lhe, irmão, irmã, que só há uma coisa que pode entrar lá, que é o amor perfeito. Não é por você 
ser fiel ao Tabernáculo Branham, ou à igreja Metodista, ou à igreja Baptista. Isso está tudo muito bem. 
Você deve ser fiel. Mas, oh, amigos, vocês têm… Não é por falarem em línguas, dançarem no Espírito, 
por expulsarem demónios ou moverem montanhas com a fé. Isso está tudo muito bem, está muito bem, 
mas ainda assim, a não ser que esse verdadeiro amor perfeito esteja ali… Era lá que o amor perfeito 
estava. E isso é a única coisa que o vai deixar entrar lá. É a única coisa que pode permanecer ali, é a 
única coisa que havia lá. Oh bem! É uma adopção. Deus, antes da fundação do mundo.

51

Agora, vamo-nos apressar, vamos terminar este capítulo um, de qualquer forma, se possível, nos 
próximos dez minutos.

A quem também fomos feitos herança , havendo sido 
predestinados…

[Herdamos o quê? A vida eterna.]

Como? Todos entendem isso? Você chamou por Deus? Não, Deus chamou-o a si. Há pessoas que 
dizem: “Oh, eu busquei a Deus, e busquei a Deus.” Não, não buscou. Nunca ninguém buscou a Deus; é 
Deus que busca o homem. Jesus disse: “Ninguém vem a mim a não ser que o meu Pai o traga primeiro.” 
Veja, a natureza do homem é fugir de Deus. E agora você diz…

52

É isso que me incomoda, apesar de tudo, ao pregar para vocês; não permaneçam na mesma 
condição em que têm andado. Mudem agora! Ouçam-me enquanto eu digo: “Assim diz o Senhor…” Eu 
nunca me chamei assim (nunca), mas vocês dizem que eu sou o vosso profeta, ou um profeta. O mundo 
crê nisso, o mundo à volta, milhões e milhões e milhões de pessoas. Eu já falei directa ou indirectamente 
a dez ou doze milhões de pessoas ou mais, directamente. Eu já tive dezenas de milhares de visões e 
sinais e prodígios e nem um deles já falhou. E está certo. Ele predisse-me coisas que nunca deixaram de 
acontecer exactamente dessa forma. Eu vou levar qualquer homem ao seu julgamento por isso. É 
verdade.

Eu não afirmo ser um profeta, mas ouçam-me:

Assim diz o Senhor, vai ser necessário o amor perfeito para o colocar naquele lugar, porque é só isso 
que existe lá. Não importa quantos, quantas demonstrações religiosas, quantas boas obras você fez, ou 
seja o que for que você fez, isso não vai valer de nada naquele dia. Vai ser necessário o amor perfeito. 
Assim, seja o que for que você faça, deixe tudo o resto de lado até estar tão cheio do amor de Deus 
que consegue amar aqueles que o odeiam.

53

Eu estou só… como disse esta manhã, eu fui feito… toda a minha formação é graça. Muitas pessoas 
dizem: “Agora, você coça as minhas costas e eu coço as suas. Certo. Faça alguma coisa por mim e eu 
vou fazer alguma coisa por si.” Isso não é graça. A graça é se as suas costas têm comichão, eu vou 
coçá-las, quer você coce as minhas ou não. Você bate-me na cara e diz: “As minhas costas têm 
comichão… precisam de ser coçadas” eu vou coçá-las. Veja, é isso. Faça alguma coisa. Eu não creio em 
obras. Eu creio que as obras são o amor. As obras são a manifestação de que a graça assumiu o seu 
lugar.

Eu não vivo fiel à minha esposa por crer que ela se ia divorciar de mim se eu não vivesse fiel. Eu 
vivo fiel porque a amo.

Eu não prego o evangelho por achar que vou para o inferno se não pregar; eu prego o evangelho 
porque O amo. Claro que sim. Acha que eu ia atravessar esses mares tempestuosos e esses aviões a 
mergulhar para trás e para a frente e os relâmpagos à volta e tudo o resto e a qualquer minuto… e 
todos a gritar e “Ave Marias” pelo avião todo e tudo o resto? Aquelas pessoas a balançar naqueles 
cintos de segurança e o piloto a dizer: “Combustível suficiente para mais quinze minutos, não sei onde 
estamos” - acha que eu faria isso só pela diversão? Hum!

54

Acha que eu voltava lá à selva onde os soldados Alemães apontaram as suas armas à minha volta, 
assim, todas as noites e me levavam e tiravam da reunião (até que o Espírito Santo começou a operar 
milagres), Comunistas lá com miras nocturnas, para disparar sobre mim a 1,6 quilómetros de distância - 
acha que eu faria isso só pela diversão? Porque algo em mim… o amor. Eles são humanos por quem Cristo 
morreu. Paulo disse: “Não só estou disposto a subir a Jerusalém, mas vou lá para ser crucificado. Eu vou 
lá para morrer. Eu vou lá para morrer pela causa do Senhor.” É algo - amor - que o constrange, que o 
leva a fazer isso. Exactamente.

Se eu pregasse o evangelho por dinheiro, se fosse assim, eu não estaria esta noite com vinte mil 
dólares de dívida. Eu não estaria com essa dívida. Não, senhor, porque eu teria guardado alguns dos 
milhões que já me foram dados. Um homem, um homem, enviou um agente do FBI com um cheque de 1,5 
milhões de dólares. E eu disse: “Leve isso embora.” Não é por dinheiro! Não é o dinheiro. Eu não prego o

55
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evangelho por dinheiro. Não é por isso; é por causa do amor.

Aquilo que eu quero fazer é, quando atravessar esse último suspiro lá, que pode ser daqui a cinco 
minutos… Pode ser daqui a duas horas, pode ser daqui a cinquenta anos - eu não sei quando vai ser. 
Mas quando for… e chegar lá, eu quero ver o esplendor da juventude a correr, a gritar: “Meu querido 
irmão. Meu irmão!” É isso que está no meu coração. É por isso. Eu não tento discordar consigo só para 
ser diferente, mas eu estou a tentar colocá-lo no caminho que é certo. Esse é o caminho para entrar. 
Não é a sua igreja, não é a sua denominação, mas é o seu nascimento em Cristo. Oh, bem. Uff!

Em quem… fomos feitos… herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito 
daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade;

Ouça. Vamos encerrar dentro de alguns minutos. Ouça com atenção agora antes de encerrarmos.56

Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro confiámos… em 
Cristo.

Em quem, também, vós confiastes…

Veja isto agora, com atenção. Peguem nos vossos casacos - nos vossos casacos do evangelho. 
Abram os ouvidos, ouçam com atenção. Estou no versículo treze.

Em quem, também, vós confiastes, depois que ouvistes… 
 depois que ouvistes a palavra a verdade,…

[A fé vem pelo ouvir a Palavra 
de (A congregação diz “Deus.”)]

O que é a verdade? A Palavra de Deus. Está certo? João 17:17, para vocês que estão a apontar as 
Escrituras. Jesus disse: “Santifica-os, ó Pai, pela verdade: a tua palavra é a verdade.”

…depois… que ouvistes a… verdade, o evangelho da vossa salvação…

Qual era a salvação que ele lhes estava a tentar dizer? Predestinados antes da fundação da terra 
(está certo?), para adopção de filhos. Predestinados para a vida eterna. Agora, depois que você entrou 
na vida eterna - depois que foi salvo, santificado, cheio com o Espírito Santo - você é um filho; agora 
Deus queria colocá-lo em posição para que você pudesse operar para o seu reino e para a sua glória.

57

Esse é o evangelho. Estando, primeiro, a ouvir a Palavra: “Arrependei-vos, e sede baptizados no 
nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados” - tirando todos os seus pecados, invocando o nome 
do Senhor Jesus Cristo para a terra prometida. A promessa é para cada um dos peregrinos que estão a 
caminho. Se você saiu esta noite de sua casa sendo um pecador, dizendo: “Eu vou até ao Tabernáculo 
Branham” - Deus dá-lhe a oportunidade esta noite. Há só uma coisa que está entre si e a terra 
prometida. Qual é a terra prometida? O Espírito Santo.

Aquilo que estava entre Josué e a terra prometida era o Jordão. Exactamente.

Moisés, sendo um tipo de Cristo, guiou os filhos até à terra prometida, depois… Moisés não levou os 
filhos até à terra prometida; Josué levou o povo e dividiu a terra. Jesus pagou o preço, levou-os até ao 
Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo e Ele colocou a igreja em ordem, em posição, cada homem, 
enchendo-o com a presença do Seu ser. Vê o que eu quero dizer? Tudo em Cristo Jesus - como Deus 
predestinou isto para o chamado deste evangelho.

58

Paulo, Gálatas 1:8, disse: “Se um anjo vier pregar outra coisa qualquer, seja anátema” - a verdade, 
o evangelho. Agora ouça com atenção enquanto continuamos a ler, terminando o versículo:

…o evangelho da vossa salvação; e, tendo nele também  crido, 
fostes selados com o Espírito Santo da promessa,

[ouça com atenção]

Nos últimos dias, a Bíblia disse (agora veja) nos últimos dias vão haver duas classes de pessoas. 
Uma delas vai ter o selo de Deus; a outra vai ter a marca da besta. Está certo? Quantos sabem isso? 
Bem, se o selo de Deus é o Espírito Santo, então sem o Espírito Santo tem-se a marca da besta. E a 
Bíblia disse que os dois espíritos seriam tão parecidos que enganaria o eleito se possível fora. Nunca será 
possível, porque eles foram eleitos para a vida eterna, veja.

59

Indo à igreja tal como sabemos que dez virgens saíram a encontrar-se com o Senhor, todas 
santificadas, todas santas. Cada uma delas santificada. Cinco atrasaram-se e deixaram que as suas 
lâmpadas se apagassem, cinco tinham azeite nas suas lâmpadas e: “Eis que aí vem o noivo.” E as cinco 
que tinham azeite nas suas lâmpadas entraram na ceia das bodas; e as outras foram deixadas do lado 
de fora onde havia choro e pranto e ranger de dentes. Esteja preparado, porque não sabe em que 
minuto o Senhor vem. Tenho… O que é que o azeite representa na Bíblia? O Espírito Santo.

60

Agora para vocês, irmãos Adventistas do Sétimo dia, que diziam que o sétimo dia é o selo de Deus, 
produzam uma só Escritura que prove isso.  A  Bíblia  disse  que  o  selo  de  Deus  é  o  Espírito  Santo.  Veja
61
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isto. Veja o versículo treze agora.

…tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.

Abram em Efésios 4:30, creio que é isso. Veja se não… veja o 4:30, veja se isto não é o mesmo. 
Efésios, no capítulo quatro e no versículo trinta. Sim, aqui está, 4:30:

E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da 
redenção.

Até quando? Quando você realmente recebeu o Espírito Santo, até quando é que isso lhe vai durar? 
Até ao próximo reavivamento, até que a avó se atravesse no seu caminho, até que o seu chefe grite 
consigo? Até ao dia da sua redenção! Aleluia!

62

Depois que você morreu, depois que passou para aquela terra, quando lá estiver com os seus 
amados, você ainda está cheio com o Espírito Santo. (É Escritura). Você é como é agora, apenas tem 
um… você passou para outro corpo. Apenas mudou de casa. Esta envelheceu. Não dava para pregar 
mais as telhas, as vigas apodreceram. Está certo. Assim você deitou fora a velha e deixou-a apodrecer 
e passou para a nova. Está certo? “Porque se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um à 
espera.”

Lembra-se no outro dia, ao passar por isso? Quando o bebé se está a formar no ventre da mãe e os 
seus músculos pontapeiam e saltam e fazem… Mas assim que a mãe dá à luz o bebé e o bebé está na 
terra, a primeira coisa que acontece é que um corpo espiritual apanha aquele corpo natural. Talvez o 
médico lhe dê um [O Irmão Branham bate com as mãos] assim, ou algo assim, ou o abane e “ua, ua, ua.” 
E imediatamente vai ter com o seio dessa mãe e faz, “mm-mm-mm,” movendo a sua cabeça para cima e 
para baixo no seio da mãe para fazer com que essas veias de leite tragam o leite.

63

Um pequeno bezerro, assim que nasce da mãe, vai pôr-se em pé sobre os seus joelhos passado 
alguns minutos. O que é que vai fazer? Vai à volta, chega perto daquela mãe e começa a abanar a sua 
cabeça para cima e para baixo assim e recebe o seu leite. Aleluia!

Sim, senhor, quando este corpo natural chega à terra, há um corpo espiritual à espera dele.

E quando este corpo natural cai à terra, aleluia, há um já à espera. Nós passamos de um para o 
outro, nós mudamos de lugar de morada. Este mortal reveste-se de imortalidade; este espiritual… esta 
corrupção reveste-se de incorrupção. Este velho corpo enrugado, retorcido, curvado… Mas isso não vai 
mudar a aparência - quero dizer, quando chegar lá você ainda terá o mesmo espírito.

Deixe-me dar-lhe uma coisa que o vai confundir um pouco, mas é Bíblia. Depois vou dar-lhe uma 
coisa que o vai esclarecer. Veja isto. Quando o velho Saul, o rei, o grande pregador denominacional ali 
naquela altura, você sabe, que estava ombros e cabeça acima de todos os outros… e teve medo. Ele 
não percebia nada de sobrenatural. David tinha de vir e livrar o cordeiro da boca do leão, matar Golias. 
Olhe para ele. Ele ficou tão distante de Deus, que acabou por odiar este pregador fanático. E em vez de 
o apoiar, para o tentar ajudar, ficou contra ele. Se essa não é a imagem exacta, o quadro exacto. Virou-
lhe costas.

64

Quantos estavam aqui quando eu saí para a minha primeira viagem e preguei sobre David a matar 
Golias quando saí? Muitos… alguns, alguns dos mais velhos. Eu estou prestes a sair novamente para 
esta. Lembre-se, nós vimos o que… isto veio no Domingo passado? Está a mover-se para outra fase. A 
segunda campanha de David, a segunda fase do seu ministério, exactamente. Em que depois ele se 
tornou rei sobre Israel. Repare que o ministério agora está a entrar numa fase maior, está a tornar-se 
maior. Tal como David. Agora nisto enquanto se aproxima - David, oh, quando Deus fez com que David 
fosse ali e matasse o leão, repare, e matou o urso, depois matou o Filisteu.

65

Agora, chegou a altura em que Deus deu um espírito maligno a este velho rapaz. E para quê? Para 
odiar David. E eu creio…

(Agora, estas fitas: agora ouçam, irmãos, vocês que estão nas fitas, se discordarem comigo, 
perdoem-me. Veja, eu amo-vos. Eu vou encontrar-vos lá de qualquer forma, vejam, porque se você é 
um homem de Deus eu vou encontrá-lo de qualquer forma). Mas eu quero dizer isto. Aqui está a razão: 
só porque Saul viu que David tinha alguma coisa que ele não tinha. Depois o que aconteceu?

66

Um menino ruivo, pequeno… a Bíblia disse que ele era ruivo. Não era uma criança muito bonita. Ruivo 
é um miúdo um pouco baixo. E ele foi lá. E Saul, quando colocou a armadura de Saul sobre ele, eu 
imagino que o escudo vinha até aos pés. E ele disse: “Tirem isso de cima de mim.” Talvez ele lhe tenha 
dado um diploma de doutoramento, um doutoramento, ou um doutoramento em direito, ou algo assim, 
você sabe. Mas ele disse: “Eu não percebo nada disto, porque não provei isso. Deixem-me levar isto e 
eu sei o que vou fazer com isso.” Sim, senhor. Ele pegou na funda.
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E isso fez de David… ficou furioso porque as filhas, as igrejas estavam a cantar: “Saul pode ter 
morto os seus milhares, mas David matou as suas dezenas de milhares.”
67

Então ele ficou com ciúmes. (“Esse velho nome de Jesus, não há nada aí.”) Está certo. E o que é 
que Deus lhe fez? Deus enviou um espírito maligno sobre ele para odiar David e ele odiou David sem 
razão.

David podia ter-lhe torcido o pescoço por algumas vezes. Podia, mas ele não fez isso. Ele nunca 
dizia nada. Claro que podia ter feito isso. Ele foi lá e cortou a ponta do seu casaco uma noite, voltou e 
disse: “Olha aqui! Vês?” Sim, senhor. Ele podia ter feito isso, mas deixou-o em paz. Ele podia ter desfeito 
a sua congregação e podia tê-los dividido e iniciado a sua própria organização se quisesse. Mas não o 
fez. Ele apenas deixou Saul continuar. Deixe que Deus lute. Sim, senhor.

Assim enquanto ele continuou e a campanha terminou, e continuou, aquele espírito maligno ficou de 
tal forma que Saul não conseguia obter uma resposta de Deus. Passado um pouco o Espírito do Senhor 
afastou-se dele. E o velho Samuel, aquele que eles tinham rejeitado, aquele que era realmente a voz de 
Deus para eles, aquele que lhes disse, antes de eles quererem agir como o mundo…

68

Por que é que a igreja quer agir como o mundo? Porque os Metodistas e Baptistas e Presbiterianos 
baptizados com o Pentecostes, com experiência do Espírito Santo querem comportar-se como o mundo? 
Por que é que eles fazem isso? Eu não sei. Não consigo entender. Vocês dizem: “Bem, não é divertido 
jogar poker… É só um pouco de diversão, não é a sério,” ou seja como for que dizem. É um pecado. Não 
devia ter essas coisas em sua casa. “Ora, não faz mal pegar neste copo pequeno ali. Nós tomamos 
alguns. Eu e a minha esposa tomamos alguns à tarde.” E a primeira que acontece é que os seus filhos 
tomam alguns. Claro.

E vocês mulheres, hum! O diabo fez um… Foi o que ele fez no princípio e é claro que fez de vocês, 
irmãs, um alvo. Ele faz isso porque sabe aquilo que ele consegue fazer. Ele consegue enganar uma 
mulher mil vezes mais rápido que um homem. Eu sei que isso magoa, mas é verdade. Exactamente. Foi 
isso que ele fez no jardim do Éden. Ele pode fazer… Agora, ela era honesta, ela era sincera; mas foi 
enganada. “Adão não foi enganado” - disse a Bíblia. Ele não foi enganado, mas ela foi enganada. Por 
isso, ele consegue enganá-la.

69

E, no entanto, os pastores vão lá e ordenam mulheres pregadoras, colocam-nas a liderar as 
congregações assim e esta Bíblia condena isso de Génesis a Apocalipse. Você diz: “Bem, está tudo bem. 
Está tudo bem. Elas conseguem pregar tão bem como… eu sei que isso está certo.”

Como alguém que começou a falar em línguas uma vez. Eu continuei a pregar. E quando cheguei lá 
fora, uma mulher disse ao meu filho, disse: “Eu tenho uma mensagem para trazer amanhã à noite” - 
disse - “quando o pai chegar à plataforma.”

70

Disse: “Uma mensagem, o que quer dizer com isso?”

E naquela noite, quando se preparou tudo, quando eu estava prestes a fazer uma chamada ao altar, 
ela arranjou o cabelo e puxou as meias e tudo, preparou-se. Saltou para o meio do chão e começou a 
saltar para cima e para baixo, falou em línguas e profetizou. Eu continuei a pregar, fiz a minha chamada 
ao altar. Bem, nunca prestei sequer atenção. Não estava certo. Assim naquela altura… Bem, a Bíblia 
disse que não. Disse: “O espírito dos profetas é sujeito aos profetas.” Deus está no… Deus está a falar 
na plataforma, deixe-O falar. Paulo disse: “Se algo for revelado a alguém, que se cale até que o próximo 
termine.” Está certo.

Agora, depois quando eu cheguei lá fora, estas pessoas disseram, um grupo grande de pessoas, 
disse: “Você entristeceu o Espírito Santo esta noite.”

Eu disse: “Ao fazer o quê? O que é que eu fiz?”

Disseram: “Bem, quando aquela irmã trouxe aquela mensagem, aleluia” - disseram - “isso…”

“Ora” - disseram - “isso veio fresco directamente do trono. Isso é mais fresco do que aquilo que 
você estava a pregar.” Hum!

Agora, isso mostra-lhe. Isso mostra-lhe uma de duas coisas - e eu digo isso com respeito - ou 
insanidade, ou desrespeito, ou um ensinamento analfabeto que não sabe mais acerca de Deus que um 
coelho percebe de sapatos de neve. Agora, eu não digo isso para fazer uma afirmação ridícula, porque 
este não é o lugar para piadas. Mas é exactamente a verdade. Uma pessoa que… saberia que Deus não 
é autor de confusão. Ele é uma paz. Não conhecem a Bíblia. Tudo o que conhecem é saltar para cima e 
para baixo, falar em línguas, dizer: “Eu tenho o Espírito Santo. Aleluia!”

71

Eu já estive lá e vi, em África, bruxos e assim a falar (cinco mil de cada vez), a saltar para cima e 
para  baixo,  com sangue  pelas  faces,  a  falar  em  línguas  e  a  beber  sangue  de  um  crânio  humano;  a
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invocar o diabo e a falar em línguas.

E, no entanto, falar em línguas é um dom de Deus; mas essa não é a prova infalível do Espírito 
Santo. Deixe-me dizer-lhe isso agora. Eu creio que todos os santos inspirados falam em línguas. Eu creio 
que um homem uma vez… quando você fica tão inspirado por Deus que fala em línguas. Eu creio nisso. 
Mas eu não creio que isso seja um sinal de que você tenha o Espírito Santo. Sim, senhor.

72

Eu creio que há vezes em que você tem fé - uma pessoa - você avança e impõe as mãos numa 
criança que tem um cancro (quando cinquenta pregadores já oraram por ela) e seria curada porque essa 
mãe tem fé por essa criança. Deus deu-lhe, ela é um membro do corpo de Cristo. Sim, senhor, eu creio 
nisso. Eu já vi isso ser feito e sei que é verdade. Mas isso é colocar a igreja em ordem, colocá-la em 
ordem para que possamos trabalhar.

Agora vamos terminar o resto deste versículo aqui antes de irmos.73

…tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.

Selados - o que é um selo? O que é um selo? Um selo é: primeiro, mostra uma obra que foi 
terminada, uma obra completa; depois, mostra propriedade; e depois, mostra segurança, guardando 
isso.

Digamos, por exemplo, eu costumava trabalhar para os Caminhos-de-ferro da Pensilvânia. Eu 
costumava trabalhar com o meu pai nos caminhos-de-ferro. Nós enchíamos vagões. E colocávamos, aqui 
na empresa de embalagens, colocávamos latas. E colocávamos algumas aqui e algumas aqui e algumas 
nesta direcção. Mas antes de aquele carro ser selado, o inspector passava por ali. E ele puxava por 
aquilo, empurrava esta, abanava aquela. “Ah… não serve! Vão partir aos bocados antes de lá chegar. 
Não serve! Tirem-nas fora. Façam outra vez.” O inspector não aprovava o vagão.

O Espírito Santo é o inspector. Ele vai abaná-lo um pouco e você faz barulho. “Crê em toda a 
Palavra de Deus?”
74

“Eu não creio nessa coisa do nome de Jesus.”

“Não serve.” Você faz barulho, veja.

“Eu não creio em cura divina. Não existe tal coisa.” Ainda faz barulho. Tirem-na fora.

“Crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem…”

“Bem, de certa forma.”

“Faz barulho. Tirem-no daqui, ainda não está pronto.” Sim, senhor.

Irmão, quando está pronto a dizer “Amém!”…

Já recebeu o Espírito Santo? “Amém!” Já está tudo completo? “Amém!” Então o que é que o 
inspector faz? Está tudo bem empacotado e firme, cheio do evangelho. Oh, “Toda a palavra de Deus é 
boa. Tudo é perfeito. Eu creio em toda a palavra. Amém! Amém! Amém!” Crê que Deus ainda cura? 
“Amém.” Crê que Jesus é o mesmo ontem, hoje, e eternamente? “Amém.” Crê que o Espírito Santo é tão 
verdadeiro como alguma vez já foi? “Amém.” Crê que o mesmo Espírito que desceu sobre Paulo desce 
sobre nós? “Amém.” Crê que faz as mesmas coisas em nós que fazia neles? “Amém.” Oh-oh, está a ficar 
bem cheio agora. Veja, está a ficar cheio, estamos prontos para fechar a porta. Muito bem.

Então o inspector fecha a porta. O que é que ele faz? Ele coloca um selo sobre a porta. Depois vem 
até aqui e pega no seu alicate, vai até ali com esta coisa e sela aquilo. É melhor não romper o selo. Se 
aquele vagão… o destino é Boston, não pode ser rompido - seria pena de prisão romper aquele selo - até 
que chegue a Boston.

75

E um homem que tem a autoridade pode abrir aquele selo e só ele. Está certo. É propriedade da 
companhia de caminhos-de-ferro tal e tal. É o selo deles. É a segurança de que este vagão foi cheio, 
este vagão está pronto, pertence-lhes. Não conseguiam colocar o comboio “B&O” [Baltimore and Ohio 
Railroad - uma companhia de caminhos-de-ferro - Trad.] na Pensilvânia.

Tem de estar selado e quando é selado…

E quando o Cristão está embalado com o evangelho, cheio com a bondade de Deus, todas as coisas 
boas de Deus estão sobre ele, com um coração aberto, pronto para trabalhar, disposto a ser colocado 
em posição, a fazer qualquer coisa que o Espírito Santo lhe diga para fazer, passou da morte para a 
vida, santificado de todas as coisas do mundo, andando na luz como a luz vem a ele, movendo-se, ele 
está pronto. Então Deus fecha a porta do mundo atrás dele e junta-o assim e sela-o com o Espírito 
Santo da promessa. Aleluia!

76
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Até quando? Até ao destino. Não o apanhe aqui na linha e não o abra para ver se está tudo bem 
outra vez. Está tudo bem, deixe estar. O inspector já o inspecionou. Até quando é que você está 
selado? Até ao dia da sua redenção. É até quando você está selado.

“Bem, quando você morrer, então, Irmão Branham, então e depois de morrer? Você disse que ainda o 
tem.” Você tem para sempre. Quando é que a vida começou? No altar. Ali mesmo você vê uma pequena 
sombra. Essa é a sombra, o selo do Espírito Santo. Depois é uma sombra das sombras das sombras, 
como eu disse no outro dia. Mas quando você morre… Você continua a passar por aquelas sombras até 
que chega à humidade, de humidade passa a um fio de água a gotejar, depois passa de um fio de água a 
um riacho, de um riacho passa a um rio, de um rio passa a um oceano, veja, do amor de Deus. Você é 
apenas a mesma pessoa.

Veja aqui. O velho Saul, o velho apóstata, não conseguia chegar a Deus, mas ainda assim não 
estava perdido. Claro que não. Ele era um profeta, mas ele afastou-se de Deus. (É por isso, irmãos, que 
eu disse que vocês não estão perdidos). Assim então, lembre-se, ele saiu da vontade de Deus. Assim a 
primeira coisa que aconteceu foi que ele não concordava. (Agora, talvez não devesse dizer isso. Muito 
bem, eu vou continuar por causa de uma alegre congregação esta noite). Assim, você sabe, a primeira 
coisa que aconteceu, oh, bem, depois ele foi ao Urim e Tumim.

77

Vocês sabem o que o Urim e Tumim era. Era o peitoral, o éfode que Arão usava. E era sempre… Deus 
tem sempre sido um Deus sobrenatural, respondendo de formas sobrenaturais. E quando um profeta 
profetizava e aquelas luzes místicas não apareciam naquele Urim e Tumim, ele estava errado. Quando um 
homem contava um sonho que tinha e aquele Urim e Tumim não se acendia, não me interessa se soava 
muito bem, estava errado. Certo.

Não me interessa exactamente quantos diplomas de doutoramento você tem e que tamanho tem a 
sua organização, quando você profetiza ou prega e não está de acordo com esta Palavra, você está 
errado, irmão. Este é o Urim e Tumim de Deus. Quando você diz que não foi predestinado antes da 
fundação do mundo, ela não se vai iluminar, porque a Bíblia disse que foi. Quando você diz que tem de 
ser baptizado no nome do Pai, Filho, Espírito Santo, isto não se ilumina, porque ninguém na Bíblia já foi 
baptizado dessa forma; apenas no nome do Senhor Jesus. Não se vai iluminar, por isso alguma coisa está 
errada algures.

78

Assim o Urim e Tumim não respondia a Saul e ele não conseguia sequer ter um sonho. Ele estava tão 
afastado que nem conseguia ter um sonho. Assim sabe o que ele fez? Ele foi ter com a bruxa - esta 
velha bruxa, a velha feiticeira ali, a bruxa - e disse: “Consegues adivinhar?”

79

Ela disse: “Sim, mas Saul disse que ia matar todos os que fizessem adivinhações.”

Ele disse: “Eu vou proteger-te.” Vestido como um plebeu. Ele disse: “Adivinha e traz-me do mundo 
dos mortos que passaram por aqui [Agora ouça isto], traz-me o espírito de Samuel o profeta.”

E ela entrou em adivinhações. E quando fez isso, ela prostrou-se sobre o seu rosto. Ela disse: “Eu 
vejo deuses a subir.” Veja, ela era uma pagã. Deuses, dois ou três deles - como Pai, Filho, Espírito 
Santo, ou algo assim, você sabe. Ela disse: “Eu vejo deuses a subir.”

Disse: “Descreve-o. Como é que ele se parece? Como é a sua aparência?”

Disse: “Ele é magro e tem um manto sobre os seus ombros.” Ele não tinha mudado nada.

Ele disse: “É Samuel. Trá-lo a esta sala. Trá-lo aqui perante mim.”

E veja quando Samuel veio perante Saul. Ele disse: “Por que me chamaste, vendo que te tornaste 
um inimigo para Deus?” E observe. Não só ele ainda era Samuel, como ainda mantinha o espírito de 
profecia. Diga que está errado, que alguém diga que está errado. É verdade! Ele ainda era um profeta. 
Porque ele disse, ele profetizou e disse: “A batalha virá contra ti amanhã e tu e os teus filhos vão 
perecer na batalha amanhã e por esta altura, amanhã à noite, estarás comigo.” Está certo? Ele ainda 
era um profeta!

Agora você diz: “Oh, mas foi uma bruxa que fez isso.”

Muito bem, eu vou dizer-lhe quando não foi uma bruxa. Jesus tomou Pedro, Tiago e João e subiu ao 
Monte da Transfiguração uma vez e estava no topo da montanha. E Jesus… Deus estava a posicionar o 
Seu Filho, como eu estou a tentar… tivemos no outro dia, à noite, o posicionamento do filho. E quando 
eles fizeram isso, olharam à volta e ali estava Moisés e Elias. Eles estavam a falar, a ter comunhão. Não 
eram pequenas bandeiras brancas a flutuar, ou pequenas nuvens brancas, melhor dizendo, a flutuar, mas 
eram homens, a falar. Moisés tinha sido enterrado numa sepultura sem marca oitocentos anos antes. E 
Elias tinha ido para casa num carro, quinhentos anos antes. E aqui estavam eles os dois, ainda bem 
vivos como sempre, ali de pé a falar com Ele antes de Ele ter ido ao Calvário. Aleluia!  “Selados  até  ao

80
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dia da nossa redenção.”

Vou apressar-me e depois vamos encerrar porque é tarde; e vamos orar pelos enfermos. Mais cinco 
minutos. Versículo catorze. Espere, deixe-me ler o versículo treze novamente, para ter a base.
81

Em quem, também, vós… estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho 
da vossa salvação…

Agora lembre-se, que salvação é que eles teriam? Estes eram Cristãos Efésios. Agora veja. Já 
reparou nos Coríntios? Ele sempre lhes dizia: “Quando cheguei ao meio de vós, um tem uma língua, um 
tem uma língua, um tem um salmo, um tem uma profecia, um tem…” Veja, ele não lhes conseguia ensinar 
nada, porque eles estavam sempre a desejar isto, aquilo, ou outra coisa qualquer. Estas pessoas tinham 
a mesma coisa, mas tinham isso em ordem. Ele nunca ensinou nada disto aos Coríntios; não podia. A 
igreja não estava em ordem para se ensinar isto. Agora, ele conseguia ensinar a estas pessoas a coisa 
verdadeira.

Mas… da vossa salvação; e, tendo nele também… crido, fostes selados com o Espírito 
Santo da promessa,

O qual é o penhor  o penhor da nossa herança, para… 
redenção da possessão, para louvor da sua glória.

[Oh, não me deixe passar isso]

Uff!

O que é o Espírito Santo? (Agora, depois vou ler o resto muito rápido se me ouvirem durante este 
tempo). Onde é que nós estivemos no outro dia, à noite, Irmão Mike? Onde é que eles estavam todos 
contentes, oh, tudo em paz. Esse era o amor perfeito. Agora, sempre que você vem nesta direcção 
perde um pouco. Sempre que dá um passo, vem um centímetro mais perto. Quando chega à terra, você 
viu uma sombra da sombra da sombra das sombras. Agora, é quanto Espírito Santo você tem em si. Isso 
é amor. Mas, oh, você tem sede de alguma coisa.

82

Oh, não seria… As pessoas, como idosos… como eu gostava de voltar atrás e ter quinze anos 
novamente, vinte anos! Oh, eu dava qualquer coisa. De que me servia isso? Eu posso ter quinze anos e 
morrer esta noite. É incerto. E se você tivesse quinze anos esta noite? Como é que sabe se a sua mãe 
estaria viva ou não quando chegasse a casa? Como é que sabe que ia chegar a casa? Como é que sabe 
que vai estar vivo amanhã se tiver doze anos, com perfeita saúde? Você pode morrer num acidente, 
pode cair morto, alguma coisa lhe pode acontecer. Incerteza, veja. Não há nada certo aqui. Mas você 
deseja isso. O que é isso? É aquilo lá a fazê-lo desejar por isso.

Agora, caminhe nisto, e então vai ter vida eterna. Agora o que é que acontece? É o penhor.83

O que é o penhor do nosso dinheiro ou de qualquer outra coisa? Se eu vier ter consigo para pagar 
um carro, eu digo: “Quanto custa esse carro?”

Você diz: “Este carro, Irmão Branham, custa-lhe três mil dólares.”

“Qual é o valor da entrada?”

“Bem, eu deixo-o levar por quinhentos dólares.”

“Muito bem, aqui estão quinhentos dólares. Eu vou trazer-lhe o resto um dia, assim que eu possa. 
Fique com o carro.” Eu dou-lhe quinhentos dólares. Esse é o penhor. Está certo?

Agora, lembre-se disso. É o penhor, é o pagamento de entrada. Depois… você foi selado pelo Espírito 
da promessa, o Espírito da promessa, depois… você foi selado…

O qual é … o qual é o 
penhor da nossa herança, para… redenção da possessão…

[Qual é este selo da promessa, o Espírito Santo da promessa?]

O que é isto? É o pagamento de entrada. E, irmão, oh, oh, oh! Se este é o pagamento de entrada, 
como é que vai ser quando formos realmente [palavras imperceptíveis]? Como é que vai ser? Se este é 
o… Se isto, o que disfrutamos agora e ficamos tão contentes até que… eu já vi homens de noventa 
anos de idade que não conseguiam…

84

Eu já vi um pregador que se levantou uma noite. Ele veio assim, chegou à plataforma e eu disse: 
“Aquele idoso vai pregar?”

Ele disse: “Bem, bendito seja o Senhor!” Um idoso de cor - grande, idoso, com um longo casaco de 
pregador.

E  eu  disse:  “Por  que  é  que  não  deixam um desses  jovens  pregadores  ir  ali  pregar?  Aquele  idoso,
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como é que ele vai pregar?”

Ele disse: “Bem” - disse ele - “irmãos” - disse ele - “hoje estive a ouvir os irmãos a pregar o dia 
todo” - disse ele - “acerca daquilo que Jesus fez na terra. Eu vou dizer-vos aquilo que Ele fez no céu.” 
Ele disse: “Vou tomar o meu texto esta noite de Jó 7:27” - disse - “quando foi lá atrás antes da 
fundação do mundo” - disse - “quando Ele disse que as estrelas da manhã cantavam juntas e os filhos 
de Deus gritavam de alegria.” Por isso… assim. Disse: “Sabem, algo aconteceu lá atrás.” Ele disse: 
“Sabem…” E ele começou a falar sobre aquilo que aconteceu no céu. Ele falou do arco-íris horizontal na 
segunda vinda.

Mais um menos por essa altura, o Espírito Santo tocou nele. (Agora, eles tiveram de amparar o idoso 
até ali. Ele tinha cerca de noventa e cinco anos de idade. Estava assim, tudo encurvado e só tinha um 
fio de cabelo, você sabe, assim). Ele chegou ali e começou a pregar. Ele disse: “Iupi! Aleluia! Glória!” 
Começou a saltar para cima e para baixo assim, disse: “Oh, não têm espaço suficiente para eu pregar.” E 
começou a saltar assim, o mais alto que conseguia. E esse é o penhor. Oh!

O que é que o Espírito Santo faz? Oh, aqui está um bom lugar. Deixe-me ler o primeiro versículo do 
capítulo seguinte. Posso? Está tudo bem? Digam “amém.” Muito bem, o primeiro versículo do capítulo 
dois, rapidamente. Ouça.

85

E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados…

“Vos vivificou.” O que significa vivificou? “Tornou vivos.” Estavam acabados, mas Ele vos vivificou, 
apenas pelo dinheiro do penhor. Como é que vai ser quando realmente receber todos os dividendos? Oh! 
Não admira que Paulo, arrebatado ao terceiro céu, disse: “O olho não viu, o ouvido não ouviu, nem 
entrou no… entrou no coração do homem, aquilo que Deus tem para aqueles, guardado, que O amam.” 
Como é que vai ser? Fale-me de alegria inexprimível e cheio de glória! Uff! Hum! Vós que antes estáveis 
mortos em pecado e em transgressões Ele vos vivificou, pela sombra da sombra das sombras. Como é 
que vai ser quando chegar à sombra das sombras, e entrar na sombra, da sombra depois até ao riacho, 
do riacho até ao rio, do rio até ao oceano?

O que é isso quando você está lá na redenção, com um novo corpo? Você voltou a ser um jovem 
novamente, ou uma jovem - nunca mais vai morrer. E olha para a terra e pensa: “Eu podia comer umas 
uvas e uma boa água fresca, mas, sabe, não preciso disso aqui.”
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Mas um dia Jesus vem e este corpo angelical, esta teofania em que eu estou a viver, não vai passar 
pelo ventre de uma mulher novamente. Não vai passar por desejo sexual novamente. Mas porque Ele 
nasceu sem desejo sexual, vai ressuscitar sem isso. E Ele vai falar um dia e os mortos em Cristo vão 
ressuscitar e esse corpo em que em vivi um dia vai ressuscitar num corpo glorificado e eu vou andar e 
vou falar e vou viver e vou disfrutar. Aleluia! [Palavras imperceptíveis] as eras futuras, por Jesus Cristo 
nosso Senhor. Aí está, irmão. Esse é o evangelho.

“Por isso também eu…” Paulo está a dizer agora o que ele é. (Eu vou ler o resto disto e depois 
vamos orar pelos enfermos). Para a possessão, este é o penhor para a possessão, para louvor da sua 
glória.
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Pelo que, ouvindo eu, também, a fé que entre vós há 

 no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos… os santos,

[eu ouvi que vocês criam nisto, eu 
ouvi que realmente crêem na predestinação, na vida eterna e na salvação e assim por 
diante]

Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações,

Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu 
conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação… do seu conhecimento:

“…que continue a revelar-Se em vocês a todo o tempo, crescendo de graça em graça, de poder em 
poder, de glória em glória. Não para que caiam, mas de glória em glória - continuando em frente. Eu vou 
continuar a orar por vocês.”

Tendo os olhos do vosso entendimento…

Sabe, na Bíblia dizia que você estava cego e não o sabia. Mas aqui Paulo disse: “Eu vou orar para 
que os vossos olhos do entendimento…” Você entende com o seu coração. É disso que ele está a falar. 
Você olha com os seus olhos; mas vê com o seu coração. Você sabe isso. Muito bem. “Para que o Deus 
da glória…” Vamos ver, o versículo dezoito:
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Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a 
esperança da sua vocação, e quais as riquezas… da glória da sua herança nos santos,

E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós [Uff! Eles dizem que o poder
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, os que cremos, segundo a operação da força do seu 
poder,
acabou? O poder ainda nem chegou]

[Vocês que têm crido na operação do Seu grande poder, eu oro para que Deus derrame do Seu 
poder sobre vós, veja].

Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo-o à sua direita nos 
céus,

Acima… principados,… poderes,… potestade,… domínio, e de todo o nome que se 
nomeia…

Oh! Porque… Não, é melhor não. Podíamos levar o resto da noite nisso, com certeza.

…todo o nome que se nomeia, não só neste mundo, mas… também, no vindouro…

Qual é todo… todo o nome que cada pessoa vai ter é o nome de quê? [A congregação diz: “Jesus.”] 
Todo o céu tem o nome Jesus, toda a igreja é chamada Jesus, tudo é chamado Jesus, porque é o único 
nome que Deus já deu. Ele é chamado Jeová - Jeová-Jiré, o sacrifício provido do Senhor; Jeová-Rafá, o 
Senhor que te cura; Jeová, o estandarte do Senhor, Manassés; e Jeová… os vários Jeovás. Ele é 
chamado estrela da manhã, Ele é chamado Pai, Ele é chamado Filho, Ele é chamado Espírito Santo, Ele é 
chamado Alfa, Ele é chamado Ómega. Ele é chamado princípio, Ele é chamado final, Ele é chamado 
Ramo. Oh, Ele é chamado… Ele tem todo o tipo de títulos; mas Ele teve um nome.
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É disso que Mateus estava a falar quando disse: “Ide portanto e ensinai todas as nações, 
baptizando-as no nome [não nos nomes], no nome do Pai, Filho e Espírito Santo.” Pai não é um nome, 
Filho não é um nome, Espírito Santo não é um nome. É um título para um nome. É um nome de três 
atributos que pertencem a um Deus. Qual era o Seu nome? O anjo disse: “Dar-lhe-ás o nome [A 
congregação diz: ”Jesus.“] porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados.” É por isso que eles 
baptizaram dessa forma na Bíblia. Foi assim que S. Agostinho baptizou o Rei de Inglaterra cerca de cento 
e cinquenta, duzentos anos depois da morte de Cristo - no nome de Jesus Cristo. Muito bem.

Acima de todo… principado,… poderes,… potestade,… domínio, e de todo o nome que se 
nomeia, não só neste mundo, mas, também, no vindouro;

E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como 
cabeça da igreja,

Que é o seu corpo…

Agora, se o meu corpo tem poder sobre todas as coisas, então aquilo que o meu corpo é, é aquilo 
que eu sou. Está certo? É aquilo que eu sou. É assim que me conhecem. Está certo? Bem, então, tudo 
aquilo que Deus era, Ele derramou em Jesus, porque Ele era a plenitude da Divindade corporalmente. 
Está certo? E tudo aquilo que Jesus era, Ele derramou na igreja: “Estas coisas que eu faço, vós as fareis 
também. E maiores ainda do que estas fareis, porque eu vou para o Pai.”
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Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos;

Oh, como eu gosto disso. Como eu gosto disso. Eu estava a ler no outro dia um livro que foi escrito 
acerca de uma viagem em que eu fui… para ministrar em África. Nunca o tinha lido antes. Quantos já 
leram o livro “O Profeta Visita África”? Ali eu estava a olhar para um menino Índio. Quantos já viram essa 
fotografia?
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Eu ouvi um certo evangelista, esteve a orar pelos enfermos durante cerca de quinze anos ou mais, 
ele disse: “Eu nunca vi um milagre na minha vida.” Ele disse: “Eu já vi pessoas que disseram que tinham 
dores de cabeça e ficaram bem. Eu já vi pessoas que diziam que tinham dores de barriga e ficaram bem 
e assim por diante. Mas um milagre, algo que é criado e algo feito…”

Eu pensei, aquele rapaz devia ter estado ali e visto aquilo. A perna daquele rapaz Índio tinha este 
tamanho à volta. Uma delas. A outra era uma perna normal, como uma perna de um ser humano. E se 
reparar no seu apoio, havia um sapato cerca de trinta e cinco centímetros ou trinta e oito centímetros 
mais alto, assim. Ele tinha uma placa de ferro ao fundo. O seu sapato pousava no topo de dois níveis 
que estavam ali colocados. Ele avançou até onde eu estava. Eles levaram-no até ali. Ele tinha duas 
canadianas. Ele pegou no seu grande sapato de ferro e lançou-o ao chão assim. Eu olhei para a perna 
dele. Tinha mais ou menos este tamanho.

Agora, aquelas pessoas são Muçulmanas. Lembra-se no Domingo passado quando eu vos li o que os 
jornais tinham para escrever? Eu tenho aqui mesmo, de África, foi-me enviado por um missionário que 
regressou, o Irmão Stricker. Ali está o artigo sobre como Billy Graham recuou (exactamente) e deixou 
que  os  Muçulmanos  o  mandassem  embora  pelo  mar.  Qual  é  o  problema?  Os  missionários  estão  a

92
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abandonar o campo. De que serve ficar mais tempo? Eles são batidos.

Eu gosto muito de Billy Graham. Eu penso que ele é um homem maravilhoso de Deus. Mas aquilo que 
Billy Graham devia ter feito era desafiá-lo assim, digamos: “Espere um minuto…” Se algum destes 
Baptistas rígidos o tivessem deixado, eu creio que ele teria feito. Eu creio que Billy Graham é um homem 
de Deus. Mas se ele tivesse dito: “Espere um minuto. Eu sou um ministro do evangelho. Você crê no 
Velho Testamento e disse que Jesus não passava de um homem. Eu desafio-o a um debate.”

Eu não creio em aceitar os desafios do diabo, não senhor, mas eu teria desafiado e dizia: “Vamo-nos 
reunir. Eu sou um doutor em divindade [Billy Graham é um doutor em divindade]. Deixe-me desafiá-lo 
nisto e deixe-me provar-lhe que Jesus era o Cristo. Agora, quando se trata de cura divina, eu não 
possuo esses dons; mas nós temos alguns irmãos que têm. Agora, se quiser trazer essas pessoas aí, 
deixe-me chamar um deles, Oral Roberts ou outra pessoa” - alguém que tenha um grande ministério que 
viesse ali. Vá lá e depois veja o que… acontece. Diga: “O Cristianismo não é aquilo que você pensa que 
é.”

Agora todos se sentem desapontados porque ele foi embora e deixou-o. Porque, agora, eu não creio 
que o diabo lhe faça um desafio. Eu já lhe cuspi na cara, também, assim, e afastei-me dele. Está certo. 
Mas quando chega ao ponto em que… Billy podia ter feito aquele Muçulmano parecer como uma erva, 
assim. Ele podia ter usado essa Bíblia e tomar Isaías 9:6 e dizia: “De quem é que ele estava a falar, 
«Uma criança nos nasceu, um filho se nos deu»? Quem era este homem? De quem é que ele estava a 
falar? Quem era este profeta? Quem era este Messias que viria? Mostre-me onde é que Ele se mostrou 
em Maomé.”
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“«Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade, o castigo que nos traz a 
paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados.» Mostre-me isso em Maomé. Como Ele 
clamou: «Meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste? Trespassaram-me as mãos e os pés» - e assim 
por diante? Mostre-me pela sua palavra, pelo seu próprio testamento.” Ora, ele teria batido esse 
Muçulmano de forma tão humilhante que ele nem sabia onde estava. Está certo.

Mas quando o papel teve de se inverter, é isso que magoa, foi isso que fez o meu coração saltar. 
Quando dizia ali: “Ainda que Billy tivesse de recuar e se afastasse, como é que os Muçulmanos podem 
dizer que estava errado?” - disse - “quando o Reverendo William Branham em Durban, na África do Sul, 
em indiscutível milagre após milagre, com poder divino, quando dez mil Muçulmanos se prostraram de 
uma vez e renderam as suas vidas a Jesus Cristo.” Claro que sim. Eles sabem disso. Aqueles 
fundamentalistas sabem disso. Não me digam uma coisa dessas.
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Uma vez houve um homem que veio ter com Jesus e disse: “Rabi.” (Você sabe, ele era um Fariseu). 
Ele disse: “Sabemos que és mestre vindo de Deus. Sabemos isso. Sabemos isso, porque ninguém pode 
fazer as coisas que Tu fazes a não ser que Deus esteja com Ele. Nós entendemos. Nós sabemos, mas 
não podemos confessá-lo, vês? Porque se o fizermos, bem, seremos expulsos da nossa igreja. Vês, 
vamos perder o nosso prestígio.” E assim Jesus disse… começou a dizer-lhe que ele deve nascer de 
novo.

Naquele rapaz Muçulmano, quando ele estava ali… Aí está a fotografia dele; a máquina fotográfica 
não vai fotografar uma mentira. Ali está ele de pé, com uma perna muito mais curta (cerca de trinta e 
cinco centímetros) que a outra, ali de pé apoiado naquele sapato de ferro. Disse-lhe, eu disse: “Falas 
Inglês?”
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“Não, senhor.” Não conseguia falar Inglês. O intérprete disse: “Ele não fala Inglês.”

“Há quanto tempo estás assim?” perguntou-lhe o intérprete.

“Desde que nasci.”

“Consegues mexer a perna?”

“Não, senhor.”

“Crês em Jesus Cristo?”

Ele disse: “Eu sou um Muçulmano.”

Eu disse: “Vais aceitar Jesus Cristo se Ele te curar?”

“Eu vou aceitar Jesus Cristo como meu Salvador se Ele me curar.”

“Se Ele curar isso, se aquela perna se tornar como a outra, vais aceitá-Lo?”

“Vou.”



22Adopção, Parte 4

“Oh Deus, o que vais fazer?” Isto vem a seguir. Todas as perguntas são respondidas. Irmão Mike, 
tem de O sentir. Eu esperei só um minuto para ver o que Ele ia dizer. Eu olhei à volta, vi o rapaz a ir, a 
caminhar, ao longo das paredes assim.
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Eu disse: “Quantos de vocês, Muçulmanos, vão aceitar? Aqui está um rapaz Muçulmano. Olhem para 
ele, ponham-no de pé ali.” Eu disse: “Vocês, médicos, querem olhar para ele? Ali está ele.” Oh, você 
sabe onde está nessa altura. Veja, você sabe onde está firmado. Ninguém… ali estava ele.

Eu disse: “Anda nesta direcção, filho.” E eles apanharam-no. Aqui vem ele, ta-lomp, ta-lomp. Eu 
disse: “Parece que tem cerca de trinta ou trinta e cinco centímetros mais curta. Mais ou menos assim.”

“Sim.”

Eu disse: “Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode curá-lo. Vocês, Muçulmanos, vão crer nisso e vão 
aceitá-Lo como vosso Salvador pessoal?”

Houve milhares daquelas mãos negras que se levantaram ali assim. “Bem, Senhor, agora é o tempo.” 
Eu disse: “Pai celestial, se Tu alguma vez respondeste, responde-me agora. Isto é para a Tua glória. Isto 
é para Ti. Eu oro para que cures este rapaz.” Eu orei sobre ele assim.

Eu disse: “Tira o teu sapato.” Ele olhou para mim com uma expressão engraçada, o intérprete. Eu 
disse: “Tira o teu sapato.” Ele desapertou-o. (Porque eu tinha visto aquela visão, aquilo que ia 
acontecer). Ele tirou aquela coisa. Quando pegou nela, veio a andar até mim, ambas as pernas normais 
como eu a andar agora mesmo. Eu disse: “Queres andar um pouco?”

Ele começou a chorar, assim, a andar por ali, ele não sabia o que fazer. A andar assim, disse: “Oh 
Alá! Alá!”

Eu disse: “Jesus, Jesus.”

Oh, “Oh Jesus, Jesus” - então. “Jesus! Jesus!” Assim.

Eu disse: “Há dúvidas, dúvidas?”

Julius Stadsklev, quantos o conhecem? O Irmão Stadsklev, veio aqui à igreja. Ele acabou de ir para a 
Alemanha. Disse: “Só um minuto, Irmão Branham. Só um minuto para trazer um fotógrafo. Posso tirar a 
fotografia dele?”
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Eu disse: “Esteja à vontade.”

Avançou até ali. Ele colocou o seu sapato aqui. Ele ficou assim, tirou a fotografia do rapaz. As duas 
pernas estavam completamente normais e direitas; ali está o seu antigo sapato e o seu apoio assim.

Eu disse: “Quantos de vocês, Muçulmanos, agora rejeitam Maomé como profeta e crêem que Jesus é 
o Filho de Deus e O aceitam como vosso Salvador pessoal?” Dez mil mãos se levantaram. Aleluia! Eles 
não querem um…

Eles tentam afastar-se disto, porque nós somos “fanáticos religiosos”, como eles nos chamam, veja. 
É o mesmo, Deus está a mover-se, a colocar a Sua igreja. Ele está a fazer “abundantemente” acima de 
tudo aquilo que podemos fazer ou pensar. Ele é tanto Deus esta noite como sempre foi.
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Assim, amigos, deixem-me dizer-vos agora mesmo. Meu povo precioso - vocês aqui nesta terra e os 
outros nas terras das fitas, que vão estar no estrangeiro e seja onde for que você esteja - não tenha 
medo. Está tudo bem. O Deus Pai, antes da fundação do mundo, sabia tudo o que ia acontecer. Todas 
as coisas operam em conjunto. Você ama-O? Mantenha o seu coração acertado.

E, lembre-se, quando este suspiro sai desta vida, para vocês, mais velhos, ou para vocês, jovens, e 
para vocês, mães, quando virem os vossos bebés… Aquela bebé que morreu quando nem tinha ainda oito 
dias de idade, ou cinco dias de idade, ela vai ser uma bela jovem quando você a vir. Esse velho avô 
estava tão encurvado que mal conseguia ver para onde ia, quando o vir, avó, ele vai ser um belo jovem, 
jovem, com cerca de vinte anos de idade, no esplendor da juventude. E ele vai ficar assim para sempre.
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Você pode tocar na mão dele, pode cumprimentá-lo. Você vai abraçá-lo, mas ele não vai ser o seu 
marido; ele vai ser irmão. Oh, bem! Ele vai ser muito maior do que marido. Acha que o amou? Claro que 
amou. Mas isso foi fileo; espere até receber ágape. Espere até que aquele amor divino chegue e depois 
veja o que isso é. Aqui, isto é como uma velha lixeira a fumegar. Não serve para nada, não lhe resta 
nada. A única coisa que eu aconselho a fazer agora é isto, meu amigo…

Um pouco mais tarde eu vou… Gostavam que eu pegasse nesses dois outros capítulos um dia? O 
Senhor… eu tenho de descansar um pouco antes de Chatauqua. Agora, eu não consigo pregar estas 
coisas nessas reuniões. Há demasiada in… muitas crenças diferentes,  veja.  Isto  é  apenas  igreja,  veja.

100
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Eu não consigo pregar… eu tenho o direito de pregar aqui aquilo que eu quiser. Este é o meu 
Tabernáculo, veja, e eu estou a falar convosco.

Agora, eu creio que aquelas pessoas estão salvas. Sim, senhor, eu verdadeiramente creio nisso. 
Mas, oh, quanto mais há para caminhar quando sabe onde está a caminhar? Quanto mais ao saber aquilo 
que está a fazer, veja, em vez de cambalear, em vez de tropeçar. Vamos ficar na luz e andar na luz e 
saber em que direcção você está a ir. É verdade. Que o Senhor esteja convosco.

E se cada um de vocês aqui agora ainda não foram colocados em posição… Você pode nem passar 
de uma dona de casa. Bem, você diz: “Irmão Branham, eu nunca fiz nada na minha vida. Eu não sou um 
pregador.” Bem, talvez Deus o trouxe até aqui para criar uma família de filhos. Daquela família de filhos 
pode vir outra família de filhos, que vai ser um pregador que vai enviar uns milhões de almas para Cristo. 
Você tinha de estar aqui. Você está aqui por um propósito. Sabia disso?
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Bem, diz você: “Tudo o que eu fiz foi arar estes torrões de terra. E eu saía todas as noites, nem 
sabia como dar um sustento aos meus filhos. Eu olhava para os pequeninos sem sapatos. Sentei-me e 
chorei. Peguei numa velha carroça e eu e a mãe fomos à igreja.” Não se preocupe, irmão. Continue a 
amá-Lo. Ele tem um propósito para si. Continue da forma em que está. Continue, veja. Pode até nunca 
pregar um sermão, mas pode vir a ser o bisavô daquele que vai fazer isso.

Sabia que Deus deu crédito (Vamos ver agora, qual era o seu nome?) Levi, para pagar dízimos 
quando estava nos lombos de Abraão, quando Melquisedeque se encontrou com ele? Quantos sabem 
isso? E vamos ver. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Levi - que era o pai, avô, 
bisavô. Quanto ele estava nos lombos, na semente do seu bisavô, a Bíblia deu-lhe crédito por pagar 
dízimos a Melquisedeque. Bem, bem, bem, bem, irmão! Oh, eu estou…
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Houve um Inglês que se converteu ali uma noite na Inglaterra, ele disse: “Estou tão feliz! Estou tão 
feliz!”
103

Sim, tão feliz por saber que isso é verdade! E um dia glorioso… Não sei quando será esse dia, mas se 
isso foi uma visão, eu não digo que estava aqui. Lembre-se, tenha sempre isso em mente (que aqueles 
que têm as fitas façam o mesmo), fosse uma visão em que eu estive, ou se fui levado em Espírito, não 
sei. Mas foi tão real como eu vejo o meu Irmão Neville assim, tão real. E eu conseguia olhar e falar com 
essas pessoas. E ali estava a minha primeira esposa. Ela não gritou: “Meu marido!”; ela disse: “Meu 
querido irmão.”

Estava ali uma menina com quem eu costumava andar há anos atrás. Talvez alguns da sua família 
estejam aqui - Alice Lewis de Utica, uma menina Cristã muito boa, fiel. Casou-se um pouco mais tarde 
na vida e eles tiveram o primeiro bebé e ela morreu no parto. Alice Lewis. Eu entrei na casa funerária 
para a ver. Eu tinha acabado de chegar a casa e ouvi que ela estava morta. Eu entrei ali, não estava 
ninguém na sala. Eu disse: “Está uma mulher aqui, a Sra…” O nome dela era Emmerke. Ela casou com um 
bom rapaz Cristão e era uma boa menina Cristã.
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Eu estive com aquela menina por todo o lado, todo o tipo de lugares e tudo o resto. E éramos 
crianças, dezoito, dezanove anos de idade. Por todo o lado. Uma boa Cristã. Nunca soube nada acerca 
dela a não ser Cristianismo genuíno. E eu era um pecador; mas eu ia com ela. Eu entrei… E o marido 
dela, um Cristão nascido de novo, um homem verdadeiro. E eu não sabia… eu sabia que ela tinha 
morrido. Eu vi no jornal e fui lá. Eles disseram-me. Eu fui lá ao Coots [casa funerária em Jeffersonville, 
Indiana - Trad.] e disse: “Têm a senhora Emmerke?”

Ele disse: “Billy, ela está ali mesmo na sala.”

Eu entrei ali e fiquei ali ao lado do caixão. Eu pensei: “Alice, eu estive na mais escura das covas, eu 
já estive em estradas escuras. Tu e eu andamos juntos pelas estradas e pelo rio. Quando eles 
costumavam ter os showboats [navios com teatros ambulantes que viajavam ao longo dos cursos de 
água dos Estados Unidos, especialmente nos rios Mississippi e Ohio - Trad.], nós sentávamo-nos e 
ouvíamos aquela peça da Calíope. Ao longo da linha. Que senhora que tu eras! Como eu dou graças a 
Deus pela tua vida. Descansa, minha querida irmã, descansa na paz de Deus.”

E no outro dia à noite, na visão, ali veio ela a correr ter comigo. Ela disse: “Meu abençoado irmão” e 
lançou os seus braços à minha volta. Oh, irmão, irmã, isso mudou-me. Eu nunca mais posso ser o 
mesmo. É tão real. É tão real como eu estar a olhar para vocês, tão real. Assim, não há medo.
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Eu posso morrer antes que a noite termine. Eu quero criar o meu filho ali atrás, o Joseph. Eu quero 
vê-lo no púlpito. Quando eu puder pegar nesta Bíblia, quando chegar ao ponto eu que vir o Joseph no 
púlpito a pregar como um jovem cheio com o Espírito Santo, ungido com o Espírito Santo sobre ele… E 
eu creio que ele será um profeta. No dia em que eu o vi seis anos antes de nascer, vocês lembram-se de 
eu vos dizer que ele vinha aí. Lembram-se quando eu o chamei ali mesmo ao lado do altar, não sabendo 
o que eu estava a dizer, a dedicar bebés, eu disse: “Joseph, tu és um profeta.”
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No outro dia lá no jardim, ele veio ter comigo e disse: “Papá, Jesus tem uma mão como a tua?”106

E eu disse: “Bem, sim, filho. Porquê?”

Ele disse: “Eu estava sentado na minha bicicleta, a olhar pela Sarah [é a sua irmã mais nova] para 
vir para casa depois da escola.” Sentado ali. Eu não o deixo ir para a rua; ele estava ali sentado assim. E 
disse: “Eu olhei para cima.” E disse: “Quanto olhei, havia uma mão como a tua, com uma manga branca, 
sobre mim.” E disse: “Foi para cima.” Disse: “Essa foi a mão de Jesus a ir para cima?” Eu olhei para a 
mãe; a mãe olhou para mim. Nós fomos até à casa da Sra. Wood. (Seja onde for que ela esteja, sentada 
aqui). Nós fizemos-lhe perguntas, umas a seguir às outras, e de qualquer forma que conseguimos. Foi 
uma visão. Ele viu. Quando eu conseguir ver o tempo em que o pequeno Joseph estava… eu espero viver 
para o ver casado, se Jesus tardar.

E eu sou um homem velho, a barba branca à volta do meu pescoço aqui. Eu quero enviar mais dois 
ou três milhões de almas para Cristo se for possível. É a minha determinação pregar o evangelho em 
todos os cantos da terra. Sim, senhor. Se Deus me ajudar, vou fazê-lo. Assim, quando conseguir ver 
esse tempo chegar, Irmão Mike…
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Eu consigo olhar para o tempo em que a Mamã (Meda, eu chamo-lhe assim, à minha querida), ao ver 
que ela… nós estamos a envelhecer. Vejo o cabelo dela a ficar branco e vejo-nos aos dois a ir, a 
desaparecer.

Rebekah, estou tão agradecido pela Rebekah. A professora de música dela disse-me no outro dia, à 
noite, disse: “Bem, se ela continuar assim, Irmão Branham” - diz - “é difícil dizer aquilo que ela vai fazer.” 
Veja, na música. Eu quero que ela e… eu quero a Sarah no órgão, a Becky no piano, eu quero Joseph no 
púlpito.

Quando conseguir ver isso a acontecer e eu e a Mamã conseguirmos entrar devagarinho, eu na 
minha velha bengala, uma noite, vindo pela rua; e eu conseguir olhar para ali e ver o meu rapaz ali 
ungido com o Espírito Santo, a pregar este mesmo evangelho, eu quero pegar neste Livro e dizer: “Filho, 
aqui está, é teu. Fica com isso, não cedas numa só palavra. Fica com isso, querido. Não… Não me 
interessa quem esteja contra ti, Deus vai estar contigo. Prega toda a palavra da forma que está escrita 
aí, e o Papá vai ver-te do outro lado do rio.” Eu gostava de estender a mão e tomá-la nos meus braços, 
à minha esposa e atravessar o Jordão.
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Até essa altura, Deus, deixa-me estar no campo, fiel. Deixa-me… eu não me interessa qual é o 
preço, ou quantos, o que fazer, ou isto, aquilo ou outra coisa qualquer, deixa-me permanecer fiel e 
verdadeiro à Palavra do Deus vivo, para que quando esse dia chegar eu atravesse para lá e possa olhar 
e dizer: “Ali estás tu.” Oh, meu precioso amigo, meu precioso irmão, minha preciosa irmã.

Jovem pregador, entre no campo, fique no trabalho. Todos vocês, jovens pregadores e assim, não 
fiquem sentados. Não se sentem sem fazer nada. Vão lá e conquistem uma alma. Façam alguma coisa! 
Vão, mexam-se. Não pare, jovem pregador aí. Deus abençoe o seu coração.
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Ele lembra-me de quando eu tinha essa idade, acho eu, ou talvez um pouco mais novo do que ele. 
Eu só tinha cerca de vinte e alguns anos de idade quando coloquei aquela pedra de esquina ali. Eu 
lembro-me que costumava usar um casaco azul e um par de calças brancas e estive ali e coloquei 
aquela pedra de esquina há cerca de trinta e um anos atrás. Veja que idade eu tinha - era apenas um 
rapaz. Estava ali, a colocar aquela pedra de esquina. Eu não cedi numa única Palavra. Eu cumpri 
exactamente da forma como eu coloquei a pedra de esquina. Está ali o meu testemunho, onde eu 
escrevi na margem da Bíblia e rasguei-a e coloquei naquela pedra de esquina. E ainda ali está. E que 
possa ser escrita nas páginas da Palavra eterna de Deus no céu. Deixa-me ser fiel até ao fim.

Vamos inclinar as nossas cabeças agora só um minuto para oração. Ao encerrar esta noite, 
terminando pelo menos um capítulo, que não tem justificação. Vocês deviam ter o outro, como Ele 
continua e coloca a igreja na sua posição. Eu vou falar-vos disso noutra altura, Deus permitindo. Eu 
tenho de ter algum descanso agora antes de ir para Chatauqua, para outra grande reunião. Depois eu 
vou dali para Oklahoma, dali para Klamath Falls, depois de Klamath Falls até à Califórnia, até Yakima, não 
vou voltar até ao próximo dia 15 de Agosto.
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Mas veja, deixe-me perguntar-lhe uma coisa, se alguma coisa acontecer a si ou a mim antes desse 
tempo chegar, se eu atravessar o rio até àquela terra, ou se você atravessar até àquela terra antes 
desse tempo chegar, sente a segurança esta noite de que nos vamos encontrar naquele lugar? Se sentir, 
levante a sua mão, diga: “Eu sinto a segurança no meu coração.” Deus abençoe o seu coração. Deus 
abençoe. Se houver alguém aqui que não sinta a segurança de que vão estar lá e gostariam de dizer: 
“Lembre-se de mim, Irmão Branham, para que eu tenha a segurança” - levante a sua mão - “eu quero 
estar lá também.” Deus a abençoe, senhora. Deus abençoe.

Nosso Pai celestial, nós trazemos a ti, esta noite, esta congregação, todas as mãos, que eu saiba,
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foram levantadas. Apenas uma pessoa, uma alma preciosa aqui sentada, um pouco preocupada sobre se 
podia atravessar para a terra, onde há um verdadeiro amor divino no coração deles, no coração daquela 
preciosa senhora, para que ela vá até essa terra se morresse esta noite: ia levar a sua alma preocupada 
até à Terra Prometida de Deus?

Pai no céu, enquanto eu estive aqui neste púlpito e preguei e suei e clamei e implorei e persuadi, 
permite-me pedir-Te mais uma vez, Senhor, permite-me pedir pela minha irmã ali atrás; Deus, coloca 
dentro do coração dela esta noite: esse amor divino, esse Espírito Santo de Deus, essa paz que 
ultrapassa todo o entendimento, para que ela receba o Teu Espírito, seja selada pelo Espírito Santo até 
aquele dia. Eu quero vê-la, Senhor, quando nós atravessarmos a ponte. Se for - se for o meu - se for o 
meu privilégio atravessar, se aquilo que Tu me mostraste é real e eu atravessar ali, eu quero encontrá-la 
lá e vê-la a correr e a agarrar-me pela mão e dizer: “Meu precioso irmão, foi naquela noite que algo me 
disse para levantar a minha mão, quando você terminou de pregar acerca do livro de Efésios. Eu levantei 
a minha mão e alguma coisa aconteceu comigo depois disso. Aqui estou eu. Eu sou jovem agora para 
sempre.” Deus, concede isso a essa preciosa.

Estes que levantaram as suas mãos, por terem sido selados pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus 
está sobre eles e receberam o Espírito Santo, eles estão selados com esse amor santo nos seus 
corações. Como Te agradecemos por eles.

Dando conta, Pai, que estas fitas vão lá para o mundo. Muitos microfones estão estendidos neste 
púlpito, o que significa que as fitas estão a ser feitas, a ser gravadas ali atrás, a voz vai até várias 
terras por todo o mundo, pelo mundo inteiro, vinte ou trinta países diferentes que as vão ouvir. Eu oro 
para que cada um que ouça esta fita, que não tenha essa esperança da vida eterna, que não tenha o 
baptismo do Espírito Santo, que possa chegar aos seus corações suavemente. Concede, Senhor.

E que eu, se nunca os vir nesta vida, quando atravessar para aquela terra, que eles corram e me 
agarrem (e que eu os agarre e eles, nós vamos gritar: “Precioso irmão!” um para o outro), digam: “Eu 
ouvi a sua fita acerca de Efésios, como Deus nos predestinou para a vida eterna e foi nessa fita que eu 
recebi a voz de Deus e fui selado pelo Espírito Santo no Reino de Deus.” Concede, Pai.

Cura todos os que estão enfermos e aflitos. Recebe glória para Ti mesmo, porque entregamos tudo 
isto a Ti, em todos os esforços no nome de Jesus, Teu Filho. Amém.

Está aqui alguém enfermo e que queira receber a imposição de mãos para oração? Podem levantar 
as vossas mãos? Muito bem. Podem avançar quietamente, agora, até ao altar aqui mesmo e ficar de pé 
só por um momento, enquanto o Irmão Neville vem com o seu...

Oh, isto parece, orar pelos enfermos, parece chegar onde você sabe onde está firmado, 
exactamente. Deus sabe tudo acerca disto.

Quando eu ouço essa canção… Lembre-se, se estiverem vivos quando eu partir, toquem isto para 
mim: Somente Crer. Lembrem-se, eu não estou morto, eu não vou estar muito longe de vocês que 
estiverem a ouvir. Eu não posso morrer; Jesus deu-me vida eterna; vai ressuscitar-me no último dia; eu 
vou ver-vos. E se vocês partirem, eu vou crer na mesma coisa por vocês. Eu creio que nos vamos voltar 
a ver.

Ao olhar, esta senhora preciosa aqui de pé com cabelos brancos. Você é Cristã? Cheia com o Seu 
Espírito, à espera que Ele venha, aqui de pé à espera que o barco chegue. Amém. Oh, irmã...


