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Introdução 
O ministério notável de William Branham foi a 
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em Malaquias 4:5,6, Lucas 17:30, e Apocalipse 10:7. 
Este ministério mundial foi o culminar de muitas 
outras profecias da Bíblia, e uma continuação do 
trabalho de Deus pelo Seu Espírito neste tempo do 
Fim. Este ministério foi referido nas Escrituras, para 
preparar o povo para a Segunda Vinda de Jesus 
Cristo. 

Nós oramos para que a Palavra impressa se torne 
escrita no seu coração assim que lê esta mensagem 
em oração. 

Apesar de todos os esforços terem sido feitos 
para prover uma transcrição total e precisa, os 
ficheiros Audio em Inglês são a melhor representação 
dos sermões falados pelo Irmão Branham. 

Audio e versões transcritas de mais de 1100 
sermões pregados por William Branham estão 
disponíveis para descarga gratuita e impressão em 
muitas línguas em: 

www.messagehub.info 
Esta obra pode ser copiada e distribuída enquanto 

integralmente copiada, não modificada, e distribuída 
livre de encargos. 
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atrevido. Desde que eles tomaram o trono; eles estão a continuar com isso. 
Senhor, nós vemos de cada lado. Não é o comunismo, Senhor. Que as pessoas 
sejam capazes de entender que é o Romanismo, a velha mãe prostituta e as 
suas filhas prostitutas; e nós vemo-los, Senhor, a chegar a uma imagem à besta 
e aqui estamos nós. 
271

 Deus Pai, sê misericordioso agora, e deixa-nos a todos chegar à segurança, 
à arca e estar preparados para a chuva serôdia. Pedimos no nome de Jesus. 
Amém. 
272

 Agora para vocês que estão aqui no edifício, agora se quiserem sair 
devagar e ir buscar alguma coisa para comer, muito bem. E se quiserem - 
depois voltar, entrar aqui rapidamente depois do serviço. Agora, vamos ficar 
de pé só um momento. Vamos ficar todos de pé. Quantos crêem na Palavra do 
Senhor, levantem as mãos. Amém. Oh, graças ao Senhor. Oh como eu amo 
Jesus. 

Oh, como eu amo Jesus; oh, como eu amo Jesus; 
[O Irmão Branham ora sobre os lenços.] 

Oh, como eu amo Jesus porque Ele primeiro me amou.  

A Palavra Falada É A Semente Original, nº1 
1
 Bom dia, amigos. Estou tão feliz por estar aqui. Esta manhã estamos a 

começar um pouco mais cedo. Sinto muito por ver que não temos espaço 
suficiente adequado para sentar as pessoas e eu sei que é difícil para vocês 
ficar de pé. Eu anunciei esta manhã que este seria o tempo em que eu queria 
ter muito tempo. E eu acho que seria muito bom, enquanto o serviço decorrer, 
que se alguém se quisesse sentar, os outros ficavam de pé e descansavam uns e 
outros e se você quiser sair e andar só por um momento, lembre-se, sendo um 
serviço longo isso vai estar muito bem. Então podemos trocar de lugar. 
2
 E agora, nós sabemos que eles estão no programa de construção aqui no 

Tabernáculo para uma igreja mais larga e maior que possa ter espaço 
adequado para os assentos. E eu penso que a igreja aqui só tem lugares para 
cerca de 250, 300 pessoas e estão provavelmente mais cem aqui agora. Assim 
vai… e eu entro, vejo as pessoas a conduzir para trás e para a frente – não 
conseguiam encontrar um lugar para estacionar e claro quando chegam aqui à 
porta e vêem as entradas cheias e as paredes cheias e assim por diante, com as 
pessoas então… por toda a plataforma e assim por diante, então vão embora. E 
nós queremos que todos ouçam a mensagem do Senhor enquanto a tentamos 
trazer. 
3
 Eu quero anunciar imediatamente que eu vou tentar falar até ao meio-dia e 

depois… e vou encerrar às doze. E isso vai dar tempo a todos de ir buscar 
alguma coisa para comer. Durante este tempo o ministro, o pastor, o Irmão 
Neville aqui, vai ter um serviço de baptismo durante esse tempo. E vocês que 
saírem e forem buscar alguma coisa para comer e depois nós vamos voltar e 
eu vou tentar estar neste púlpito exactamente às duas horas e depois continuo 
esta tarde.  
4
 E estive em muita oração esta semana e eu nem conseguia passar por isso 

se não tivesse cortado cerca de, talvez um quarto disso, ou talvez um terço, 
daquilo que eu gostaria de dizer às pessoas. Agora, assim nós agradecemos 
pela vossa boa cooperação ao vir às reuniões e o que têm feito por nós e ao 
nos ajudarem e ao orarem por nós.  
5
 E eu tive o privilégio há uns momentos atrás de falar com um homem e 

uma mulher idosos que são… nós conhecemo-los como o Irmão e a Irmã Kidd 
que têm sido muito fiéis ao longo dos anos. Eles pararam há uns momentos 
atrás. Eu disse-lhes para passarem por aqui; eu queria vê-los um minuto e que 
privilégio que foi falar com pessoas idosas que tinham estado a pregar o 
evangelho quando eu ainda era um bebé. E o velho evangelho glorioso fica 
melhor com o tempo enquanto nos aproximamos do fim do caminho. 

E agora, estão alguns tecidos para oração aqui colocados e eu quero orar 
por eles daqui a pouco. E agora, vamos inclinar as nossas cabeças um 
momento para uma palavra de oração. 
6
 Nosso Pai celestial, Tu disseste na Tua Palavra: “Se eu for levantado da 

terra todos os homens atrairei a mim.” E, esse é o nosso propósito na vida, é 
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exaltar perante uma geração de pessoas a morrer que Jesus Cristo ainda é o 
Filho de Deus, o Salvador do mundo. E eu estou tão feliz por saber que eu 
vivo onde existem pessoas que crêem nisso e entre milhares que O têm aceite 
como seu Salvador. 
7
 E sabendo que depois desta vida estar terminada, haverá uma vida do 

outro lado que será tão gloriosa que estes trabalhos e as poucas horas em que 
estamos a passar por estas sombras da vida aqui no terreno da prova, em que 
estamos meramente a entrar em órbita agora, à espera da contagem 
decrescente, porque em breve chegará um tempo em que o tempo de Deus está 
cumprido. O grande braço que segurou o tempo por tanto tempo, vai 
finalmente largar e a Sua igreja vai sair desta terra para o espaço lá para uma 
terra onde não haverá doença, tristeza, velhice, morte. É por isso que estamos 
reunidos hoje, Senhor, é para expressar o nosso sentimento acerca destas 
coisas. 
8
 Estamos tão contentes por saber que isto não está a reunir as pessoas por 

alguma coisa em vão; que foi provado como a maior realidade que o mundo já 
conheceu, que o Filho de Deus não está morto, que fez as promessas, mas está 
vivo entre nós para todo o sempre. E estamos tão contentes nesta manhã, 
Senhor, acima de todas as coisas, apesar de possuirmos o mundo e podemos 
ser jovens por centenas de anos para desfrutar dele, mas isso seria apenas uma 
estação comparado com o tempo que está preparado para aqueles que O 
amam. Assim, estamos a tentar apontar o nosso irmão e a nossa irmã a esta 
grande hora que se está a aproximar de nós. E enquanto vemos esse tempo a 
chegar, Senhor, os nossos corações ardem. Nós queremo-nos preparar. 
9
 Um por um nós descemos o caminho. Nós acabamos de enterrar um do 

nosso meio. A nossa irmã Bell, indo rapidamente (de acordo com o pedido 
dela), tão rápido que nós nem pudemos chegar até ela para orar com ela, mas 
foi o pedido dela que partisse… para ver como Tu és bom ao proveres todas as 
coisas que desejamos nos nossos corações. Tu não abandonas nenhum deles. 
Tu prometeste. 
10

 Agora, nós oramos para que Tu leves os nossos corações a entender-Te 
hoje – aqueles que não Te entendem. Traz os pecadores ao arrependimento; 
traz os enfermos ao conhecimento da cura de Deus. Oh, Deus, abençoa os 
Teus santos e une os seus corações. E enquanto estas fitas vão para as cidades 
e para as igrejas por todos os países à volta do mundo, que os ministros 
irmãos, que talvez tenham interpretado mal por uma vez, possam entender 
agora que a Tua igreja deve estar preparada. 
11

 E agora oh, Senhor, que me separaste da minha mãe, que me alimentaste 
todos os dias da minha vida e me trouxeste até esta hora, pela Tua graça, 
sentindo que foi da Tua vontade que eu devesse explicar às pessoas por que é 
que eu tenho agido e fiz da forma que fiz, possa ser de uma forma que as 
pessoas tenham um melhor entendimento, Senhor, da peculiaridade do Teu 
servo. 
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nenhuma ofensa. Mas estou a fazer-me claro. 
266

 Agora, se crêem na mesma coisa que eu disse esta manhã, não se iam 
firmar da mesma forma? Claro que sim. Vamos inclinar as nossas cabeças por 
um momento. 
267

 Bondoso Pai celestial, não estamos a tentar encerrar a reunião mas apenas 
fazer uma pausa para um pequeno descanso por alguns momentos. E agora 
possam estas sementes que foram semeadas esta manhã, possam ter caído em 
boa terra fértil. Possam produzir abundância, Senhor, abundância de vida 
eterna. Agora oramos, Pai, para que estas sementes que foram semeadas 
estejam à espera que a chuva serôdia caia. À espera - aqueles que esperam no 
Senhor, renovarão as suas forças. Deus, possamos não correr adiante da 
Palavra; permanecer com a Palavra. Concede, Senhor. 
268

 Abençoa-nos agora e a esses que vão sair para comer, eu oro para que Tu 
lhes dês os seus almoços e abençoes a comida deles e lhes dês força e os 
tragas de volta esta tarde bem cedo. Senhor possam estar sentados aqui no 
templo à espera. E possas Tu ajudar-me enquanto vou orar e voltar. Eu oro 
para que Tu me unjas novamente esta tarde. Concede, Senhor, para que eu 
possa trazer o que eu creio que é a Tua Palavra para as pessoas. Concede, Pai. 
269

 Eu oro para que Tu abençoes o nosso amado pastor, o Irmão Neville, o 
nosso precioso irmão - a apenas alguns minutos de entrar na água aqui com 
um grupo de pessoas para entrar no baptismo. E, Pai, se houver aqui alguém 
nesta manhã que tenha sido baptizado de forma diferente do baptismo Cristão 
que o Teu grande servo, Paulo - e ele disse que ele tinha a Palavra de Deus 
dentro dele - e ele disse, “Se um homem ou um anjo (até um anjo que desça do 
céu, como Satanás estava na forma de um anjo) desça e diga alguma coisa 
diferente daquilo que Ele disse, seja anátema.” Pai, nós sabemos que isso está 
escrito nas Escrituras, e eu oro, Pai, para que isso penetre nos seus corações 
que Paulo foi aquele que fez com que as pessoas que não tinham sido 
baptizadas no nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, foi ele 
que as comissionou a serem baptizadas novamente. Possa isso chegar às 
pessoas, Pai. Possam dar conta que este serviço baptismal que se aproxima - 
possam dar conta de que isso é a verdade, sabendo que não podem produzir 
uma palavra na Escritura para suportar a ideia trinitariana deles de três deuses. 
Pai, claro que nós cremos que Tu és uma trindade de ofícios - do Pai, Filho, e 
Espírito Santo. Com certeza que cremos nisso, Senhor, mas não Te fazemos 
três deuses; fazemos-Te um Deus que cumpriu três ofícios - tanto Pai, Filho e 
Espírito Santo, e o nome desse Deus foi chamado Jesus Cristo. Agora esse é o 
nome do Pai, Filho e Espírito Santo. 
270

 Pai, que as pessoas possam ver e ser obedientes ao baptismo na água para 
a remissão dos seus pecados. E possam estas poucas palavras para o baptismo 
cair profundamente no coração de todos, porque não sabemos quanto tempo 
temos mais, Pai. Está a aproximar-se bastante. O inimigo, como esperamos 
falar esta tarde, está a crescer mais profundamente, está cada vez mais 
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Metodistas, Baptistas, Presbiterianos, Pentecostais, ou algo ou algures. Agora, 
vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Assim então vêem que quando dizem, 
“Vá a eles,” isso é o que vocês têm de fazer. Há alguém ali que se semearem a 
semente haverá uma colheita um dia. Vai cair… Alguns deles vão continuar e 
vão dizer, “Ah, ele não passa de um… Ele é um enganador.” Não disseram a 
mesma coisa do nosso Senhor? “Não há nada aí.” Bem então, por que é que 
não vêm confirmar comigo? “Ele não passa de um enganador.” Então 
confirmem com a Palavra. Vejam, se não é a Palavra, então está a enganar, 
veja. Agora, se a sua teologia é diferente da Palavra, então não está certo. 
261

 Agora, os outros vão passar e dizer, “Bem, sabe que mais, creio que vou 
tentar por um pouco.” Ele vai abafar. Está certo. Mas quando você realmente 
esvaziar; diga, “Senhor Jesus, que não seja mais eu, mas Tu a partir de agora.” 
Então vai produzir a cem. Crê nisso? Eu creio, também. Com liberdade e 
justiça para todos. Está certo. Sim, senhor. Eu prometo fidelidade ao meu 
Senhor, veja, para pregar a Sua Palavra e permanecer na Sua verdade se me 
custar a vida. Eu vou continuar da mesma forma. 
262

 Porque eu ia… seria uma grande coisa para mim, não querer fazer isso, 
mas se tivesse de o fazer, vai misturar o meu sangue nesta terra como aqueles 
que misturaram o sangue deles pela mesma coisa - como aqueles que 
morreram nas covas dos leões; como aqueles que morreram nas cruzes; 
aqueles que foram serrados - que foram expulsos das suas organizações e 
vaguearam vestidos de peles de ovelhas e de cabras e foram destituídos. Seria 
um grande privilégio como os discípulos de Cristo voltaram e tinham isso 
como alegria por serem capazes de suportar a repreensão que foi trazida sobre 
o Seu nome. Eles podiam sofrer aquilo por Ele, o pequeno sofrimento deles. 
Eu não quero sofrer; ninguém quer sofrer. Eu gostava de dar as mãos a todas 
as denominações e dizer, “Irmãos, vamos.” Eu gostava de fazer isso. Se o 
fizesse, eu tiraria a minha mão Dele. Longe de mim fazer isso. Se eu estiver 
sozinho, eu estou com Ele e com a Sua Palavra. 
263

 Como Eddie Perronet disse, “Em Cristo a rocha firme eu estou; todos os 
outros solos são areia movediça.” E Cristo é a Palavra. “No princípio…” E o 
que é isto? Toda a palavra produz… toda a semente produza segundo a sua 
espécie. A semente denominacional vai produzir segundo a sua espécie. A 
organização Pentecostal vai produzir segundo a sua espécie. Os Baptistas vão 
produzir segundo a sua espécie. O que é isto? - organização, constantemente, 
constantemente. 
264

 Vamos mostrar esta tarde, Deus permitindo, como começaram e o que 
provocou isso e onde é que a Bíblia disse que terminariam e como 
terminariam - exactamente o que vai ser no final. 
265

 Deus vos abençoe a todos nos carros. Muitos de vocês que estão nos 
carros que não puderam entrar, que estão a ouvir por este microfone. E Deus 
vos abençoe aos que estão de pé à volta destas paredes e aos que estão aqui 
sentados nesta manhã. E eu confio que pela graça de Deus, não tenho trazido 

3 

12
 Concede estas coisas, Pai, e estas Escrituras e o texto e as palavras que 

temos aqui escritas ao longo da semana orando e estudando. Possam cair em 
boa terra por todo o lado em que forem ouvidas – uma terra que as possa 
manter e cuidar e depois toda a glória será dada a Ti, porque pedimos no nome 
de Jesus. Amém. 
13

 Para as pessoas lá fora nos carros que não conseguem entrar, eu estou a 
ligar um pequeno instrumento aqui agora e liguem o vosso rádio para 1150 e 
vão receber a mensagem no rádio do vosso carro. 

[Agora é esta ligação aqui? Está ligado, está, para as fitas?] 
14

 Agora, para todos os meus amigos aqui e onde quer que estas fitas possam 
viajar, sinto que devo uma explicação às pessoas de muitas coisas que eu 
tenho dito e feito. Assim muitas vezes as pessoas vieram até mim e disseram, 
“O nosso pastor diz, «por que faria isso,» Irmão Branham? Por que disse isto? 
E o que o faz agir dessa forma?” Agora, de todo o meu coração, tudo o que eu 
tenho feito, eu tenho feito com a melhor intenção que eu sei. E tudo o que eu 
tenho dito eu tenho dito do meu coração. E eu fiz isso por um propósito; e vou 
tentar esta manhã pela ajuda de Deus explicar pela Bíblia o propósito e porque 
tenho feito isso. 
15

 E agora aí talvez, num grupo de pessoas deste tamanho, estão 
provavelmente muitos ministros aqui sentados e muitos vão ouvir isto, e eu 
espero que tenhamos tempo suficiente para ver tudo o que eu tinha pensado e 
colocado na Escritura… levado às Escrituras, melhor dizendo, para as pessoas. 
Mas para os meus irmãos: apesar de poderem discordar comigo – agora eu 
estou a falar tanto aqui como para as fitas – vocês podem discordar bastante de 
mim pela minha posição em relação àquilo que eu penso que está certo. E 
vocês têm o direito de discordar de mim por verem isto de forma diferente; 
mas eu espero que pela ajuda de Deus esta manhã, eu seja capaz de vos 
mostrar a razão por que eu tenho tomado esta posição. 
16

 E eu nunca… houve muitas vezes que eu já repreendi igrejas, 
denominações, o vestuário das mulheres, o comportamento dos homens. Eu 
penso que já suportei isso completamente pela Escritura. E nunca uma vez, 
Deus conhecendo o meu coração, eu tive um mau sentimento em relação a 
qualquer pessoa. Não importa se não concordam comigo tal como o oriente do 
ocidente, eu continuo a amá-las. E enquanto eu tiver o Espírito de Deus em 
mim eu sempre vou amar a Sua igreja – o Seu povo. Não importa o que façam, 
ou como me tratam, isso não tem nada a ver com isso. Eu continuo a amá-las. 
17

 Eu lembro-me de uma vez um homem chamado Moisés. Aquelas pessoas 
constantemente (nós chamar-lhe-íamos a nossa expressão do sul) a agravá-lo – 
constantemente a pô-lo em movimento. Tudo era um murmúrio ou uma queixa 
e assim por diante. Mas Moisés, quando chegou ao momento da verdade, 
quando Deus disse, “Separa-te deles, porque eu vou pegar em ti e começar 
uma nação,” Moisés lançou-se no caminho da ira de Deus. Disse, “Toma-me a 
mim, e não às pessoas,” que ele chamaria de rebeldes, (rebelião contra Deus e 
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contra ele) apesar disso, ele amava-os tanto que ele disse, “Toma-me a mim e 
salva-os.” Isso era Cristo em Moisés. 
18

 E se um homem, não importa quem mais discordaria com ele, se ele não 
sente isso então há uma falta de Cristo creio eu – se do seu coração, não dos 
seus lábios, se ele não sente isso em relação à humanidade. 
19

 Eu fiquei surpreendido uma vez (não é só por mero senso de humor desta 
vez), mas houve uma reunião em Chicago e um homem de cor estava lá 
sentado e ele continuava a dizer, “Eu quero ver o Dr. Branham.” Ele tinha um 
grande chapéu e umas grandes cruzes, de vinte ou vinte e cinco centímetros de 
comprimento e largura, ao peito e túnicas e vestido de forma muito estranha 
com anéis engraçados e colares e assim por diante. E eu disse ao Irmão 
Baxter, que era o meu associado, disse-lhes, “Traga-o ao escritório; eu vou vê-
lo.” E ele sentou-se à minha frente e disse, “Posso tratá-lo por «Pai,» ou por 
«Reverendo,» ou por «Ancião,» ou como quer que eu o trate?” 
20

 Eu disse, “Se me ama, chame-me «irmão»”. E ele, por respeito, fez assim; 
e deu-me o seu título que, oh, levaria algumas linhas para o escrever no papel 
os títulos do nome da igreja e o seu título na igreja. Mas ele disse uma coisa 
que sempre ficou comigo. Ele disse, “Eu estou interessado nisto, Irmão 
Branham.” Ele disse em que estava interessado na sua igreja e nas suas coisas. 
Ele disse, “Eu estou interessado numa raça”; ele disse, “que é a raça humana.” 
21

 Eu disse, “Aí vamos dar um aperto de mão.” A raça humana para todos, 
para todo o credo, para toda a cor e para toda a pessoa por que Cristo morreu, 
esse é o meu interesse nesta manhã. E eu sempre tentei fazer desse o meu 
interesse. 
22

 Agora, eu quero ler e depois apenas… Eu não estou a contar pregar porque 
levaria provavelmente pelo menos… O que eu tenho aqui para dizer vai 
provavelmente levar-me quatro ou cinco horas. Assim depois de duas horas 
agora, depois vamos despedir-nos e vamos almoçar, depois voltamos às duas 
horas. Estejam aqui antes das duas horas porque eu quero começar mesmo às 
duas horas. Estejam aqui por volta da uma hora e trinta se puderem. Então 
vamos sair a tempo do serviço da noite. 
23

 Eu tenho de partir esta tarde ainda para Tifton, Geórgia onde vou ter um 
serviço amanhã à noite no auditório da escola secundária ali – apenas um 
serviço de pregação. E depois dali, não sei. Onde quer que Ele me guie a partir 
dali. Muitos lugares… o Irmão Arganbright e os outros ligaram-me do 
estrangeiro para começar imediatamente lá, pelo Oeste, pelo Canadá, por todo 
o mundo. Mas vocês sabem… Eu creio que vocês saberão melhor depois de eu 
terminar, se Deus me ajudar a dar-vos da forma que me foi dada; depois do 
serviço, vocês vão entender, espero eu. 
24

 E então, se houver algumas perguntas que não entendem, peço que tragam 
os vossos livros e depois vocês que têm gravadores podem obter as fitas e 
ouvi-las em vossa casa e sentar-se com um coração aberto – apenas com um 
coração aberto. Coloquem-no ali e digam, “Senhor, eu relaxei agora; vou 
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Bíblia disse que ele era aleijado, você sabe), e ele veio a cuspir naquele rei. 
Veja Cristo. A cuspir nele! Esse mensageiro ao seu lado, um anjo a representá-
lo, puxou uma espada e disse, “Será que a cabeça desse cão deve ficar… a 
cuspir no rei?” O anjo disse, “Eu vou feri-lo de morte!” 
256

 David disse, “Embainha a tua espada. Eu tenho de fazer isto.” Subiu ao 
topo da colina de Jerusalém, olhou para baixo (um rei rejeitado) e chorou. 
Oitocentos anos mais tarde o Filho de David, o Espírito que estava em David 
numa porção, esteve na mesma colina, um rei rejeitado, sendo cuspido e a 
fazerem troça. Está certo? Consigo imaginar que Deus disse, a esse anjo que 
estava a andar ali com Ele quando Ele subiu ao Calvário assim: “Será que a 
cabeça desse cão deve permanecer nele?” 

“Deixa-o.” Oh, bem, vem aí um tempo. 
257

 Mas então e David, quando ele voltou? A história mudou. David veio a 
cavalgar em triunfo. Este homem correu a gritar por misericórdia. Claro, 
deixa-o. Ele um dia chegará ao poder. Então o riso vai virar-se para outro lado. 
Está certo, deixai-os. 
258

 Mas, Deus disse, “David, tu és um homem segundo o Meu próprio 
coração.” Quando Deus cria um homem, ele é da Sua espécie. David disse, “A 
Tua Palavra tenho escondido no meu coração para não pecar contra Ti 
Senhor.” A única coisa que ele precisou foi a chuva. David teria estado bem se 
pudesse ter apenas essa chuva, mas o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. 
Ele tinha a Palavra e a Palavra estava nele e ele conseguia saber isso; ele disse, 
“Escondi-a no meu coração, Senhor. Não vai desabrochar e agir como se 
devesse mas eu escondi-a ali Senhor. Eu escondi-a ali.” Mas quando Jesus 
veio, que era a Palavra manifestada, tomou o embrião da vida dali e trouxe de 
volta à Palavra, agora. E se o cálice de David verteu, como é que deve ser com 
o nosso? Certo. Sem o Espírito. Amém. Ele não é maravilhoso? Você ama-O? 

Não é Ele maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso? 
Não é Jesus o meu Senhor maravilhoso? 
Olhos viram, ouvidos ouviram, 
O que está gravado na Palavra de Deus; 
Não é Jesus o meu Senhor maravilhoso? 

259
 Não é? Quantos O amam? Quantos O amam? Oh, maravilhoso. Agora, é 

duro, amigos. É muito duro. Eu não queria ser assim, eu mesmo. Eu espero 
que entendam isso, vejam. Mas hoje eu estou a expressar o porquê das coisas 
que tenho feito. 
260

 Agora, para uma pequena análise antes de nos despedirmos para o almoço 
é isto: eu quero que saibam que eu tenho… este tem sido o meu motivo e o 
meu objectivo, é a Palavra de Deus. O meu motivo é agradar-Lhe. E eu não 
posso ouvir tudo e crer na Palavra de Deus; nem posso ouvir tudo e agradar a 
Deus. O meu motivo é conhecer a Sua Palavra e agradar a Deus ao servi-Lo 
pela Sua Palavra. Não que eu tenha alguma coisa contra… Agora todos aqui 
que nasceram do Espírito de Deus que estão no grupo eleito já foram talvez 
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expressa Dele? “Oh,” diz ele, “não significa isso.” Imagem expressa de Deus, 
a dizer, “Oh, eu disse isso, mas não queria dizer bem isso. Eu estava errado aí. 
Eu retracto-me. Isso era para outra altura. Eu não quis dizer isso.” Oh 
misericórdia, lixo, resíduo do diabo com que ele alimentou Eva. Não o deixe 
tentar enfiar isso pela garganta do eleito. Não, senhor. Eles não vão crer nisso. 
“Venha juntar-se ao nosso gangue.” Não se junte a nada, você tem de nascer; 
não tem de se juntar! Uma nova criatura. 
251

 Sim, à Sua própria imagem da Sua espécie para ser a Sua Palavra 
expressada na terra. Agora Jesus foi a Palavra expressada de Deus. Crê nisso? 
Então o que é que nós devemos ser? - filhos de Deus, também, com a Palavra 
expressada na igreja, a continuar (esse é o corpo místico de Cristo), a 
continuar com as mesmas obras que Jesus fez quando Ele esteve aqui na terra, 
veja. Essa é a espécie segundo a Sua espécie. 
252

 Agora você pode ter a espécie Luterana segundo a Luterana; a espécie 
Metodista segundo a Metodista; a espécie Católica segundo a Católica; a 
espécie Pentecostal segundo a sua espécie; a Unitária segundo a sua; a 
Trindade segundo a sua, mas se você é da espécie de Deus, é diferente. Veja, 
você é a imagem expressada da Palavra a manifestar-se. Oh, bem! Ora, tem de 
ser. Se a água cai sobre isso, tem de fazer isso. 
253

 Então dê-lhe um nascimento, um tipo e depois… Deus fez o homem à Sua 
própria imagem. Eu penso que não tenho tempo para esta próxima expressão; 
é elegante, mas não quero… Todas as palavras de Deus são elegantes, veja. E 
olhe aqui, onde eu devia estar na hora do almoço, estou a esta distância disso, 
veja. A cerca de um sexto disso. Muito bem, posso… Vamos deixar por aqui. 
O que dizem? Depois nós… Quantos podem voltar esta tarde? Levantem a 
mão. Bom. Não quero manter-vos por muito tempo. Agora eu vou apenas… 
eu não quero cansar-vos. Agora, vocês, rapazes das fitas, deixem as fitas a 
gravar um minuto e eu vou cortar isto dentro de um minuto. Muito bem, 
senhor. 
254

 Agora, o nosso último pensamento aqui foi que Deus fez o homem à Sua 
própria imagem segundo a Sua espécie. Deus fez um homem segundo a Sua 
espécie. Entende? Um homem segundo a Sua espécie. Bem, que tipo de 
homem é que Ele era? Se olhar atrás e vir o que Ele era quando Ele se fez 
carne, esse é o tipo de homem que Ele faz. Está certo? Um homem segundo a 
Sua espécie. Amém. Está certo, não está? É esse o Seu tipo de homem. 
255

 Ele disse outra vez, uma vez a um homem: “Tu és segundo o Meu próprio 
coração.” Um homem segundo o Seu próprio coração - David. Lembra-se 
disso? O Espírito de Deus em David. David, um rei rejeitado. O ungido é 
sempre rejeitado. David, o rei rejeitado, subiu a colina quando o seu próprio 
povo… Eu vou pregar sobre isto nos próximos três minutos. Quando devia ser 
o próprio povo de David, a sua própria espécie o destronou, o seu próprio 
filho, e expulsou-o do trono. David foi por ali e até um deles veio ali cuspir 
nele - o rei ungido. Este pequeno homem veio ali, aleijado na sua doutrina (a 
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ouvir,” e depois quando captarem alguma coisa, desliguem o gravador e vão à 
Escritura. E a Bíblia disse, Jesus disse, “São elas que de Mim testificam,” 
veja. Vamos olhar pela Escritura e ver se está tudo bem. 
25

 Agora, eu quero abrir… (Desculpe? Aqui mesmo. Ele está a mostrar-me 
os vários microfones para usar. Há um conjunto deles aqui nesta manhã, não 
sei por qual começar.) Agora, vamos abrir na Escritura… Eu vou começar em 
Génesis e vou concluir esta noite em Apocalipse. Eu creio na Palavra. 
Génesis, começando no capítulo 1, desejo ler uma porção da Palavra. E agora 
se alguém quiser que alguém tome o… peguem nos vossos lápis e papéis e 
assim por diante porque eu tenho muitas Escrituras. Eu quero continuar a ler 
sempre sobre estas Escrituras. 

No princípio, criou Deus os céus e… a terra. 
E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do 

abismo; e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 
E disse Deus: Haja luz. E houve luz. 
E viu Deus que era boa a luz; e fez Deus separação… entre a luz 

e as trevas. 
E Deus chamou à luz Dia; e às trevas chamou Noite. E foi a 

tarde e a manhã: o dia primeiro. 
E disse Deus: Haja… uma expansão no meio das águas, e haja 

separação entre águas e águas. 
E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que 

estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a 
expansão. E assim foi. 

E chamou Deus à expansão Céus; e foi a tarde e a manhã: o dia 
segundo. 

…disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar; 
e apareça a porção seca. E assim foi. 

E chamou Deus à porção seca Terra; e ao ajuntamento das 
águas chamou Mares: e viu Deus que era bom. 

E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, 
árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente 
esteja nela sobre a terra. E assim foi. 

E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua 
espécie e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua 
espécie. E viu Deus que era bom. 

E foi a tarde e a manhã: o dia terceiro. 
26

 Agora, eu quero começar nesta manhã com o meu texto para usar isto: “A 
Palavra Falada é a Semente Original.” Agora é isso em que eu desejo basear o 
meu texto – “A Palavra Falada é a Semente Original.” Agora se reparar Deus 
disse, “Dê fruto segundo a sua espécie.” Seja o que for deve ser gerado 
segundo a sua espécie. 
27

 Agora, esta Palavra de Deus é eterna. Deus, sendo infinito, não pode falar 
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uma coisa e depois mais tarde mudar para outra coisa, para uma decisão 
melhor, porque toda a decisão de Deus é perfeita. Ele não pode… uma vez que 
a Sua Palavra seja falada, nunca pode morrer. Vive, vive, vive e nunca pode 
morrer porque é Deus. A Sua Palavra não pode morrer como Ele não pode 
morrer. É por isso que nós lemos em I João… ou S. João, no capítulo 1, que 
“No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus… E 
o Verbo se fez carne…” A mesma Palavra que foi falada no princípio com o 
seu propósito eterno veio e se fez carne e habitou entre nós – a Palavra de 
Deus. 
28

 Há uns anos atrás eu ouvi que uma mulher (agora isto pode não ser 
autêntico) tocou com a língua em rádio [elemento químico – Trad.] enquanto o 
misturava para o colocar em mostradores de relógios – aquilo matou a mulher. 
E anos mais tarde, guardaram o crânio dela para uma autópsia, eles disseram 
que você podia pegar em instrumentos, quaisquer que eles usassem e colocar 
contra esse osso do crânio e com um barulho você ainda conseguia ouvir esse 
rádio a andar no crânio dela depois de estar morta durante anos. O rádio 
continua a andar. 
29

 A Palavra de Deus continuamente a andar. Disseram-me que se nós 
pudéssemos pegar num instrumento que o conseguisse captar, que a voz de um 
homem, a minha voz que eu falo hoje, daqui a dez mil anos ainda poderia ser 
captada no ar. É como largar um seixo no meio de um charco. E as ondas 
pequeninas depois de deixarem de ser vistas pelo olho, continuam até que 
chegam à margem. E a onda sonora das nossas vozes viaja continuamente por 
todo o mundo; por isso, então a nossa voz, aquilo que nós dizemos, será o 
nosso juízo. O nosso testemunho levantar-se-á contra nós. As nossas próprias 
vozes vão ecoar nos nossos próprios ouvidos na barra do julgamento de Deus 
quando o Seu grande instrumento captar toda a voz que foi falada – toda a 
palavra que foi murmurada. 
30

 E agora só há uma forma de parar essa voz que está errada; é o 
arrependimento. Só Deus pode parar isso. Se não parar, continua e vai 
encontrar-se consigo na eternidade. Por isso, Deus sendo perfeito e sendo a 
Sua voz eterna, a Sua própria voz vai ter de estar a par com isso. Por isso, Ele 
tem de ser perfeito em toda a decisão. Porque quando Ele diz alguma coisa, 
tem de ir por todo o lado e voltar para o julgamento. 
31

 Agora, se você entender bem, ou tentar entender, vai ver por que é que eu 
sempre tomei partido pela Palavra de Deus; porque, todas as outras coisas têm 
de perecer, Deus é eterno e a Sua Palavra é eterna. Agora, enquanto você 
estuda, e eu tento falar o maior tempo possível para que vocês entendam as 
palavras; e eu faço isso para as fitas também – para que vocês saibam que esta 
Bíblia é a Palavra de Deus! 
32

 Agora nós sabemos que estamos a chegar a um julgamento, que a voz de 
Deus vai chegar até nós algures porque foi dada a todos os mortais para ouvir. 
Os ministros são responsáveis por a levar e se esta voz de Deus tem de 

43 

boca. Certo! Isso é quando Ele vier. É quando Ele vai mostrar. É quando vocês 
vão ver a chuva. Oh, bem, fiquem parados; fiquem quietos; deixem isso. 
247

 Oh, mas a Palavra estava com esse profeta ungido porque a Palavra do 
Senhor veio ao profeta. Agora, Deus não muda o Seu sistema. Não, não. Ele 
nunca mudou o Seu sistema. Agora, qual era? Ali estavam três mais uma vez. 
Lá foram Janes e Jambres a operar milagres, como foram a Sodoma, fizeram 
um pequeno milagre - cegos, veja. Ali estava Abraão, o ungido, com Deus e a 
sua adjutora, Sara. Está certo? Aqui estavam Janes e Jambres a operar 
milagres - qualquer coisa que Moisés pudesse fazer como milagre, sinais - e 
ali estava a Palavra ungida, o profeta, com o seu ajudante - o seu assistente. 
Oh, gostava de poder pregar sobre isso agora, por umas boas duas horas. 
248

 Muito bem. Em Génesis um, lembre-se, toda a semente segundo a sua 
espécie. Deve ser assim para sempre. Aí estão todos esses tipos. Um homem 
que diria, que podia crer, que a igreja vai passar pelo período da tribulação, 
pergunto-me onde é que vai buscar uma semente para isso? Quando até… 
“Bem,” diz você, “eu creio que diz isto que eles vão fazer…” Está tudo bem. 
Já reparou ali onde as chuvas caíram da outra altura? Onde é que caíram? Noé 
estava na arca antes de o juízo chegar. Sodoma - Ló estava fora de Sodoma 
antes de acontecer. Claro, nós não vamos passar por nenhum período de 
tribulação; vocês vão no rapto um dia destas. Claro. O que é que nós… por 
que é que vocês têm de ser julgados? Ele passou pela minha tribulação - Jesus 
Cristo. Foi aí que a minha tribulação aconteceu, aí mesmo, sim. Eu aceitei-O e 
estou livre - “Quando eu vir o sangue passarei sobre vós.” Está certo. Moisés 
estava protegido em segurança com Israel enquanto a tribulação caía. Está 
certo. 
249

 Muito bem toda a semente deve vir segundo a sua espécie. Deus fez o 
homem à Sua imagem segundo a Sua espécie que seria a Sua Palavra na terra. 
Ele expressou-a em Jesus Cristo. O que foi isso? - Deus estava em Cristo. Esse 
é um homem segundo a Sua espécie, veja. Quando Deus, que é a Palavra… 
Quantos sabem que Ele é a Palavra? Quando a Palavra estava em Cristo, um 
homem, homem humano, a expressar-se por Ele; esse era Deus, a Palavra, em 
Cristo a expressar-se; e Deus no princípio fez o homem à Sua própria imagem 
e é esse tipo de homem que Deus faz hoje. O seminário e a chocadeira 
incubadora acabam por formar um bando de híbridos. Veja, as escolas. Mas 
quando Deus chama um homem, ele é à Sua própria imagem - a Palavra viva 
nele. Está certo. Aí está ele; esse é o homem de Deus. Homem à Sua própria 
imagem, segundo a Sua semelhança. E Jesus disse que “ele vai fazer as obras 
que eu faço.” Assim Deus fez o homem à Sua própria imagem segundo a Sua 
espécie. 
250

 A Sua espécie - qual é a Sua espécie? - a Palavra. Ele é a Palavra. Então se 
um homem nega a Palavra de Deus, como é que ele pode estar à imagem de 
Deus? Coloque essa questão. Pergunte a si mesmo. Como é que ele pode estar 
à imagem de Deus e nega a Palavra de Deus, quando a Palavra é a imagem 
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Jambres resistiram a Moisés, assim estes homens de mente réproba resistem 
em relação à Palavra” - em relação à verdade e a Palavra é a verdade. Está 
certo? Agora, isto não é leite desnatado, amigos. 
242

 Veja, a Bíblia disse, Jesus disse que seriam tão parecidos que enganariam 
o eleito, se possível fora; mas não é possível. Essa semente vai cair ali porque 
foi predestinada a cair ali. As sementes surgiram. As denominações estão 
semeadas; a Palavra foi semeada, veja. E Janes e Jambres, essas pessoas… A 
Bíblia disse que estes demónios surgiriam nos últimos dias e enganariam as 
pessoas por estes milagres e sinais que podiam operar. Como é que você vai 
saber qual é a diferença? - a Palavra! 
243

 Até o Velho Testamento disse, “Se não falarem de acordo com a lei e os 
profetas, não há vida neles” - se negarem uma coisa. Então mostrem-me uma 
pessoa que já foi baptizada usando o título de, nome do Pai, Filho, e Espírito 
Santo. Por que é que fazem isso então? - um credo, híbrido, filhos mortos, 
filhos bastardos, duas vezes mortos, arrancados pelas raízes. “E toda a raiz que 
o meu… toda a planta que o Meu Pai celestial não tenha plantado será 
arrancada.” “Tanto os céus como a terra passarão, mas a Minha Palavra não 
passará,” disse Jesus. Agora vê por que é que eu me tenho levantado da forma 
que tenho. 
244

 Mostrem-me um lugar, se não é uma maldição para uma mulher cortar o 
seu cabelo. Aí tem. Depois disputam comigo. Depois as pessoas dizem, “O 
Irmão Branham é um profeta. Oh você crê nele enquanto ele está a falar com 
as pessoas, a dizer quais são os seus pecados e coisas assim, mas quando ele 
vai ensinar, não creia nisso.” Bem, seu pobre hipócrita. Você não sabe nada! A 
Bíblia não diz que a Palavra do Senhor veio aos profetas? Eu não me chamo 
um profeta, eu não sou um profeta. Mas vocês dizem que eu sou; eu estou a 
dizer o que vocês disseram. E depois viram-se e dizem uma coisa dessas. Não 
digam que não disseram. Eu até tenho isso gravado onde vocês disseram. Não 
sabiam disso, pois não? Só quero que digam uma vez que não disseram; só 
quero que digam isso. Eu vou deixar que a vossa própria voz fale convosco. 
245

 Como Janes e Jambres resistiram a Moisés - operadores de milagres, mas 
onde estava a Palavra, a verdadeira Palavra? Havia homens a operar milagres. 
Havia homens que podiam fazer tudo o que era milagre que… mas havia dois 
profetas ungidos ali, ou um profeta e o seu ajudante. Havia um profeta ungido 
chamado Moisés, estava ali e tinha o “Assim diz o Senhor.” E no final, foi 
tudo manifestado - antes da libertação. Está certo? Os assim chamados 
operadores de milagres morreram. 
246

 Agora, o que eles estão a tentar fazer, eles estão a tentar fabricar uma 
chuva serôdia. Não faz sentido! Ora, a chuva serôdia vai varrer o mundo, 
irmão. Houve uma chuva temporã a semear a Palavra. Está certo. Agora você 
vai ver o que a chuva serôdia produz. Você vai ver que haverá uma afiliação. 
Os Pentecostais e todos os grupos vão unir-se e vão fechar as portas desses 
homens que não vão ouvir isso e nem sequer vos vai ser permitido abrir a 
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alcançar toda a gente, então você tem de ouvir aqui ou na barra do julgamento. 
Assim se a igreja tem a voz de Deus, então você deve ouvir a voz da igreja 
como as nossas pessoas Católicas Romanas nos dizem. E quando eles mesmos 
são tão confusos e tão diversos na doutrina deles, (a Romana, a Grega e os 
vários tipos) então não pode haver lugar nenhum para se ter fé porque qual 
delas é a igreja? 
33

 A igreja Romana está certa ou a igreja Grega está certa, ou alguma das 
outras igrejas está certa? Os Luteranos estão certos? Os Baptistas estão certos? 
Os Metodistas estão certos? Os Presbiterianos estão certos? Ou quem está 
certo quando há tanta diferença entre eles? Um está tão distante do outro como 
o leste do oeste, mas na minha opinião a voz de Deus é o juiz. Assim a voz de 
Deus, se é assim tão perfeita, tem de vir de algum recurso perfeito e se os 
homens trazem de uma forma e de outra forma com as suas diferenças nas 
denominações, então não há forma de estabelecer com segurança uma fé 
naquilo que eles estão a dizer. 
34

 Espero que seja claro, veja, porque e se alguém disser que é desta forma… 
alguém diz-lhe que você se deve juntar a esta igreja: “Só esta igreja tem a 
salvação” – essa é a versão Católica. O Luterano vem e diz que eles são o 
caminho. Aqui vêm os Metodistas com outra coisa, os Baptistas com outra 
coisa, o Pentecostal com outra coisa; e parece haver muita confusão junta. 
Então quando você leva esta Palavra escrita aos nossos irmãos, muitos deles 
dizem, “Bem, esses dias já passaram.” Outro diz, “Isso é apenas história.” O 
outro diz, “É um livro de poemas.” O outro diz, “A igreja tem o direito de 
mudar isso.” Então onde estamos firmados? Onde há um lugar de repouso para 
a fé? 
35

 Quando Deus, sendo eterno… Eu creio que se nós vamos ser julgados (e 
sempre cri)… que se nós vamos ser julgados por alguma coisa, será pela 
Palavra de Deus que deu a comissão. Então se vamos ser julgados por essa 
Palavra, então Deus seria um Deus injusto por colocar uma confusão assim na 
terra. E a pobre mente humana tão confusa, não sabe o que fazer; e um vai 
juntar-se a esta e depois junta-se àquela, o pobre homem a tentar pensar que 
está a tentar encontrar o lugar certo. Ele vai ouvir esta denominação, depois 
vai ouvir outra denominação e esta parece ser melhor do que aquela; ele vai e 
em primeiro lugar, ele voltar à primeira novamente. Ele não sabe o que fazer. 
Mas se Deus vai julgar o mundo por alguma coisa, será pela Sua Palavra. Eu 
creio nisso. 
36

 E agora, meus irmãos – agora quando eu digo isso, eu não digo apenas 
para este pequeno grupo aqui nesta manhã, mas estou a dizer onde estas fitas 
serão enviadas à volta do mundo – espero que tenham paciência comigo por 
um pouco e pensem nisso, que tem de haver algum lugar onde se vá para um 
julgamento. Então alguns deles dizem, “A versão King James” [versão da 
Bíblia em Inglês – Trad.] ou a outra versão e agora estão a fazer uma versão 
Standard ou algo assim. 
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 Eu creio que se Deus é o Deus soberano (como Ele é), o eterno, Ele tem de 
cuidar disso; é com Ele. Se eu quero ir para o céu para o Seu lugar, cabe a Ele 
dar-me um lugar onde eu vou saber o que fazer – um lugar em que você pode 
colocar a sua mão e dizer, “É isto.” Concorda com isso? Tem de… É com Ele. 
Ele seria injusto. 
38

 Se eu digo, “Senhor, eu era um Luterano,” e o outro diz, “Bem, eu era um 
Católico,” bem, aí estão os dois a protestar um contra o outro. Agora, o que é 
que o pobre homem vai fazer? Ou e se a igreja Católica estiver certa? – então 
todos os Luteranos estão perdidos. E se os Luteranos estão certos? – todos os 
Católicos estão perdidos. 
39

 Veja, você tem de ter algum lugar onde essa fé pode ter o seu lugar de 
repouso. E para mim – não sei o que sentem sobre isso, mas para mim a Bíblia 
é a Palavra de Deus infalível. E eu creio que Deus cuidou da Sua Palavra para 
que não haja nenhuma pontuação fora do lugar.  
40

 A minha filha ali atrás, a Rebeca, estava a dizer, “Papá, na escola nós 
provamos que este mundo tem milhões e milhões de anos de idade; então isso 
não contradiz a Bíblia?” 

“Não, senhor,” disse eu, “não contradiz.” 
41

 “Bem,” disse, “Se o estudo diverso das rochas e das formações e das 
estalagmites e das estalactites e assim por diante prova que aquelas gotas têm 
milhares de anos e Deus disse que Ele fez os céus e a terra em vinte e quatro 
horas, isso não refuta… não refuta a Bíblia?” 
42

 Eu disse, “Não.” Se reparar Deus a dizer a Moisés acerca da Bíblia, Ele 
disse, “No princípio criou Deus os céus e a terra.” – ponto final! Quanto 
tempo demorou, isso não diz respeito a ninguém. Então Ele continua e começa 
a chegar ao Seu tempo de colocar a semente na terra. Mas no princípio – pode 
ter sido centenas de milhares de milhões de biliões de anos, éones de tempo 
[espaço de tempo quase imensurável - Trad.], mas Deus criou os céus e a terra, 
ponto final! Está encerrado o assunto. Isso foi o princípio. Veja, Ele não 
comete erros. Paulo, o grande pregador disse… disse a Timóteo “estuda e 
prova por ti mesmo, maneja bem a Palavra de Deus.” Estudar de coração 
aberto e é isso que eu tento fazer. 
43

 Agora, com a minha fé na Palavra assim, então eu não posso tomar alguma 
interpretação particular, porque a Bíblia afirma que a Bíblia não é de particular 
interpretação. Agora apenas o Espírito revelou isso. Eu conheço a Escritura, 
mas agora mesmo não sei exactamente onde está na Escritura; mas vocês que 
estão a anotar, vão encontrar; acho que é em Pedro que a Bíblia não é de 
particular interpretação. 
44

 Por isso, se o escritor inspirado disse… e se estiver errado, então quanto 
das outras partes está errado? Ou está tudo certo ou está tudo errado. Você não 
pode fazer mais nada. Bem, acerca da igreja, você diz, “Bem, então a 
igreja…” Não, se você vai à igreja, então que igreja está certa? Que igreja está 
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tropeçando na escuridão. Esta é a Palavra que o vai julgar, irmão, não é o seu 
credo. Oh, parece bom. Sim, senhor, parece bom. 
237

 E você diz, “Bem, Irmão Branham, espere um minuto. Bendito Deus, eu já 
o vi a sair aí e a curar os enfermos.” Oh claro; eu também já vi. “Oh, eu já os 
vi a falar em línguas.” Sim, senhor. Eu também. E nunca cri e não há ninguém 
que possa provar isso pela Palavra de Deus, que a evidência inicial do Espírito 
Santo é falar em línguas. Eu quero que o homem venha fazer isso. Eu já os 
desafio há muito tempo. Eu creio em falar em línguas. Sim, senhor; mas eu já 
vi demónios falar em línguas, bruxos e feiticeiros falar em línguas e interpretá-
las, negando que exista tal coisa como Jesus Cristo. Eu já vi homens falar em 
línguas e viviam com a mulher de outro homem. De pé e a olhar para mim na 
cara numa visão perante ele - chamei-o de parte e fiz dele uma testemunha 
disso. E chama a isso Espírito Santo? 
238

 “Oh, sim.” Você diz, “Bem, Irmão Branham, não crê que o Espírito Santo 
fala em línguas?” Sim, senhor, mas dê o teste da Palavra! Veja, Janes e 
Jambres operaram milagres. Está certo, não está? Sim, senhor - Janes e 
Jambres. Quando Moisés desceu ao Egipto, tudo o que Moisés fez em forma 
de sinal, Janes e Jambres, esses dois bruxos, conseguiram produzir a mesma 
coisa - dois demónios. Moisés dizia, “Pulgas!” 

Eles diziam, “Pulgas!” 
Moisés dizia, “Um pau no chão!” 
Eles diziam, “Um pau no chão!” 
“Uma serpente!” 
“Uma serpente!” 

239
 Está certo! Eles conseguiam operar milagres. A Bíblia disse que nos 

últimos dias os demónios se levantariam a operar milagres e enganariam as 
pessoas. É muito difícil, irmão, mas você deve conhecer a verdade. 

Jesus disse, “Muitos virão a mim naquele dia e dirão, «Senhor, Senhor, 
não fiz isto e aquilo e aquilo e assim por diante, em Teu nome?»” 
240

 Ele dirá, “Apartai-vos de Mim, vós que praticais iniquidade.” O que é 
iniquidade? - algo que você sabe que está errado e faz de qualquer forma; e 
você sabe que a Palavra de Deus está certa! Por que é que faz o papel de 
hipócrita? - por causa da sua organização e pega um pouco aqui e não vai 
tomar o resto. “Vós que praticais iniquidade,” disse Ele, “apartai-vos de Mim; 
nunca vos conheci.” Agora, isso é… ou você passa pelo inferno aqui ou 
depois… 
241

 Agora, lembre-se, é verdade; foi o que Jesus disse, Janes e Jambres 
resistiram a Moisés; lembre-se, e a Bíblia diz, “Como eles resistiram a Moisés, 
nos últimos dias eles reapareceriam [esses espíritos] novamente.” O quê? - 
antes da libertação do povo. Aleluia! O tempo da libertação está aqui! Jesus 
disse em Mateus 24 ali que eles enganariam o eleito se possível fora. Só o 
eleito, vai captar isso, um aqui e um ali. O eleito se possível. “Como Janes e 
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despedirmos, e tenho a certeza que nem vamos chegar a um terço do caminho, 
mas eu tenho de ler isto de qualquer forma, veja. Mateus 24:35. 
230

 Agora ouça com muita atenção o que Jesus disse. Agora, como Ele nos 
disse que os dois espíritos estariam tão próximos, enganaria o próprio eleito. 
Vocês sabem disso, não sabem? Agora, isso vai ser verdade? Sim, senhor. 
Mateus 24:35 diz: 

Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão-de 
passar. 

231
 Agora que os dois espíritos estão tão próximos… Agora tem de ser dessa 

forma. Tem de ser dessa forma. A denominação Pentecostal tem de actuar de 
forma tão parecida com a verdadeira que Jesus até disse que só o eleito não 
seria enganado. Isso quase que dá cabo de mim. Mas meus irmãos 
denominacionais, não conseguem ver por que é que eu tenho feito aquilo que 
tenho feito? Tão parecido que enganaria o eleito se possível fora. Mas o eleito 
que é eleito para a vida eterna… Agora você fala de atingir isto, nós vamos 
atingir isto daqui a pouco, atingir mesmo, veja. Veja, lembre-se que o eleito é 
o único tipo que vai captar isto. 
232

 “Bem,” diz você, “como é que você sabe que não é você que está errado?” 
Então teste-me pela Palavra. Venha testar a sua denominação por esta Palavra. 
Vamos ver quem está certo. “Provai todas as coisas,” diz a Bíblia. Você diz, 
“Isso não faz diferença nenhuma; ser baptizado desta forma ou daquela…” 
Faz diferença! Isso foi o que Satanás disse a Eva. 
233

 Uma pessoa já estava baptizada em Actos 19. Um bom homem Cristão 
baptizou-os, também, João Baptista. Paulo disse, “Recebestes já o Espírito 
Santo desde que crestes?” 

Ele disse, “Nós nem sabemos que haja Espírito Santo.” 
Disse, “Então como é que fostes baptizados? Se o recebestes então 

saberíeis,” veja. Disse, “Como é que vocês… como é que fostes baptizados?” 
Ele disse, “Em João - o grande homem que baptizou Jesus.” 

234
 Paulo disse, “Isso não vai funcionar agora.” Porque João nunca baptizou, 

apenas para o arrependimento, não para a remissão dos pecados; o sacrifício 
não fora oferecido. E quando eles ouviram isso, foram rebaptizados no nome 
de Jesus Cristo. 

E se Moisés dissesse… Deus disse, “Tira os teus sapatos, Moisés”? 
235

 Ele disse, “Sabes, eu apertei-os bem esta manhã, Senhor. Eu vou mostrar 
mais respeito; vou tirar o meu chapéu.” Isso não ia funcionar. Ele nunca disse 
chapéu; Ele disse sapatos! E isso é o diabo que tenta enganar como ele fez 
com a mãe Eva. Toda a palavra é verdade da forma que Deus a colocou aí 
escrita. É dessa forma que eu creio. 
236

 Agora, você pode ir em frente se disser, “Bem, nós temos a verdade.” Bem 
vá em frente então. Está tudo bem. Se for assim tão cego, vá em frente 
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certa? Veja você tem de voltar a algo em que essa fé tem de repousar. E a 
minha, é na Palavra de Deus crendo que esta Bíblia é o programa de Deus para 
as pessoas – sempre foi. 
45

 Jesus disse que as Escrituras devem ser cumpridas. Ou seja, tudo o que 
está escrito nas Escrituras – (agora tenham isto em mente porque vocês que 
estão a obter a fita agora, no final destas fitas vão ver que eu volto a isso 
novamente) que tudo o que está nas Escrituras tem de ser cumprido. Agora, 
deixem que isso penetre por um minuto, audiência, vejam. Tudo o que está nas 
Escrituras tem de ser cumprido. Então se Deus disse alguma coisa – aí tem! 
Tem de ser cumprido! Ou se não for, não é a Palavra de Deus. Então se é… se 
não é a Palavra de Deus, então onde é que nós estamos? Vamos arranjar 
alguma coisa que se pareça com Deus ou qualquer coisa que queiramos. Como 
a Bíblia disse, “Comamos, bebamos e tenham alegria porque amanhã 
morreremos,” veja. 
46

 Agora, se essa não é a Palavra de Deus, então estamos todos perdidos; e se 
é a Palavra de Deus, Deus é honrado! O Deus… que é a fonte de toda a honra, 
que é o princípio de toda a honra, que é a fonte de toda a honra, que é a fonte 
de toda a verdade, tem de defender aquilo que Ele disse! E se isto não é a 
Palavra de Deus, então quem é Deus? Onde está Deus? Ou será que há um 
Deus? 

“Oh,” você diz, “Irmão Branham, eu sinto.” Oh, os pagãos conseguem 
dizer-lhe a mesma coisa sobre o ídolo deles. 

Viajar faz algo em si, quando você vê por si mesmo. 
“Assim eu creio que posso olhar e ver isto.” 
“Sim.” 
“Eu creio que se eu… eu creio porque eu fui transformado assim, 

porque…” 
47

 Eu faço isso também, mas lembre-se que os pagãos fazem a mesma coisa. 
Ora a moral de África iria… algumas daquelas tribos fariam Americanos aqui 
que se chamam Cristãos sentir-se envergonhados deles mesmos – a moral e a 
pureza entre as pessoas que adoram ídolos pagãos. Assim talvez isso seja 
Deus. Vê o que eu quero dizer? Veja, quando você olha para a coisa de frente, 
há um grande círculo aqui que você tem de cobrir; assim você tem de ter algo 
para onde voltar e colocar as suas mãos. 
48

 Agora vamos ver as afirmações Luteranas; elas falham! Vamos ver as 
afirmações Católicas; elas falham! Vamos ver as afirmações Baptistas, 
Pentecostais; elas falham! Assim você não pode confiar nelas. Mas não há 
uma coisa escrita nesta Bíblia que Deus não tenha provado a alguém que é a 
verdade. É a verdade. 
49

 Como eu já disse muitas vezes, “Talvez a minha fé não suba aonde 
Enoque subiu, mas certamente que eu nunca me iria atravessar na frente de 
alguém que conseguisse subir até lá.” Grande fé. Agora, tenho esta introdução 
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sobre as razões pelas quais eu creio na Bíblia e é daí que eu retiro o meu texto. 
50

 Agora o que eu quero dizer a seguir é que eu não creio que a Bíblia se 
contradiz e eu já fiz esse desafio, por todo o mundo, para que alguém que 
afirme tal coisa venha e o prove. Venha, prove. A Bíblia não se contradiz; são 
vocês a contradizer a Bíblia. Deus não Se pode contradizer. Se Ele se 
contradisser, então Ele não é Deus. E se esta Palavra é Deus então… e se 
contradiz então vocês fazem com que Deus se contradiga; então onde está o 
vosso Deus então? Fica confuso, não fica? – complicado. 
51

 Se Deus se contradiz, Ele não é mais do que eu ou não é mais do que você, 
porque Ele pode contradizer-Se. A Palavra está ali, mas está escondida dos 
olhos dos sábios e dos entendidos. 
52

 É por isso que alguém diz que “Mateus 28:19, onde: “Ide, e ensinai todas 
as nações, baptizando-as no nome do Pai, Filho, e Espírito Santo”; Actos 2:38 
disse, “Arrependei-vos e sede baptizados no nome de Jesus” – é uma 
contradição. Não é uma contradição! 
53

 Todo aquele que já foi baptizado tem de ser baptizado nome do Pai, Filho 
e Espírito Santo. E se você não estiver baptizado usando o nome de Jesus 
Cristo, você não está baptizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo! Você 
está baptizado em alguns títulos que pertencem a um nome. Se essa não é a 
revelação correcta, então a Bíblia estaria errada quando avançou e todos se 
baptizaram no nome de Jesus Cristo. Mas se a Bíblia baptizou… todos os 
apóstolos ao longo da era baptizaram no nome de Jesus Cristo depois de Jesus 
os ter comissionado a baptizá-los no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, 
então a Bíblia está completamente em contradição. Mas se olhar para isto… 
eles fizeram apenas o que Ele disse. Não são títulos, mas é o nome. Por isso 
não há contradição. 
54

 Quantos mais eu podia colocar aqui que tenho escritos, onde as pessoas 
dizem que se contradiz. Eu já peço há vinte e cinco anos (quase trinta agora) 
para que alguém me mostre. Não está lá. Não, senhor. Está lá, a verdade, toda 
a verdade, e nada a não ser a verdade, e a nossa fé descansa aí mesmo, aí 
mesmo naquilo que Deus disse. Não tente interpretar; diga apenas da forma 
que diz. Não coloque qualquer interpretação privada e eu creio que não há 
mais nada… 
55

 Agora, espero que se isto magoar não seja mau; eu estou a tentar dizer 
porque é que eu creio naquilo que creio e a forma como tenho agido - as 
coisas que tenho feito. Estou a tentar mostrar-me ao mundo, que tenho feito 
isto porque esta é a minha convicção.  
56

 Eu creio que qualquer palavra que é acrescentada a esta Bíblia e todo 
aquele que for culpado disso, a sua parte será tirada do livro da vida - 
Apocalipse 21: “Todo aquele que acrescentar a isto ou retirar disto…” Eu não 
creio que nenhum credo, nenhum dogma, nada mais, a não ser a Palavra literal 
de Deus é o plano de Deus. Tudo o resto é pecaminoso e isso será tratado e 
estará eternamente perdido - qualquer homem, qualquer credo, qualquer 
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vos conforme Ele me permitir. A Sra. Wood sabe que depois de eu receber 
isto e muitas mais páginas para além desta, o Espírito Santo disse, “Não faças 
isso.” Eu chamei-a, Sra. Wood, e disse que Ele me disse para não fazer isso? 
Assim eu voltei e orei e naquela noite Ele veio a mim numa visão e disse, “Vai 
fazer isto. Pega nisto e coloca ali porque eles não vão entender isto. Ainda não 
é tempo para isto, coloca isto aqui,” e eu fiz. Está certo. “Obediência é melhor 
do que o sacrifício,” veja. 
225

 Muito bem - obedecer. Agora, agora veja, mostra-lhe que estamos no 
tempo do fim, até a parábola da virgem sábia e da virgem néscia está 
connosco. Agora veja, a versão néscia - virgem, (desculpe), a virgem néscia 
vai ser a híbrida. Veja, ela tinha a semente sem o azeite, a humidade para a 
fazer crescer. Agora e o que é que ela está a fazer? Os dois grupos, o grupo 
Pentecostal e o denominacional do mundo, os grupos evangélicos emergiram 
juntos, veja. Para quê? - indo para Sodoma (agora repare) para colher esta 
colheita. 
226

 Repare, a virgem néscia. Já reparou que… até um dos meus maiores 
amigos, um verdadeiro estudioso, um homem que é esperto, inteligente, um 
homem Pentecostal brilhante. E eu reparei que os meus irmãos nos Homens de 
Negócios Cristãos estão a dar glórias a Deus porque lá eles têm os pregadores 
Anglicanos, os padres Católicos. Pergunto-me se esses homens estão mesmo a 
dormir. Entende… Eles dizem, “Oh, é a melhor coisa que já ouviu, Irmão 
Branham. Ora, este povo Anglicano, vêm aqui e dizem que têm o Espírito 
Santo. Falam em línguas; eles fizeram estas coisas. Glória a Deus! Estou a 
dizer-lhe, eles são… ora, a igreja deles tem sido revolucionada.” Oh bem, 
irmãos, não sabe o que isso é? É um sinal. 
227

 Quando a virgem sábia quer azeite… ou a virgem néscia, melhor dizendo, 
quer azeite, e enquanto ela está a comprá-lo, esse é o tempo em que o noivo 
vem! Oh, vocês Pentecostais, qual é o problema? Bem, vocês não conseguem 
ver a não ser que Deus vos mostre; isso é de certeza. Se vocês não nasceram 
lá, predestinados para isso, vão perder isso. Bem-aventurados os ouvidos que 
podem ouvir; bem-aventurados os corações que podem entender, porque o 
tempo está à mão. Todo o sinal aponta para isso, veja. 
228

 Veja que tipo de reavivamento é que eles estão a ter. Grandes 
reavivamentos, tiveram. Parece bom, não parece? Você diz, “Bem, Irmão 
Branham, agora estamos encurralados.” Era aí que eu vos queria. Como é que 
vão saber o que é certo e errado? Dêem-lhe o teste da Palavra. Essa é a forma 
de dizer se é certo ou errado. É isso; dêem-lhe o teste da Palavra. Vejam o que 
diz acerca da Palavra. Qualquer espírito, vejam o que diz acerca da Palavra. Se 
negar a Palavra, não é Deus, vejam. Não importa o que é, se negar a Palavra 
não é Deus. Vejam, dêem-lhe o teste da Palavra e vejam o que acontece. Jesus 
avisou-nos acerca destas coisas - Mateus capítulo 24 e o versículo 35. Quero 
referir-me a isso porque… por causa das fitas. 
229

 Só um momento. Agora, só temos mais vinte minutos até nos 
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 Ele disse, “Mas riste!” O quê? Isso é graça. Veja, ali mesmo Deus matá-la-
ia, ali mesmo, mas Ele não pôde! Vê a nossa estupidez? Ele mataria cada um 
de nós, mas não pode. Para matar Sara, Ele tinha de tomar Abraão porque Sara 
fazia parte de Abraão. Eles eram um em união! E para tomar a igreja e a 
destruir, Ele não o pode fazer, porque faz parte de Si mesmo! Cristo, parte 
Dele mesmo, a Palavra sendo feita carne. “Graça sublime, quão doce o som.” 
Não pôde fazer isso. Entende? Ele não a podia matar. Ele não lhe podia tirar a 
vida, porque ela fazia parte de Abraão. Veja, ela era carne da carne dele e osso 
do osso dele. 
219

 Nos nossos erros… Não diga, “Bem, eu cometi um erro.” Não, isso não 
faz um… Abraão cometeu erros também, veja. Mas Ele não pode tomar a 
igreja. Ele não pode matar o eleito. Ele não pode tirar a sua vida, porque você 
faz parte Dele. Você está na Palavra. A Palavra está em si. Está a manifestar-
se, a provar-se - amor, alegria, paz, longanimidade. Todas as palavras de 
Deus, você crê em todas elas - a operar, Deus a operar através de si. Veja, 
você faz parte da Palavra que é Cristo. E foi-nos ensinado que Ele é a Palavra 
e nós somos carne da Sua carne e osso do Seu osso. Aí está. Agora estamos a 
chegar a alguma coisa. 
220

 Moureh, moureh - a chuva, a chuva temporã, a chuva a afirmar, surgiu. 
Agora, o que ia acontecer? A chuva temporã estava a ser plantada. A chuva 
serôdia caiu. O que aconteceu? - Sodoma e os Sodomitas queimados! Abraão 
recebeu o filho prometido.  
221

 Jesus disse, “Deixai-os crescer juntos. O joio será atado, em fardos, e 
queimado. O trigo vai para o celeiro,” veja. A chuva serôdia está à mão. Nós 
vamos chegar… não quero esperar muito tempo aí porque tenho uma coisa 
mesmo boa aqui atrás nisso, eu sei, veja. 
222

 As duas denominações vão unir-se. A Pentecostal e estas outras vão unir-
se, mas a Palavra vai permanecer com a semente prometida de Abraão como 
foi naquela altura. Jesus disse, “Como foi naquela altura…” Vocês têm 
ouvidos para ouvir? Olhos para ver? Entendimento para entender? Jesus disse, 
“Como foi. Não está escrito?” diria Ele se estivesse aqui nesta manhã. Ele não 
iria dizer isto: “Não está escrito que como nos dias de Sodoma, assim será na 
vinda do Filho do homem.”? Não vê as duas colheitas a chegar aqui? A 
receber a última chuva. Elas chegaram a essa última chuva, veja. Depois o que 
acontece? Os anjos e o Senhor desapareceram. Depois veio a chuva. 
223

 Muito bem, agora observe com muita atenção agora. Agora, eu creio que 
estava neste tema aqui; sim, sobre a chuva, para a chuva serôdia. Todos os 
sinais estão a apontar para o final agora. Todos os que crêem na Palavra de 
Deus sabem isso. Até… 
224

 Deixe-me parar noutro aqui mesmo. Vou ter de dizer nomes. Não quero 
ser rude mas tenho… eu disse a Deus que não ia atacar nada. Eu viria aqui e 
iria expressar exactamente o que eu soube toda a minha vida e depois há 
algumas coisas aqui no final que eu vou ter de reter, eu sei, mas vou expressar-
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denominação, ou qualquer coisa que acrescente ou retire de uma pontuação 
desta Palavra. Deus, que não é um Deus de ontem que escreveu um livro e o 
deu a um grupo de homens e permitiu que ficasse confuso e tudo o resto e 
depois vai julgar o mundo com esse livro! Mas o Deus que escreveu vive! - 
vive aí e confirma a Sua Palavra. (Agora ao estudar as fitas, quero que 
estudem isso com muita atenção aí - essa afirmação, vejam.) 
57

 Agora, eu começo em Génesis, vou a Apocalipse agora trazer isto que esta 
é a Palavra de Deus. Apocalipse diz que todo aquele que retirar ou acrescentar, 
o mesmo será tirado, a sua parte, do livro da vida. Vou chegar a essa 
Escritura… vou ler daqui a pouco. Apocalipse, no último capítulo.  
58

 Isso é o que o primeiro capítulo mostra agora, o quê? O que é a Palavra? - 
agora, é eterna. Não deve ser alterada, acrescentada, ou retirada, veja. Não 
deve ser alterada - Deus cuida disso. Não se deve acrescentar - nada a isso. 
Nada pode ser retirado daí porque é eterno, veja. Agora, agora para basear isto 
para lhe mostrar isso, o que eu estou a tentar dizer, está entre estes (Génesis 
até Apocalipse) não se vai misturar com nada mais.  
59

 Agora, aqui está onde nós vamos fazer diferença - daqui até às cinco horas 
desta tarde, veja. Aqui está onde nós vamos fazer diferença. Quantos vão 
concordar que este é o livro de juízo de Deus, pelo qual vamos ser julgados de 
acordo com a Palavra de Deus? Não será acrescentado nem retirado. Então por 
que é que isto tem sido feito? Agora estamos a chegar aí. Por que é que isto 
tem sido feito de uma forma tão rude? Agora, vamos ver isso entre Génesis e 
Apocalipse, até ao nosso tempo, ao longo dos outros tempos. 
60

 Agora, deixe-me tornar isso bem claro para as fitas. Agora, depois de eu 
vos dizer porque creio na Palavra e o que Deus disse acerca disso e como não 
deve ser retirado nem acrescentado, ou retirado, quero entrar na parte densa 
disso, para o contexto deste longo texto que eu retirei e vos expliquei e mostrei 
o que aconteceu; então conseguem ver a razão por que eu creio naquilo que 
creio, vejam. 
61

 Agora, isso não pode ser misturado e não se vai hibridar com nada mais. 
Não será híbrido. Hoje é uma grande altura dos animais híbridos, o milho, o 
trigo - fazendo um produto com melhor aspecto, mas não é bom. Está podre, 
não tem vida nele - morre, não se consegue reproduzir; está morto porque tudo 
o que nós temos na terra hoje na sua forma original é uma Palavra falada de 
Deus! 
62

 É por isso que uma mula, um animal bastardo com um cruzamento não se 
consegue reproduzir novamente. Deus fez um cavalo e Ele fez uma mula, ou 
fez um burro. Você cruza-os, fica com uma mula. É um híbrido; porque não se 
consegue reproduzir novamente. (Vamos voltar a falar sobre a semente da 
serpente passado um pouco agora.) Não se consegue reproduzir novamente. 
63

 Agora, qual é o meu tema? - “A Palavra Falada É A Semente Original.” 
Agora eu quero provar isso. Vamos abrir agora em Mateus 24:35 só por um 
momento e vamos pesquisar por estas Escrituras por um pouco (e vou ver 
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quanto tempo temos), e quero ler aqui uma palavra que Jesus disse. Mateus 24 
e o versículo 35 - capítulo 24, versículo 35 - mostra como esta Palavra é eterna 
(aquilo de que estivemos a falar). 

Em verdade… [34] Em verdade vos digo que não passará esta 
geração sem que todas estas coisas aconteçam. 

Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão-de 
passar. 

64
 Agora, consegue então misturar alguma coisa com isso? Agora, no livro de 

Apocalipse no capítulo 22 e no versículo 19, gostava de ler isto. Apocalipse 
capítulo 22 e versículo 19 e vamos ver o que isto diz. Vamos começar com o 
versículo 18. 

Porque eu testifico a todo aquele… [agora lembre-se de Génesis 
onde Ele falou a Palavra, veja.] Porque eu testifico a todo aquele 
[seja padre, papa, bispo, presbítero do estado ou seja o que for] que 
ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes 
acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que 
estão escritas neste livro; 

65
 Então e os seus dogmas? Então e os seus credos fora da Escritura a que 

está a dar ouvidos? - de todas as denominações, nenhuma tem desculpa! 
…se alguém tirar quaisquer palavras [dizendo que não é a 

mesma coisa, você sabe, veja]… tirar quaisquer palavras do livro 
desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, e da 
cidade santa, que estão escritas neste livro.  

66
 Ainda que seja um pregador (veja), ainda que seja um membro de igreja 

toda a sua vida, ainda que seja um bispo ou um papa, todo aquele que tirar 
uma palavra disto - só uma palavra! Já deu conta que foi uma palavra que Eva 
duvidou que provocou todo o problema? - uma palavra falada de Deus, Eva 
duvidou que fosse verdade e provocou toda a enfermidade, toda a doença, 
todo o bebé em sofrimento, fez com que todos os hospitais fossem 
construídos, todas as operações fossem feitas, toda a morte que já ocorreu - 
por uma pessoa crer numa… não crer numa palavra. Aí está. 
67

 O que é que Eva tentou fazer? - hibridar, misturar com alguma coisa. Você 
tem de assumir isso da forma que Deus falou! Não se vai misturar com nada. 
Não, senhor. Jesus disse uma vez, “Se tiverdes fé como um grão de 
mostarda…” Já me disseram que o grão de mostarda não dá para hibridar. Não 
se consegue misturar com nada. Você consegue misturar outros grãos, mas 
não consegue misturar o grão de mostarda, veja, porque não se vai hibridar. E 
se você tiver esse tipo de fé, isso é uma… ao tomar uma palavra de Deus… 
Foi aí que tantos evangelistas falharam (vamos ver isso mais tarde), como eles 
dizem, “Oh, nós cremos nisto” e vão tomar isso e crêem nessa palavra e 
conseguem fazer com que isso funcione, mas então e esse a seguir? “Bem-
aventurado aquele que cumpre todos os seus mandamentos, veja. Ele terá 
direito a entrar na árvore da vida porque fora estão os feiticeiros, os cães e os 
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211
 Agora observe, mas houve um que era a Palavra. Ele era a Palavra e onde 

é que Ele ficou? - com o prometido, o eleito. A Palavra permaneceu com o 
eleito. E a Palavra de Deus hoje vai permanecer com os eleitos; a semente real 
de Abraão pela promessa. 
212

 Que tipo de obras é que fez? Quando foi manifestado cerca de oitocentos 
anos mais tarde na forma de Jesus Cristo, operou as mesmas obras que esse 
fez ali, que a Palavra fez, à porta da tenda de Abraão, sentado com as Suas 
costas voltadas para a tenda, disse a Abraão que o seu nome era Abraão, não 
Abrão, que sempre tinha sido (o seu nome…), mas o seu nome era Abraão 
porque Deus se tinha encontrado com ele alguns dias antes disso e disse-lhe 
que o nome dele era Abraão. Disse, “Onde está a tua esposa…” não S-a-r-a-i, 
S-a-r-a. “Onde está a tua esposa Sara?” como se Ele não soubesse. 

Disse, “Ela está na tenda atrás de Ti.” 
213

   Ele disse, “Eu te visitarei…” Eu, pronome pessoal. “Eu te visitarei de 
acordo com o tempo da vida (Oh!), e vais ter esse bebé que tens esperado. A 
chuva serôdia está prestes a cair. Tu já seguraste essa semente aí por bastante 
tempo agora, ao crer, e estás à espera de um Filho vindouro e Ele está a vir!” 
Essa é a verdadeira igreja hoje, veja, essa semente eleita. “Tu tens estado à 
espera Dele e eu vou enviá-Lo a ti.” Amém. Quem disse isso? - a Palavra. 
214

 “Oh,” diz você, “não era a Palavra.” Peço perdão. Abraão chamou-O 
“Elohim” - que é o Todo-poderoso que existe por si mesmo. Ele era a Palavra 
- Elohim. A quem é que Ele veio? - à semente de Abraão. 
215

 Agora, lembre-se, Ele não tinha nada que ver com essas denominações. 
Ele permaneceu com o eleito e pregou (está certo) e mostrou o sinal. E Jesus 
disse… Agora espere só um pouco. 
216

 Então Sara, para ela mesma… veja essa poluição, veja. Agora, na verdade 
ao não crer nisso, Deus matá-la-ia ali mesmo. Sabia disso? E ela saiu e negou 
Abraão. Ela riu consigo mesma, por outras palavras, para si mesma. Agora ela 
pode nem ter esboçado um sorriso mas lá no coração dela ela riu um pouco. 
“Eu, uma mulher velha, cem anos de idade, cinquenta anos desde a 
menopausa, o tempo da vida, vivo com ele todos estes anos. Ora, nós não 
vivemos como marido e esposa há vinte e cinco anos, talvez trinta, veja, e quer 
dizer que eu vou ter prazer com o meu senhor!” - Abraão, o marido dela. É 
esse tipo de esposas que todas têm de ser, deviam ser. Paulo disse a mesma 
coisa. Amai assim tanto os vossos maridos. Não hibridem alguma coisa aqui, 
vejam. Lembrem-se dos vossos pensamentos. Vamos chegar a isso nesta tarde 
no pensamento sobre o ventre. 
217

 Assim agora, mas nisso, ela amava tanto Abraão que o chamava senhor. 
“O meu senhor sendo velho, também, e eu velha, e eu a ter prazer com ele 
novamente?” E ela… [O Irmão Branham imita Sara a conter o riso.] E o anjo 
mostrou a Abraão quem Ele era, que Ele era a Palavra! Ele disse, “Por que riu 
Sara?” Assim ele chamou-a e ela disse, “Nunca.” 
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semente que colocar no seu campo. 
207

 Muito bem, os dois tipos denominacionais… entendem? Os dois tipos 
denominacionais vão unir-se para ir a Sodoma. Mas a Palavra vai permanecer 
com o eleito, com a semente real. Amém. Jesus disse, “Como foi nos dias de 
Sodoma assim será na vinda do Filho do homem.” Dois anjos desceram, dois 
ministros ungidos, desceram a Sodoma para tentar tirar um homem que estava 
apostatado (tinha uma pequena porção de Deus nele) e a sua esposa, a sua 
noiva - vocês sabem o que lhe aconteceu; ela caiu em desgraça. E olhe para as 
filhas deles e veja o que aconteceu depois de ele sair. Há sempre uma “pedra 
no sapato.” Vocês sabem que é assim. Desculpem essa expressão, mas vocês 
sabem, uma coisa que provoca repulsa, assim isso é… foi sempre assim; nós 
sabemos isso. Agora vocês não podem negar a Palavra de Deus! Mas houve 
um que permaneceu com Abraão que lhe deu um sinal. Está certo? 
208

 Muito bem, muito bem, um ficou atrás… Como era chamado Abraão e o 
seu grupo? - a semente eleita que nunca desceu. Eles eram peregrinos. Eles 
viajaram aqui; eles viajaram ali. Eles viajaram aqui, eles viajaram ali - 
interdenominacional. Mas a denominação desceu e fez-se uma cidade e Ló 
tornou-se o sacerdote, ou o bispo, ou o… você sabe, fosse o que aquilo fosse 
ali, o grande homem, sentava-se na cidade e fazia o juízo, quem dizia (o bispo 
o presbítero estatal), “Não, nós não vamos ter esse homem no nosso meio; 
não, senhor! Ele discorda da nossa teologia. Não o podemos ter.” Aí está o 
velho Ló. Aí está ele. “Se ele não apresentar credenciais do nosso grupo, não o 
vamos ter.” Quem te fez juiz sobre a casa de Deus, seu híbrido? A Palavra de 
Deus será pregada de qualquer forma! 
209

 S. Martin foi a um grupo assim e esse homem nem sequer se levantava 
para lhe dar respeito depois de ele ter quebrado as portas. Deus até queimou a 
túnica dele, nas costas dele; fê-lo subir e saudar aquele profeta de Deus que 
entrou na cidade. Está certo. O seu assento pegou fogo onde ele estava 
sentado, o trono onde ele estava. Está certo. Vocês já leram a história da 
igreja. Sim, senhor. Ele foi lá com a verdadeira Palavra, operou milagres e 
sinais e provou na Palavra em que ele estava. Eles tinham o seu próprio 
bispado e tinham o que eles queriam e era isso que eles queriam; mas Deus vai 
ver isso… podia haver alguns filhos eleitos ali, Ele tinha de ir até eles. Está 
certo. 
210

 Assim lembre-se, o que foi isso? Agora vamos parar aqui só um minuto. 
Ló uma vez teve a escolha de ser interdenominacional. Está certo? Ele teve 
uma vez a escolha de viajar com Abraão, mas o amor do mundo abafou-o. Foi 
isso que foi feito hoje. E lembre-se, esses lá em Sodoma nunca viram um 
desses milagres sobrenaturais. Eles tinham cegueira; e a pregação da Palavra 
cega os olhos do incrédulo. Foi o que Billy Graham e os outros fizeram - 
cegou os olhos daqueles incrédulos ali. Está certo. Agora você não pode negar 
que Jesus disse, “Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda…” E 
aqui está na Bíblia. Será a mesma coisa na vinda do Filho do homem. 
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que se prostituem,” e assim por diante. 
Agora, tenho uma audiência mista mas tenho muito contexto aqui que é 

bem explícito por isso quero que as irmãs compreendam; veja, tenham a 
certeza que compreendem. 
68

 Agora, é por isso que nós cremos nisso - que é a Palavra de Deus; por isso 
a Palavra falada de Deus é original. E tudo o que Deus criou (falou e veio à 
existência) é original. E não se pode tornar híbrida alguma da Sua criação 
secundariamente. Foi por isso que Eva pôde fazer o que ela fez com a sua 
própria semente - porque ela não estava na criação original. Ela é um 
subproduto de um homem - não está na criação de Deus. Deus criou tudo e 
depois Ele tirou uma parte da Sua criação e fez uma adjutora. 
69

 É por isso que você pode hibridar um burro e um cavalo, mas não vai 
durar muito! É morte! Mas o original tem vida. Volta novamente! Espero que 
consigam ver agora. O original tem a vida; é por essa razão que eu penso que 
as seitas e as denominações e as organizações morrem! A história prova que 
todas estão mortas. Nunca mais se levantaram; nunca mais se vão levantar. 
Não se conseguem cruzar entre elas novamente. Não têm nada com que se 
cruzar; são estéreis. É por isso que os filhos de Eva morrem.  
70

 Eu estou a levar o meu tempo, para que as fitas… para dar tempo às 
pessoas para estudarem. Não quero ter pressa. Quero levar o tempo que for 
necessário. Não sei o que vai acontecer daqui em diante, mas eu quero isto 
para as pessoas para que mesmo que um dia Deus me leve deste mundo, se eu 
não viver para ver a Sua vinda, a mensagem vai continuar a viver. É verdade. 
Permaneça com a Palavra. 
71

 Agora lembre-se, toda a palavra falada de Deus é a semente original. Deus 
plantou tudo na terra pela Sua Palavra e enquanto você permanecer com a 
semente original, vai reproduzir-se novamente e vai reproduzir-se novamente. 
Se tornar híbrido; morre! E Eva, a mulher, foi a primeira coisa híbrida que já 
existiu. 

Agora, eu espero que vocês não desliguem os gravadores até avançarmos e 
provarmos isso passado um pouco, vejam - mostrar porquê. 
72

 Ela foi uma pessoa que fez hibridação, uma noiva. Repare, através disso 
trouxe a morte - ao tentar pegar na Palavra de Deus e misturá-la com alguma 
sabedoria, veja. Você não deve fazer isso. Se tiver sabedoria para o explicar, 
diga apenas, “Deus disse assim e isso encerra o assunto” - que Deus disse 
assim e é tudo o que importa. Se não conseguir explicar, deixe isso em paz, 
mas apenas diga que é assim porque Deus disse assim, veja. Diga apenas, 
“Deus disse.” 
73

 Agora, repare. Agora, não se vai misturar. Não deve ser misturado. Deus 
vai punir quem fizer isso e isso não se vai hibridar com nada. É a Palavra de 
Deus só. Deus não precisa da sua palavra com a Dele. Nós não devemos falar 
a nossa própria palavra; nós devemos pregar a Sua Palavra - a Palavra de 
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Deus. 
74

 Agora, por isso, a verdadeira vida só pode vir ou reproduzir-se pela sua 
reprodução original. Veja, a vida… Agora, estude isso, agora, quando estiver a 
estudar as fitas e estude isso agora. Vida, v-i-d-a - só pode ser reproduzida 
pela sua reprodução original, da forma que começou no princípio; então 
reproduz-se. Se não se reproduzir é um híbrido; termina. Alguns terminam na 
primeira geração, veja - acabou logo ali. Rapidamente volta a encontrar-se 
novamente. Não pode gerar a vida correcta porque é híbrido. 
75

 Génesis 1:11 a Bíblia disse (Deus disse), “Que toda a semente produza 
segundo a sua espécie.” Agora quando Deus disse isso, o assunto está 
encerrado. Está sempre encerrado. “Que toda a semente produza segundo a 
sua espécie.” Misturar produz uma super colheita. É uma super colheita de 
quê? Ouça agora. Vamos continuar. Misturar… (Estou a tentar segurá-los, um 
tema assim, podia pregar sobre isso. Mas estou a tentar não fazer isso.) 
Misturar vai produzir uma super colheita depois de ser provado. Mas que tipo 
de colheita? - uma colheita de falsidade, morte! 
76

 Torne o seu milho híbrido; vai gerar uma grande colheita, uma colheita 
melhor, com melhor aspecto; mas está morta. Volte a plantar, não se pode 
voltar a reproduzir. Está acabada; está terminada. Como Eva, veja. Ela gerou 
uma colheita híbrida. Olhe para nós hoje. Você pode olhar à volta e ver que é 
verdade. Claro que sim. Não era o propósito de Deus, não, senhor. Tenho de 
recuar por uma coisa que estou a pensar agora mesmo, veja.  
77

 Ao misturar gera uma colheita híbrida; e uma colheita híbrida é uma 
colheita morta - no que diz respeito à reprodução. Não se vai voltar a 
reproduzir; não pode porque Deus disse isso. Tem de gerar segundo a sua 
espécie e você já o misturou. 
78

 Agora consegue ver a igreja aí mesmo, onde vai ficar. Morre ali, porque 
não pode gerar segundo a espécie. Porquê? - está misturado! Não se pode 
fazer nada com aquilo. Está morta; está terminada. Muito bem. É por isso que 
cada geração tem o seu próprio reavivamento - uma hipótese na Palavra. 
Assim, a soberania de Deus, no julgamento… o grupo de John Wesley vai 
ressuscitar e estes Metodistas “duros” de hoje vão responder por isso? Lutero 
vai ressuscitar. Os Católicos vão ressuscitar. E atrás vem Ireneu, Martin, 
Policarpo e esses e vão ter de passar pelo julgamento por hibridar a Palavra de 
Deus por dogmas. Este grupo de Luteranos que seguiu o reavivamento de 
Lutero vai responder pela mesma coisa. O grupo de Baptistas que seguiu o 
reavivamento de John Smith vai responder pela mesma coisa. Alexander 
Campbell vai responder pela mesma coisa. E os Pentecostais vão responder 
pela mesma coisa. Esse reavivamento original, quando o Espírito Santo 
desceu, chamou um povo e Deus a tentar levar a Sua Palavra para lá e eles 
organizaram, colocaram-se aqui e denominaram-se e morreram ali mesmo! 

Você diz, “Mas veja o que eles estão a fazer.” 
Nós vamos chegar a isso mais tarde hoje. Vamos chegar a todos os… Eu 
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199
 Veja. Eu creio que o tempo da colheita está próximo. As sementes já 

foram plantadas. As sementes denominacionais das igrejas como as 
Evangélicas, como a Baptista e a Presbiteriana, a Luterana, e as sementes 
Pentecostais já foram plantadas na organização Pentecostal, por grandes 
homens como Oral Roberts, Tommy Hicks e Tommy Osborn, grandes homens 
de Deus, veja. E eu creio que a Palavra de Deus não adulterada foi plantada 
longe de qualquer uma dessas organizações. É esse o problema, veja. 
200

 A semente deve ter… A plantação da semente deve ter água antes de 
poder crescer. Deve ter água a cair antes da semente que foi plantada poder 
crescer. 
201

 Agora, “Bem,” diz você, “Irmão Branham, houve…” Eu sei, está certo. 
Estou a receber os vossos pensamentos agora, vejam; não conseguem esconder 
agora. Muito bem, então tenham cuidado com aquilo que pensam. 
202

 Agora, a semente deve ser plantada e depois deve ter água para crescer. 
Agora, você diz, “Bem, Irmão Branham (vou expressar os vossos pensamentos 
aí), nós já tivemos a água.” Assim seja. Está correcto. Vocês já tiveram a água. 
Já plantaram couves ou qualquer coisa ou sementes ou algo assim, 
normalmente… não têm água ali, só colocam um pouco sobre ela. 
203

 Muito bem, mas agora espere, o que é que tivemos nesse tempo de 
plantação? - a chuva temporã. “Oh,” diz você, “Irmão Branham, não faz 
sentido.” Agora espere um minuto. Pegue na palavra “temporã” em Joel 2 e 
pesquise e veja se a palavra em Hebraico… vão ao Hebraico e vejam se não… 
Se quiserem apontar, m-o-u-r-e-h, moureh, e vejam a palavra Hebraica e a 
interpretação e vejam o que significa moureh - ensino. A chuva de ensino já 
veio. A chuva do ensinamento denominacional já veio. “Mais um milhão em 
1944” - Baptista. Tal e tal, Tal e tal - membros na igreja. Oral Roberts e os 
outros irmãos com o movimento Pentecostal o económico… ou o grande 
movimento Pentecostal e chegou a milhões, veja, está certo. E a semente já 
veio, a Palavra, para a minoria - o grupo. 
204

 Agora veja. Agora lembre-se da palavra, m-o-u-r-e-h, moureh, significa 
ensino, a chuva temporã. Diz aí a chuva temporã, a chuva do ensinamento. A 
chuva do ensinamento veio. 
205

 Billy Graham atingiu o mundo. Os Pentecostais atingiram o mundo e a 
Palavra atingiu o mundo. Agora, qual é o problema agora? Ela está agora à 
espera da chuva serôdia. É aí que ela produz os seus frutos. Oh, espero que 
entendam. 
206

 Então o tipo de semente que plantou no seu campo será o tipo de colheita 
que vai colher. Se as denominações querem mais membros, é isso que vai 
receber. É isso que têm recebido. Os Pentecostais querem mais Pentecostais, é 
isso que eles vão receber. Certo. Mas a Palavra vai produzir filhos e filhas de 
Deus. Isso também vem. Veja, olhe para essa grande chuva serôdia que devia 
ter sido feita - como eles iam subir o muro, saltar e como seriam um exército 
em marcha. Espere um minuto. O tipo de colheita que vai receber é o tipo de 
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eles.” É verdade. Está certo. Billy Graham é mais ouvido do que eu, e Billy é 
mais ouvido do que Oral. Oral é mais ouvido num dia do que eu em seis 
meses. Tommy Osborn, Tommy Hicks, qualquer um desses homens santos, 
eles são mais ouvidos. No que a isso diz respeito, o meu está mais longe do 
que todos eles. O que aconteceu? “Irmão Branham, você está a dizer que… 
que nos está a dizer aqui agora que na verdade você creu na Palavra e tudo, 
bem o que aconteceu consigo então? O que aconteceu?” É isso que nós 
queremos saber. É isso que nós queremos saber. 
194

 Agora tire isso da sua mente agora. Feche o guarda-chuva e sacuda a 
chuva e abra o seu coração um minuto e ouça. Lembre-se que a Bíblia disse 
em Génesis no capítulo um, lemos a base para o nosso pensamento para hoje, 
é toda a semente segundo a sua espécie. Vai ter de gerar segundo a sua 
espécie. Está certo. Toda a semente vai ter de gerar… Lembre-se, a terra está 
cheia de semente e a chuva faz com que ela gere segundo a sua espécie. 
195

 Eu creio que o tempo da colheita está próximo. Vocês não crêem? Todos 
concordam com isso. Estamos perto do tempo da colheita. Agora, as sementes 
já foram plantadas. É isso que se passa connosco. As sementes já foram 
plantadas. Oh, Deus, gostava que pudessem ver o que passou perante mim. As 
sementes já foram plantadas. Lembre-se que há um tempo de plantação, 
depois um tempo de colheita. Eles sabem que eles disseram isso. 
196

 Muito bem. Agora, houve três tipos de sementes plantadas. Uma 
denominacional - Billy Graham; ele foi o principal plantador. Oral Roberts 
para a Pentecostal. A semente Pentecostal já foi plantada. (Estou a falar da 
organização agora.) E depois a Palavra já foi plantada. Agora vão ter de 
entender, amigos. Não vou mais dizer isto a não ser que Deus me diga. Eu 
quero que entendam isto muito bem. Já foram plantadas três sementes. É por 
isso que a plantação está prestes a terminar, veja. Tudo terminado. As 
sementes devem ser plantadas antes que a chuva caia (está certo?) ou seja, o 
Espírito. Agora vocês vão discordar aí, mas esperem só um minuto. As 
sementes devem ser plantadas e depois a chuva cai para regar a semente. Está 
certo? Agora, eu quero… Há aqui alguém que entenda Hebraico? Que 
conheça palavras Hebraicas? Muito bem, pesquisem se quiserem. 
197

 Agora ouvimos tanto e tantas organizações e tudo o resto a falar que 
estamos na “chuva serôdia.” Não faz sentido. Não existe tal coisa. Agora, oh, 
eu… algo está a acontecer. Consigo ver a passar à minha frente. Apanhou o 
Espírito, veja. Amém. Eu sei que isto é verdade; é o “Assim diz o Senhor.” 
Como as visões, veja, a mover-se e a chegar. Mal consigo olhar para aqui. 
Sempre que eu olho, vejo isso a mover-se à minha frente assim e a aparecer e 
mover-se nesta direcção e a olhar nesta direcção. Eu tenho estado a tentar 
olhar para algumas pessoas sentadas por aqui. Desvio e olho e para onde quer 
que olhe, parece que está lá, veja. 
198

 Muito bem, vamos voltar atrás e tentar mais uma vez agora, para ter a 
certeza que coloco isso ali. Não sei exactamente o que aconteceu aí. 
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estou apenas a colocar a semente agora. Depois nós vamos mostrar-lhe 
passado um pouco o que aconteceu. 
79

 Agora, é por isso que todos os reavivamentos têm o seu próprio 
reavivamento… todas as gerações têm o seu reavivamento. Deus levanta um 
homem, coloca-o com a Sua Palavra e envia-o com a mensagem para essa era. 
E quando esse homem sai de cena outra pessoa agarra nisso e torna-o híbrido e 
acaba tudo por ser um perfeito… 
80

 Tudo pode… Eu podia parar aqui por um minuto. Não temos pressa 
nenhuma. Volte atrás; foi exactamente o que começou lá no princípio em 
Génesis. Deus estabeleceu a Sua colheita da raça humana e Eva tornou-a 
híbrida. Vê o que aconteceu? Por isso aí está o juízo para Eva. 
81

 Lutero estabeleceu - tudo o resto - Cristo estabeleceu. Os apóstolos 
estabeleceram. Os profetas estabeleceram. Não foi Jesus que disse, “Todos 
vós, não foram os vossos pais que perseguiram os profetas que Deus enviou?” 
82

 Não foi Ele que ensinou que um rei uma vez enviou o seu servo e depois 
enviou outro servo e enviou outro servo e assim por diante, depois finalmente 
enviou o seu filho, veja. Cada geração a receber… porque repete-se já desde 
Adão e Eva novamente - a primeira colheita no jardim do Éden. Metade deles 
perdeu-se… a virgem sábia, a virgem adormecida. Metade delas… uma 
cumpriu a Palavra; a outra tornou-a híbrida. Sempre a acontecer exactamente, 
assim, foi assim ao longo da era. Nós vamos provar isso pela Palavra de Deus 
e pela história aqui. Está certo - a hibridação. 
83

 A hibridação começou primeiro no Éden, começou em Génesis. É o 
princípio. Foi onde… E termina aqui em Apocalipse, na segunda vinda de 
Cristo. Agora lembre-se correctamente, é por isso que cada geração tem o seu 
próprio reavivamento; tem uma hipótese na Palavra. Depois eles tornam 
híbrido - em vez de a tomarem, vão para outro lugar qualquer. 
84

 A minha missão, que eu creio que Deus me tem chamado a… Eu tenho de 
dizer algumas coisas pessoais hoje porque foi isso que eu vos disse que ia 
fazer (vejam) e dizer ao mundo. A minha missão, eu creio, para a terra é qual? 
- é preceder a Palavra que aí vem (vejam), a Palavra que aí vem que é Cristo. 
E Cristo em Si tem o milénio e tem tudo ali mesmo porque Ele é a Palavra, 
vejam. 
85

 Muito bem, Jesus disse em João 3:5 - agora se quiserem apontar, João 3:5. 
Todos sabemos isto, ou talvez eu vá abrir, alguém nas fitas pode… pode não 
ser capaz de abrir naquela altura e eu vou ler aqui em S. João capítulo 3 e no 
versículo 5 e nós vamos ver o que Jesus disse. Podemos começar um pouco 
antes disso… 3. 

 Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo 
que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 
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Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo 
velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe, e 
nascer?  

Jesus respondeu: Na verdade… te digo que aquele que não 
nascer da água e do… Espírito, não pode entrar no reino de Deus.  

86
 Isso é uma semente? Toda a Palavra falada de Deus é uma semente. Está 

certo. Vou provar isso num minuto - onde Jesus disse isso. Toda a Palavra 
falada de Deus é uma semente. Então a não ser que um homem nasça de novo 
- por que é que ele deve nascer de novo? Ele está morto na carne em que ele 
habita. Ele é híbrido. Ele tem de nascer de novo. Porquê? Ele nasceu em 
pecado desde o pecado de Eva, formado em iniquidade, veio ao mundo a falar 
mentiras. Ele é um mentiroso para começar. Não importa se é esperto, 
instruído, seja o que for que ele é, ele é um mentiroso - a Bíblia diz que ele é - 
não importa se os seus pais eram santos ou qualquer coisa acerca disso, ele é 
um mentiroso para começar. E a única forma de ele poder dizer a verdade é 
dizer o que é a verdade pelos seus próprios lábios. É a única forma de a 
verdade poder vir. Qualquer coisa contrária a essa Palavra, ele continua a ser 
um mentiroso. 
87

 Isso é bastante directo, mas é o que Deus disse, “Seja toda a palavra do 
homem mentira e a minha verdade,” veja. Qualquer coisa que vem dos seus 
lábios que seja contrário, a negar esta Palavra ou a colocar nalguma outra raça 
ou nalguma outra geração ou seja o que for, ele é um mentiroso. Exactamente. 
Ele tem de nascer de novo e depois ele vê toda a palavra. A única forma de ele 
poder nascer de novo é essa vida de Deus nele para produzir essa vida.  
88

 Uma semente deve ter água para crescer. Agora, você coloca uma semente 
na terra, se não houver humidade na terra, é pó e não vai crescer no pó. Não 
pode. Tem de ter uma certa percentagem de humidade ou então não vai 
crescer. Está certo? A letra mata; o Espírito vivifica, veja. Agora, deve ter 
humidade para crescer. 
89

 A Sua Palavra é uma semente. Agora para provar isso, vamos abrir em 
Lucas capítulo 8, versículo 11 e ver se é verdade ou não - se a Bíblia diz que a 
Sua Palavra é uma semente. Lucas capítulo 11… ou capítulo 8 melhor dizendo 
e versículo 11. E nós vamos ver o que Deus diz acerca disso - capítulo 8, 
versículo 11. Agora Ele continua e começa a dizer. Há muitas coisas a dizer 
sobre isso. Vamos começar no 4 e vamos ler. 

E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as 
cidades ter com ele, disse por… parábolas: 

Um semeador saiu a semear a sua semente, e, quando semeava, 
caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a 
comeram;  

E outra caiu sobre… pedra, e nascida, secou-se, pois que não 
tinha humidade; 

90
 Humidade - Baptistas, Presbiterianos, Luteranos sem a água. 
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vamos tentar fazer isso só um pouco mais rápido se pudermos; passar 
rapidamente por isso. Estão a crer? Muito bem. 
188

 E quando é assim, a Bíblia é manifestada novamente como nos primeiros 
dias de Cristo. Veja, porque você é uma semente predestinada tal como Cristo 
era; e quando a chuva cai sobre a semente, a vida produz-se. Quando o 
Espírito Santo - desce… quando desceu sobre aquelas sementes que Jesus 
disse que os escolheu, quando? - antes da fundação do mundo. Então eles 
eram uma semente predestinada. Está certo? Então aqui eles deslocaram-se ao 
aposento alto, estas sementes, a Palavra, e a Palavra estava ali colocada sem 
vida nela. De repente veio um som do céu quando as águas começaram a 
jorrar. E na verdade encheu toda a casa em que eles estavam. E as sementes 
começaram a crescer. Eles começaram a manifestar-se - a Palavra de Deus 
sendo manifestada. 
189

 Muito bem, por que é que então os fogos do reavivamento acalmaram? 
Agora, eu tenho cerca de dez Escrituras aqui (se conseguir reparar aqui) que 
eu devia dizer, mas tenho de avançar muitas delas, estou apenas… para que 
vejam o essencial. 
190

 Muito bem, por que é que os fogos do reavivamento acalmaram? Agora, 
eu vou ter de dizer nomes. Não vou fazer isso depois disto, a não ser que Deus 
me diga para o fazer. Mas tenho de dizer nomes. Tenho de dizer coisas que 
não quero dizer, para tornar isto claro… Você consegue ver agora aonde é que 
eu estou a chegar, a razão por que tenho feito aquilo que tenho feito. Eu creio 
que esta é a Palavra. E eu creio que Cristo tem uma igreja e a igreja é a seara 
(vamos chegar a isso daqui a pouco) e você tem de ter a palavra no campo 
antes de o Espírito poder fazer alguma coisa, veja. 
191

 Por que é que os fogos do reavivamento acalmaram? Não se ouve mais 
falar muito de Billy Graham, como grandes evangelistas. Oral Roberts não 
está a pôr o país em fogo como ele costumava fazer. Nem se ouve falar das 
minhas reuniões. Só há três. Qual é o problema? Agora vamos chegar a um 
ensinamento bem profundo. Eu vou ter de usar isso agora e se esta fita cair nas 
mãos de Billy Graham, Oral Roberts, quero que saibam, meus irmãos, que eu 
não vos estou a menosprezar; eu estou a colocar-me, se repararem, aí como 
vosso irmão no evangelho. E eu penso que depois disto vão entender melhor, 
irmãos, por que é que eu tenho feito aquilo que tenho feito. E espero achar 
graça aos olhos de Deus e aos vossos olhos, ao ser honesto e verdadeiro para 
vos dizer a razão. 
192

 Billy Graham - o mundo estava em fogo aqui há pouco tempo atrás com 
Billy Graham. É raro ouvir falar disso agora. Ele continua a ir, mas qual é o 
problema? Oral Roberts - ora, colocou a terra em fogo; está a esmorecer. 
Tommy Osborn - todos eles são bons homens santos. O que está a acontecer? 
Crendo que Deus me chamou para um ministério, o que aconteceu com o 
meu? Agora aqui isto vai responder a algumas perguntas. O que aconteceu? 
193

 Você diz, “Irmão Branham, o seu é o que está mais morto entre todos 
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 Alguém veio no outro dia e disse a alguém uma coisa má acerca de mim e 
acusou-me de uma coisa que não estava certa. Eu disse, “Oh esqueça.” 

Disse, “Como pode levar isso assim? Isso envolve a sua família.” 
181

 Eu disse, “Oh, bem.” Eu disse, “Isso estava predestinado desde antes da 
fundação do mundo para me dar um teste.” Eu disse, “Bem, bem, bem. Claro, 
por isso está tudo bem.” 

Disse, “Como é que você faz isso?” 
Eu disse, “Se eu olhasse nesta direcção, estava sempre a cair.” 

182
 É isso que acontece com as pessoas hoje: “Se eu aceitar a verdade da 

Palavra de Deus, Irmão Branham, eles vão expulsar-me.” Bem, por que é que 
está a olhar para aqui? Olhe para aqui para o final do caminho. Veja, um 
homem que olha assim, não sabe para onde está a ir. Ele está a olhar nesta 
direcção. Mas se você olhar lá para a frente, você não se importa com o que se 
está a passar agora, você sabe para onde está a ir, veja. É isso. Veja para onde 
está a ir. Alinhe-se com a Palavra. 
183

 Muito bem, predestinou-nos para a adopção. Agora, crê que fomos 
predestinados? Agora, Jesus foi predestinado? Ele era o Cordeiro de Deus já 
imolado antes que houvesse uma luz, antes que houvesse um meteoro, antes 
que houvesse uma molécula, um átomo ou qualquer coisa. Ele era o Filho de 
Deus imolado. Oh, a grandeza de Deus. Então estes pequenos cérebros de 
amendoim de alguma incubadora sobrenatural fabricada aqui tentam debater 
isso e dizer que não está certo. É uma pena. 
184

 Quem é você? Até alguns deles a dizer que não existe inferno e vocês 
estão sentados numa panela cheia disso todos os dias - treze mil quilómetros 
de espessura abaixo de vocês, vulcânico e depois olham para cima e desafiam 
Deus e a Sua Palavra. Quando desafiam a Palavra, desafiam Deus. Está certo. 
Oh, bem! Quão grande és Tu, Senhor. Como devíamos estar agradecidos. 
185

 Muito bem, assim os crentes da Palavra e do Espírito devem ser um. 
Entende? Crentes, a Palavra e o Espírito são completamente um. Não faça o 
seu próprio raciocínio; não use a sua própria mente. Não é maravilhoso? A 
mente que estava em Cristo está em si, veja. A mente estava em Cristo e você 
vai tomar a Palavra como Ele tomou porque Ele era a Palavra. E se a mente de 
Cristo está em si, você é a Palavra. Você é a Palavra viva de Deus, 
representantes Dele aqui na terra - está certo - continuando a obra. A igreja 
deve ser assim dessa forma. 
186

 E quando é assim, a Bíblia é novamente manifestada como nos primeiros 
dias dos discípulos, tal como os discípulos. A Bíblia está a viver novamente 
em si.  
187

 Agora vamos ver, eu tenho de tentar chegar a mais ou menos quinze 
páginas aqui rapidamente e eu não gosto de fazer isso, mas eu vou ter de 
passar à frente disso porque se não o fizer, então vou fazê-lo esta tarde e eu 
tenho uma reunião amanhã e tenho de me apressar agora. Muito bem, agora 
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91
 E quando ele primeiro se converte, ele olha directamente para Cristo; ele 

crê. E a primeira coisa de que dá conta, é que a denominação prende-o num 
lugar e a humidade do Espírito sai dele; ele torna-se denominacional e está 
morto. Não são apenas os Baptistas, mas os Pentecostais! Não crêem nisso. Eu 
sei que muitos de vocês não crêem, mas esperem só um pouco. Vamos ver se a 
Bíblia afirma isso ou não. 
92

 Muito bem, por falta de humidade - a última palavra no versículo 6, do 
capítulo 8. A falta de humidade. 

E outra caiu entre espinhos, e… crescendo com ela, a 
sufocaram;  

93
 Vê, o que aquilo era? Ele continua e diz logo que alguns consigam ser… 

Eu não vou dar socos hoje a nada. É apenas o que eu penso que os Homens de 
Negócios Cristãos e as outras organizações Pentecostais e estas pessoas que 
estão a construir todas estas coisas de largos milhões de dólares - as riquezas 
do mundo abafaram a glória e o Espírito de Deus. A morrer porque estão 
abafadas. O mundo, os cuidados do mundo, abafaram-nos. 
94

 As mulheres querem ser activas e cortar o cabelo e ter grandes penteados, 
usar calções e parecer como o resto do mundo. O pregador está no púlpito, 
com… pratica os seus “améns” e tem medo da Palavra de Deus por causa de 
uma senha de refeição. Se não puderem conduzir um Cadillac, nem são mais 
considerados espirituais. Está certo. Se não puderem vestir as melhores roupas 
e fazer tudo o resto, são considerados: “Eles são apóstatas. Eles são assim e 
assim.” 
95

 E um idoso ali, o Irmão Kidd, disse-me esta manhã que eles não o querem 
mais, porque ele é velho e permanece com a Palavra. Qual é o problema? - 
têm falta de humidade. Está certo. 

E outra caiu em boa terra, e, nascida, produziu fruto… dizendo 
ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 

96
 Oh, que parábola! Como podia pregar um texto sobre isso agora… um 

sermão. “Dizendo ele estas coisas…”, capítulo 8 ou versículo 8 do capítulo 8. 
… outras caíram em boa terra, e, nascidas, produziram fruto, 

cento por um. Dizendo ele estas coisas, clamava [clamava, algo 
talvez como isto quando Ele disse, “Vai gerar cem. Aquele que tem 
ouvidos ouça.” Por outras palavras, se o vosso ouvido está afinado 
com Deus, que ouçam, vejam.]  

…os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é 
esta?  

E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino… 
[os mistérios - vê o que Ele está a dizer aqui? Agora veja. Quais são 
os mistérios do reino? Veja só um minuto.]… os mistérios do reino 
de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, 



18 A PALAVRA FALADA É A SEMENTE ORIGINAL, Nº1 

e, ouvindo, não entendam. [Veja, mas a Palavra de Deus vai até ao 
juízo para os julgar - porque eles não viram! Estava ali!] 

Esta é pois a parábola: A semente é a palavra de Deus. 
97

 O que é a semente da vida? - a Palavra de Deus! Por isso, para vida, você 
não pode vir por um credo, você não pode vir por uma denominação, você tem 
de voltar à Palavra! Agora, a semente da vida. 
98

 Muito bem, a Sua Palavra é a Sua semente e o Seu Espírito é a água. 
Agora, de volta a João 3:14 ali tem novamente, veja. Vê? O Espírito é a água. 
99

 Agora veja, João 3:14, nós entendemos o que significa se quiserem ler. 
… como Moisés levantou a serpente  de bronze no deserto,… 

assim importa que o Filho do homem seja levantado; 
100

 Vê? Agora se Moisés levantou a serpente de bronze, por essa mesma razão 
Cristo foi levantado, agora o que é isso? Moisés levantou a serpente de bronze 
para que as pessoas que estavam a perecer pudessem ter água para vida. E 
veja, Jesus… (oh, Deus!) Jesus é a Palavra de Deus. Agora nós vamos 
esclarecer isso bem esta tarde, veja, provar isso. 
101

 Jesus é a Palavra de Deus e Ele aberto, essa vida, a vida que está dentro da 
semente, que esta vida, que, é Espírito, água a jorrar… o Espírito sobre a 
semente de Deus vai gerar a vida da semente. E se gera outra coisa qualquer, 
há algum outro tipo de semente ali então! Amém! Entende? 
102

 Se o Espírito de Deus surge para regar a semente, se for a semente que 
está a regar, vai produzir a vida da semente. Está claro? Produz a vida da 
semente, porque é para isso que ela é dada. 
103

 Eu creio que a Bíblia é a Palavra, toda a verdade, e Jesus é a Palavra 
manifestada; Ele e a Sua Palavra são um e o mesmo. O que era Ele? Agora 
veja. Ele era essa semente. 

(Agora, eu tenho de reter uma coisa para chegar aqui esta tarde, veja. É 
difícil.) 
104

 Ele era essa semente que Eva devia ter produzido. Entende? Ele era a 
semente que Eva devia produzir, mas ela hibridou ao deixar de crer na Palavra 
de Deus. Assim Ele era essa semente e a única forma de existir vida, na 
reprodução da vida, a vida tinha de vir por essa semente e essa semente tinha 
de morrer para espalhar a vida! Consegue ver? Foi por isso que a água foi 
dada - para regar a semente! 
105

 O Espírito Santo que estava no jardim do Éden devia regar a semente. O 
homem não foi feito para morrer; ele foi feito para viver, mas a hibridação 
trouxe a vida… ou melhor dizendo, trouxe a morte. Ela hibridou. Agora 
negam a semente da serpente. Então vou perguntar-vos, “De que se tratam 
estes funerais?” Ela era híbrida. Todos nós somos híbridos desde o original. É 
por isso que estamos constantemente a morrer. Mas (oh, Deus!) Há um 
embrião de vida que veio da semente real, que Deus provou que era a Sua 
semente, Ele ressuscitou-O novamente! Vê? Para que através dessa vida que 
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que isto é… veja, você não falar a esses bebés aí sobre isto. Eles não podem 
comer carne; têm de beber leite. Eles são inferiores, veja. Assim lembre-se, 
não podem comer carne dura. Agora: 

… aos fiéis em Cristo Jesus: 
A vós graça, e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor 

Jesus Cristo. [Muito bem.] 
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos 

abençoou [agora ele está a falar para a igreja agora. Isto não é para o 
exterior; esta é a igreja] com todas as bênçãos espirituais nos lugares 
celestiais [como nesta manhã - aqueles que amam; estão apenas a 
comer]… lugares celestiais em Cristo:  

Como também nos elegeu… 
177

 Fomos nós que O escolhemos? Hum? “Oh, Irmão Branham, peço perdão, 
fui eu.” Não, de acordo com a Palavra, não foi você.” Jesus disse, “Vós nunca 
me escolhestes; eu vos escolhi a vós.” Oh, sim. Quando é que Ele escolheu? 
Quando é que Jesus disse que escolheu a Sua igreja? - antes da fundação do 
mundo. 

Como também nos elegeu nele… [No último reavivamento que o 
Dr. Tal e tal teve. Não, não. Podem ler isso no credo, num livro de 
textos, mas neste não.]  

Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo… 
178

 Quando é que nós fomos escolhidos? No último reavivamento? Na noite 
em que fomos salvos? Ora, quando ainda não existia mundo, não existiam 
estrelas, não existiam átomos, não existiam moléculas - foi aí que nós fomos 
escolhidos. Amém. Oh, não me deixem começar a pregar sobre isso. Eu estou 
apenas a tentar explicar aqui uma coisa. Muito bem… 

…antes da fundação do mundo, para que fôssemos [o quê? - 
membros. “Não, nós devemos… oh, depois de sermos salvos nós 
fazemos o que queremos” - não.]… fôssemos santos e irrepreensíveis 
diante dele em [sermos membros? Oh, não. É amor, não é? Certo. 
Muito bem. Em amor! Desculpe, estou a encurtar acho eu agora. Não 
devia fazer isso. Muito bem.] … em amor; 

E nos [O quê? P-r-e-d-e-s-t-i-n-o-u] predestinou para filhos de 
adopção [a semente do princípio, veja]… por Jesus Cristo, para si 
mesmo, segundo o benefício da sua vontade. 

179
 Quem fez isso? - Deus! Quando é que Ele fez isso? - antes da fundação do 

mundo. Então se nós vimos num nascimento ilegítimo através da corrupção de 
Eva, fazendo-nos a todos filhos dela e sujeitos à morte, então o Deus soberano 
tem de fazer um caminho para redimir os Seus filhos. “E todos os que o Pai 
Me deu virão a Mim. E ninguém pode vir a não ser que o Meu Pai o chame.” 
Oh, bem! Agora onde está a grande coisa que você fez? Você nunca fez nada. 
Você devia ter vergonha. É Deus, quem fez todas as coisas. A roda está a 
trabalhar bem. 
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Veja. Bem, Cristo foi predestinado. Ele era uma semente real de Abraão e o 
que é que isso fez? Quando o Espírito veio sobre Cristo, Ele deu testemunho 
da Palavra de Deus e quando a água, o Espírito, desce sobre a Palavra 
semente, a semente real da fé de Abraão na Palavra de Deus vai produzir o 
mesmo tipo de colheita. 
172

 Dizem, “Eu não creio nisso.” Muito bem, vamos descobrir. Vamos agora e 
veja; nós somos semente de Abraão? Génesis 17. Volte a Génesis e vá ao 
capítulo 17. Estou a deixar muitas de fora aqui, mas eu tenho de falar de 
algumas delas aqui porque um crítico pode vir e dizer, “Eu não creio nisso,” 
assim vamos colocar um pouco aí para que o possamos impedir de dizer isso, 
veja. Muito bem, 17:7. Vamos começar no versículo 6. 

E te farei frutificar grandissimamente [a semente de Abraão] e 
de ti farei nações [Gentios e tudo], e reis sairão de ti.  

E estabelecerei o meu concerto [veja agora] entre mim e ti e a 
tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, 
para te ser a ti por Deus e à tua semente depois de ti. 

173
 O que é a semente de Abraão agora? Agora a sua carne. Paulo disse que o 

Judeu no exterior não é Judeu; é o Judeu no interior, veja. O que é a semente 
de Abraão? - aqueles que crêem em toda a Palavra de Deus 
independentemente da denominação ou do papá ou da mamã ou daquilo que 
quem quer que seja diga; eles crêem em toda a Palavra de Deus. Deus disse, 
“Eu estabelecerei o meu concerto agora mesmo (predestinar) este concerto 
contigo e com a semente em cada geração depois de ti que vai crer nisso.” Aí 
está - semente de Abraão. Agora você diz… agora observe, Deus disse, “Eu 
estabelecerei com a semente.” 
174

 “Bem,” você diz, “Irmão Branham, isso dá a todos…” Espere agora só um 
minuto. Vamos a Efésios agora, ao livro de Efésios e vamos começar no 
capítulo 1 de Efésios. E depois vamos ler um pouco aqui e ver o que Deus tem 
a dizer sobre este tema. Agora, ouça. Paulo… agora, veja a forma como ele se 
dirige a isto agora. Agora todos de pé agora. Nós só temos… mantenham-se 
alerta. Nós só temos alguns minutos agora, depois vamos… cerca de quarenta 
e cinco minutos, algo assim, depois vamos sair para almoçar. Agora veja: 

Paulo, apóstolo… 
175

 O que significa apóstolo? - um enviado. “Paulo, um enviado de Jesus 
Cristo.” Está certo? “Pela vontade do Sinédrio?” Eu li isso mal, não li? “Pela 
vontade de Lut…” Bem, de qualquer forma… 

Paulo, um enviado de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos 
santos [Quem são? A todos? Não, senhor. Nem todos podem receber 
isso. Está certo.]… aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo 
Jesus: 

176
 Aqueles que já estão lá. É a esses que eu espero estar a falar nesta 

congregação nesta manhã - aqueles que já estão em Cristo Jesus. Agora é aí 
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vai para a semente original como foi dada a Eva sobre a Sua verdadeira igreja, 
está a gerar vida novamente através do nascimento, através do ventre, da Sua 
noiva, veja. 

Oh, é rico e glorioso. Agora, dê algum tempo de estudo para que isso 
penetre. 
106

 Ele é essa semente. Ele é essa semente que foi produzida pela Palavra de 
Deus. “Seja feito comigo de acordo com a tua palavra.” Aí está a semente, 
veja. Tomando a Palavra, veja. 
107

 Agora, Jesus é a Palavra manifestada. Ele e a Palavra são um e o mesmo, e 
é por isso que foi tão… manifestado Nele de forma tão perfeita. É por isso que 
Deus Se manifestou de forma tão perfeita em Jesus: porque Ele era a Palavra 
semente, o embrião da própria Palavra (o embrião que está dentro da semente, 
que é a vida na semente). Entende? Veja, foi o… Ele era o embrião Palavra de 
Deus. O embrião é o Espírito; o embrião é a água e Jesus teve de ser aberto ali 
para que aquela semente deixasse sair a sua vida para regar outra semente que 
estava a chegar. Vê? Ele até disse, “Eu tenho outras ovelhas que nem são deste 
aprisco. Elas vão ver isso; elas vão receber essa Palavra e vão permanecer com 
ela. E eu envio o Espírito para a regar e vai produzir exactamente da mesma 
forma.” Vai produzir milagres, vai produzir o poder de Deus, vai produzir… e 
não vai negar nada, porque é uma semente da mesma família da semente. Não 
pode dizer, “Sr. Cardo, venha viver comigo.” Não, não, senhor; não, não. Não 
vai funcionar. Claro que não. Não se vai misturar. Não se pode misturar a 
morte e a vida. Não se pode estar morto e vivo ao mesmo tempo. 
108

 Assim, vê o que eu quero dizer? É o embrião que vem da semente - Ele. 
Ele é a Palavra de Deus perfeitamente manifestada. É por isso que Nele estava 
o quê? Foi isso que Ele era correctamente… o filho do primeiro Adão era o 
filho que foi prometido por Adão que continuaria a raça humana e Eva 
hibridou para a serpente e produziu uma geração de filhos bastardos nascidos 
para a morte sem vida, e Jesus veio e foi essa semente. Ele provou. Tudo o que 
Adão perdeu, Jesus era. Vê? Ele é o correcto… Eva teria finalmente gerado 
esse filho, mas ela hibridou, trouxe a serpente, ouviu a sabedoria, o 
entendimento, o conhecimento. 
109

 Agora espere até chegarmos à noiva com isso. Foi isso que… é por isso 
que eu creio naquilo que creio. Tem de voltar a esta Palavra. É por isso que eu 
digo que se alguém quiser debater comigo, se quiser falar comigo sobre esta 
Palavra, “Venha.” Certo. Eu já ofereci isso em qualquer altura. Se acha que o 
nome de Jesus Cristo não é a forma correcta de baptizar, venha falar comigo 
sobre isso. Se não crer que existe tal coisa como a semente da serpente, venha 
ver-me. Vamos apenas tomar a Palavra. Se não crer que as mulheres devem ter 
o cabelo comprido e que isso é a sua cobertura, venha falar comigo sobre isso 
com a Palavra. Se não crer que o fim do tempo está à mão e que estes sinais de 
que eu estou a falar são… venha falar comigo sobre isso, veja. Venha comigo. 
Irmão Seed, venha. Certo. 
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 Você não pode ser uma semente e discordar com a Palavra porque a 
Palavra é a semente. E se você for a Palavra, como pode discordar dela? Você 
estaria a discordar de si mesmo. Você estaria a derrotar o seu próprio 
propósito. Como alguém que disse, “Por que é que você sai com essas pessoas 
assim?” Bem, se não o fizesse, eu estaria a derrotar o propósito pelo qual eu 
fui enviado aqui. Tem de haver uma luz.  
111

 Agora enquanto continuamos, vamos trazer essas coisas e mostrar como 
elas se colocam em ordem - exactamente de forma perfeita com a Palavra. 
112

 Agora, sim, senhor. Ele é… é por isso que Deus pôde operar por Ele. E o 
que disse Ele quando estava aqui na terra? - “Eu não faço nada até que o Pai 
Me mostre” - perfeitamente. E tudo o que Ele fez foi vindicado pelas 
Escrituras. Ele disse, “Examinais as Escrituras porque são elas que testificam 
de Mim e se eu não faço as coisas que elas disseram que faziam, então eu não 
sou essa semente original. Mas se eu faço as coisas, então porque não 
acreditais em Mim? (Está certo.) Se nem sequer podeis crer em Mim, da forma 
que eu sou, então crede na Palavra que eu falo, crede nas obras que eu faço, 
porque a minha semente só pode produzir aquilo que eu sou.” 
113

 O cardo só pode ser um cardo. Não se pode hibridar com nada mas 
continua a ser um cardo. Está certo. Vai expressar isso. 
114

 É por isso que um duplo é um hipócrita. É um híbrido. Um homem que 
afirma ser um homem de Deus e nega a Palavra, é um hipócrita. Uma mula 
que afirma ser um cavalo, não é um cavalo. Disse, “Eu sou um burro.” Nem 
isso; é um hipócrita, um bastardo, exactamente. Isso é duro, mas é o que é. Ele 
não quis fazer isso. O homem fez isso com a sua sabedoria. É aí que ele chega. 
É aí que toda a sabedoria do homem chega - ser nascidos bastardos. Muito 
bem. 
115

 Agora, foi por isso que Jesus foi tão perfeitamente manifestado - Deus foi 
tão perfeitamente manifestado em Jesus porque Ele era a Palavra de Deus, Ele 
era a Palavra de Deus. É por isso que Ele não pôde produzir nada - mas era 
exactamente Deus. E se Deus está em si, que mais você pode ser? 
116

 Não foi Jesus que disse dos profetas a quem vem a Palavra de Deus… A 
quem veio a Palavra de Deus? - aos profetas. Jesus não os chamou deuses? 
Porquê? - Deus foi manifestado neles. O que foi isso? - a Palavra falada 
manifestada, veja. É isso. Disse, “Como é que podem negar… dizem… Se 
tivessem sabedoria, entendiam.” Ele disse, “Como podem dizer que nós os 
chamamos… Deus mesmo chamou-os deuses.” E disse, “Como podem vocês 
dizer então que crêem neles e negam-Me quando eu digo que sou um Filho de 
Deus?” Por que é que eles não viram isto então? 
117

 Hoje é a mesma coisa: “Eu sou essa semente que devia de vir (a semente 
da mulher).” “Eu vou dar-vos uma semente” - para a serpente. A serpente já a 
tinha corrompido. Ele disse, “Mas a tua semente que eu te darei ferirá a sua 
cabeça.” Vai levar isso novamente! Amém! Espero - espero que todos 
consigam ver. “Eu vim para conquistar e para corrigir aquilo que ela fez.” E a 
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semente de Abraão, falando em termos carnais. Está certo? - uma semente 
predestinada de Abraão. E quando o Espírito desceu sobre Ele, que tipo de 
vida é que Ele trouxe? - Ele trouxe uma vida de fé. Que tipo de vida? 

“Quer dizer que Ele vai ser um estrangeiro como Abraão?” 
167

 É aí que as pessoas ficam tão confusas hoje. Tentam pensar que um 
homem de Deus tem de fazer isto e seguir isto e fazer aquilo. Oh misericórdia, 
não! Qual era…? Como é que Cristo era a semente de Abraão? Não na Sua… 
não tanto no Seu corpo, por causa de Isaque, essa semente de Isaque, 
finalmente acabou por cair e morreu. Apostatou-se e hibridou também. Vamos 
chegar directamente a isso. Veja, mas a semente de fé de Abraão em que ele 
creu na Palavra de Deus independentemente de quais eram as circunstâncias. 
Aí tem! Uff! Sabe, parece que vou gritar! Veja, veja, a semente de fé de 
Abraão. O que era isso? - não era o corpo de Abraão, mas a fé de Abraão. A fé 
de Abraão em quê? - na Palavra de Deus. Não importa o que viesse, ele 
chamou a qualquer coisa contrária a isso como se nunca tivesse existido. Oh, 
bem, isso não ia desfazer estas denominações em pedaços? Hum, hum, hum, 
hum! Claro que sim. 
168

 Se até a verdade de casamento e divórcio fosse só trazida à luz aqui na 
Bíblia, iria desfazer todas as igrejas nesta cidade - em qualquer outra cidade - 
ao tentar voltar a isso. Ambos os lados estão errados. Eu consigo provar isso 
pela Palavra. Ambos estão errados. Muito bem. Se um homem deve fazer isto 
ou aquilo, ou a mulher isto ou aquilo, não vou dizer, porque já tenho confusão 
suficiente agora entre eles, veja. Jesus disse, “Deixai-os. Os cegos guiam os 
cegos.” Ora, eles iam criar confusão acerca disso; não iam crer nisso. Se 
nasceram para a vida eterna, vão crer na Palavra. Está certo. Se não, Deus vai 
manifestar-Se a eles. Se eles não crerem, ora, não vão crer; é só isso. 
169

 Vamos a isto primeiro. Podemos chegar a isso mais tarde, mas vamos 
cuidar disto primeiro e ver por que devemos crer nestas coisas - como temos 
de crer nelas. Você deve crer nelas. Se não crer, está perdido; está. 

“Crer em quê, Irmão Branham? - em si?” 
170

 Não, senhor, não é em mim. Você crê em mim… Eu estou a dizer a 
Palavra. Eu não estou a colocar nada aqui. Eu estou apenas a dizer-lhe o que a 
Bíblia diz acerca de crer nesta Palavra. E é o que eu tenho feito, é tentar crer 
nessa Palavra da forma que está escrita. Eu não acrescento nada; eu só leio da 
forma que está e creio assim. E pela graça e ajuda do Deus Todo-poderoso, 
Ele tem confirmado e peço a alguém que prove o contrário. Agora, vocês nas 
fitas venham fazer isso. Digam-me uma vez em que eu vos disse alguma coisa 
de errado… que não acontecesse. Digam-me alguma coisa, em qualquer altura 
que Deus nunca confirmou e que funcionou exactamente de acordo com a 
forma como foi dito. 
171

 Muito bem. Predestinado como ele foi, faz da Palavra semente a mesma 
água em quê? Esta igreja hoje é uma noiva predestinada? Deus disse que Ele 
ia ter uma noiva sem mancha nem ruga? Então está predestinada, não está? 
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“Agora… escritura para isso, pregador.” 
160

 Aqui vai: “Todos os que Ele predestinou Ele chamou, todos os que Ele 
chamou Ele já justificou, e todos os que Ele já justificou, Ele já os glorificou!” 

“De que serve pregar, Irmão Branham?” 
161

 Há uma colheita aí fora; a única coisa que eu estou a fazer é lançar a rede. 
Eu estou a lançá-la aí e a ver onde vai. Se os repelentes, se a gordura do lixo 
do mundo, se as denominações a lançam fora, eu não posso fazer nada; mas se 
houver aí alguém que a possa absorver, vai tornar-se um filho e uma filha de 
Deus de certeza absoluta. Amém! Porque está predestinado. 
162

 Foi por isso que Deus podia fazer as Suas obras através de Jesus; Ele era 
um Filho predestinado. Ele era o Cordeiro imolado antes da fundação do 
mundo! Antes de cem mil milhões, biliões, de milhões de anos atrás que nós 
dissemos que Génesis 1:1 falava disso há pouco, Ele já estava lá predestinado 
a tomar o Seu lugar. Amém! É por isso que Ele fazia a vontade do Pai. Ele era 
a Palavra manifestada. E cada um dos seus outros filhos vai ter a mesma 
manifestação e esses são os que foram predestinados. 
163

 Esse pequeno grupo em cada geração surgirá na ressurreição desde o 
princípio do mundo. E a razão por que se firmaram a isso… Até Paulo falou 
disso em Apocalipse… em Hebreus no capítulo 11, disse que eles vaguearam 
com peles de ovelha e peles de cabra e foram destituídos e aflitos e 
atormentados; de quem este mundo não é digno! Amém! Não tinham nada 
para comer e corriam e escavavam e eram perseguidos e serrados como Isaías 
foi e muitos dos outros - Paulo a falar daqueles homens. De quem é que ele 
falou, serrado? - Isaías, o profeta predestinado antes de o mundo sequer 
começar. Ele devia ter vindo pelo ventre de Eva. Mas depois ele veio pelo 
ventre de uma mulher; o seu espírito tinha de vir aqui para ser uma 
testemunha. 
164

 Assim Jesus também veio para ser uma testemunha da morte, 
sepultamento e ressurreição, que o homem vai morrer, mas vai viver 
novamente por Ele! Porque ele é a semente que tinha de vir. Amém. Espero 
que vejam. 
165

 Muito bem, predestinado como Ele, faz a Palavra semente carne em si, a 
Sua igreja. A Palavra de Deus… Você diz, “Claro Irmão Branham, toda a 
palavra, eu creio.” Então não recue quando coloca a sua tradição, vê? 
Permaneça com essa Palavra e fique com isso; veja o que acontece. Diga, “Oh, 
Senhor, eu creio. Envia o Espírito Santo.” Então observe. Então se Ele 
continua a dar testemunho, então você sabe que o recebeu - não por alguma 
sensação, os demónios fazem isso; não por algum milagre, os demónios fazem 
isso; mas pela sua crença constante na Palavra de Deus e a vida que você vive 
- nunca negando nada. Muito bem, isso faz com que a Palavra se faça carne, 
veja, carne e a mesma água - Espírito. 
166

 Agora espere um minuto. Não posso passar à frente disto. Veja, Jesus era a 
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única forma de eu poder fazer isso é por uma mulher que creu na semente 
onde outra não creu na semente. A mulher creu na Palavra onde outra não creu 
nela. “Eu sou esse vencedor. Eu sou aquele que vem para dar vida para que 
pela minha morte, para pagar a pena daquilo que ela fez, pela minha vida ser-
vos-á dado, será transbordado para vocês e vocês serão os filhos de Deus e as 
filhas de Deus,” veja, enquanto houver semente aí. 
118

 Você hibrida isso e não tem nada a não ser um filho bastardo 
denominacional. É tudo. Qualquer coisa que negue a Palavra. Desculpem-me, 
irmãs. Eu quero que vocês… Eu tenho de dizer isto da forma que diz aqui, 
vejam. E é assim que diz. 
119

 Todos os filhos de Deus devem ser o mesmo. Sim, senhor. Ao nascer da 
Palavra e do Espírito leva-nos de volta à Palavra falada novamente como em 
João 3, veja. Ao nascer da água e do Espírito, o que é que isso faz? Então 
leva-o de volta novamente ao lugar em que você devia ter estado no princípio, 
veja. Essa foi a razão da morte de Cristo: levar-nos de volta a onde? - filhos de 
Deus. 
120

 Se Eva tivesse gerado esse filho… Ela teria acabado por o fazer. Não foi 
Deus que lhe disse, “Multiplica-te e enche a terra”? Mas ela tinha de vir até 
aqui e fazer o papel de uma prostituta. 
121

 Você diz, “Isso é muito duro, Irmão Branham,” mas espere um pouco; 
vamos chegar a isso mais tarde, veja. Você diz, “Não pode ser.” Bem, vamos 
descobrir se a Palavra diz isso ou não, veja. Então está certo. Não está 
escondido. Se estiver, está escondido daqueles que estão perdidos. Veja, está 
certo. 
122

 Agora, agora, leva-o de volta à Palavra falada. Então nós somos a Palavra 
de Deus manifestada, veja. Jesus disse a mesma coisa. “Aquele que crê em 
mim, as coisas que… quem eu sou, o propósito da minha vinda e o propósito 
que eu faço - para trazer um homem de volta a crer na Palavra de Deus e a não 
levar mais nada com isso, as obras que eu faço, ele as fará também.” Aí tem. 
123

 Por que é que isso não está a ser feito hoje? - é híbrido, filhos bastardos, 
misturados. É uma mula; não sabe aquilo em que crê. Uma mula não sabe 
quem é o seu papá, quem é a sua mamã. Não sabe… não tem pedigree; não 
tem nada nela. É uma criatura ilegítima.  
124

 Qualquer pessoa que afirma que crê em Deus e não crê na Sua Palavra e 
toma um credo denominacional e une-o com a Palavra é assim. Veja, você não 
é Deus o suficiente; você está morto. Você não pode estar morto e vivo ao 
mesmo tempo. Assim nem a Palavra de Deus cresce sequer. Você está apenas 
a fazer o papel de um hipócrita. Seja bispo, padre, cardeal ou seja o que for. 
Está certo. Tem de ser a Palavra ou você está morto - é apenas um filho 
ilegítimo. A Palavra de Deus… a parte de Deus não vai crescer. Você pode 
crescer no mesmo campo como se estivesse a receber directamente, mas você 
não está de certeza no aprisco. Não vai crescer. 
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 Muito bem; muito bem, nós reparamos então, veja, a Palavra falada; então 
nós somos a Palavra de Deus manifestada. É assim que Deus quer a Sua igreja 
- é para O manifestar. Como é que Ele se pode manifestar a não ser que a Sua 
própria semente esteja nessa pessoa? Como é que você pode usar os seus 
próprios pensamentos e Deus manifestar-Se através de si? Como é que você 
pode tomar a sua própria crença e dizer, “Bem, o meu pastor ensina… O meu 
credo diz que isto… os dias dos milagres…” Como é que você vai fazer isso e 
depois ser um filho manifestado de Deus? Como é que você vai fazer isso? A 
morte de Jesus não foi nada para si. “Oh, eu aceito-O como meu Salvador.” 
Não, não aceita! Você diz que aceita, mas não aceita! As suas obras provam 
aquilo que você é. Jesus disse a mesma coisa. “Se achais que eu sou um filho 
ilegítimo…” 

 Eles disseram, “Nós somos filhos de Abraão e não necessitamos que 
ninguém nos ensine.” 
126

 Disse, “Se fosseis filhos de Abraão, a Mim Me conheceríeis.” Disse, 
“Qual de vós Me condena de pecado (incredulidade)? Mostrai-Me uma coisa 
que Deus prometeu acerca de Mim que não tenha cumprido. Mostrai-Me uma 
coisa que o Pai prometeu que eu não tenha cumprido. Pecado é incredulidade. 
Vamos ver vocês a produzir isso então.” Isso tirou-lhes as defesas, veja. Claro. 
Disse, “Quem Me acusa? Quem Me pode condenar de pecado e de 
incredulidade?” Vê? “Se eu não creio, então por que é que o Pai está a fazer 
isto através de Mim - toda a Palavra que Ele prometeu? Agora deixem-Me ver 
onde é que vocês têm isso em vós.” 
127

 Quem é filho ilegítimo então? - eram eles! Filhos ilegítimos a professar ser 
filhos de Deus. Jesus disse, “Vós sois de vosso pai, o diabo, e fazeis as obras 
dele.” Que tipo de obras é que o diabo fez? - tentou hibridar a Palavra de Deus 
por Eva! 
128

 É exactamente a mesma coisa que estas grandes denominações fazem 
hoje. As obras do diabo, o pai delas, elas fazem. Estão a tentar tomar um credo 
e juntá-lo com a Palavra de Deus! Foi isso que Satanás fez no princípio - o pai, 
o diabo. 
129

 Deus vos abençoe, irmãos. Saiam disso! Jesus disse isso. Se tiverem um 
bocado de Deus em vocês, têm de olhar e ver isso. É híbrido! Oh, bem! 
130

 As obras que Jesus fez - se um homem tem a semente de Deus nele com o 
Espírito de Deus a regar essa semente, as mesmas obras que Jesus… foram 
manifestadas em Jesus, sendo Ele a semente original de Deus. A Sua morte 
trá-lo de volta à semente original de Deus. E se o mesmo Espírito que estava 
Nele está em si, então as mesmas obras serão manifestadas. Crê nisso? Muito 
bem, vamos abrir em S. João 14:12. 
131

 Você diz, “Eu sou um crente, Irmão Branham. Claro que eu sou um 
crente.” Muito bem, eu vou ver se Jesus lhe ia chamar um crente, vou ver se a 
Palavra de Deus lhe chama crente. 
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às escrituras, daqui a pouco eu vou ler-vos - Efésios capítulo 1, versículo 5. 
Muito bem, nós somos predestinados. Porquê? - Cristo é a semente original e 
esta semente original foi predestinada pela presciência de Deus, sabendo que 
viria a queda e predestinou-O a tomar o nosso lugar. Entende? Todos os filhos 
e filhas de Deus são predestinados. “Mas,” você diz então, “será que Ele ia 
condenar alguma coisa?” Não, senhor. Você está aqui em livre arbítrio, mas a 
razão por que Ele, sendo Deus, o infinito (como eu já vos falei), Ele sabia 
antecipadamente tudo o que iria acontecer. Ele sabia quem eles eram. 
154

 Agora, Ele não fez com que Eva fizesse isso. Ele não fez com que ela 
fizesse isso, mas Ele sabia que ela ia fazer isso. 
155

 Agora, não admira que eu creia no capítulo 12 de S. Lucas (creio que é). 
Ele disse que eu… (não anotem; eu tenho isso escrito um pouco mais tarde) 
em que Ele disse, “Têm olhos mas não vêem. Têm ouvidos mas não ouvem. 
Bem falou Isaías de vós. Isaías previu.” E ali estão eles sentados com olhos, 
ouvidos e tudo o resto, mas no entanto não conseguem ver. Porquê? - eles são 
um repelente para a Palavra de Deus. Então Jesus disse, “Oh, hipócritas. Sois 
filhos do diabo e fazeis as obras dele. Depois condenais-Me,” disse Ele - 
“recusais o Meu ministério. Então mostrai-Me onde é que o vosso ministério 
está a produzir a completa Palavra de Deus”, como o Dele estava, veja. Vê? 
156

 Agora, predestinado como Ele estava - agora você diz, “Como é que essa 
predestinação vem?” Deus, formal… agora se alguém não entender isto, quero 
que levantem a mão quando eu terminar, vejam. 
157

 Deus, no princípio, comissionou Adão e Eva a multiplicar e a povoar a 
terra. Foi assim que o sexo foi dado, foi por isso. Mas o que é que a hibridação 
provocou? - trouxe a morte. Agora vamos chegar a isso esta tarde, nos dois 
ventres, veja. 
158

 Agora repare. Agora nisto Deus previu e predestinou um mundo de filhos 
e filhas. Ele predestinou-os a estar aqui. E por causa da hibridação - ao não 
crerem na Palavra de Deus, provocou a hibridação - Deus está a colocá-la 
novamente para que você não tenha de ser mais híbrido; você pode voltar à 
Palavra original e ser um filho de Deus como devia ser no princípio, veja. 
159

 Cristo não podia fazer nada em relação àquilo que Ele era. Ele era o Filho 
de Deus. É isso. Vê o que eu quero dizer agora? Veja, se você veio por um 
propósito, você vê a Palavra de Deus, você crê; por causa de quê? - há algo 
novo. Porquê? Já ouviu falar de estirpe numa família? Um filho vai imitar o 
seu pai, ou a sua mãe, ou o seu avô, ou a sua avó. Isso é estirpe numa família. 
Já ouviu falar disso, não já? Bem, isso é a mesma coisa para a predestinação. 
Você devia estar aqui da forma correcta no princípio, mas já que veio da 
forma que veio, você está sujeito à queda. Mas já que você está predestinado 
você ouve a Palavra e isso leva-o de volta a onde você estava predestinado! 
Amém. Nunca vi isso antes. Trá-lo mesmo… O que é que o faz crer na 
Palavra de Deus e rejeitar todas estas coisas? É porque você era… há algo em 
si. Lá atrás você devia… ora, você devia viver aqui para sempre. 
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carne e habitou entre nós. A Palavra se fez carne e habitou entre nós. A 
Palavra falada de Deus, através de uma virgem, gerou um corpo e a esse corpo 
veio a água, o Espírito e lavado pela água da Palavra e depois entrou Nele, 
habitou Nele e ali veio a vida de Deus manifestando-Se através de Cristo. 
Deus estava em Cristo, o ungido. 
148

 Cristo significa “o ungido” - um homem que foi ungido. E Deus a habitar 
Nele. O que foi aquilo? O embrião com a carne, o ungido, carne a ser ungida 
com o Espírito de Deus produziu a Palavra manifestada de Deus. “E nós O 
contemplamos, o unigénito do Pai, cheio de graça…”, veja. Ali estava Ele, 
veja. Ele era a Palavra de Deus manifestada. E agora Ele morreu para pagar a 
dívida da sua hibridação. Agora! Bem! Aí está. O que é isso? - para que você 
possa morrer para si mesmo até que você não seja mais você mesmo e seja 
cheio com a Sua Palavra, crendo na Sua Palavra e depois o Espírito Santo que 
estava Nele desce para regar essa Palavra, para a fazer crescer.  
149

  Vê? E então o que é isto? Deus a manifestar, a continuar a obra do Seu 
primeiro Filho, do Seu unigénito, veja, que morreu pela nossa vida híbrida, 
para que Ele nos pudesse reconciliar de volta a sermos filhos e filhas de Deus 
para que pela igreja, possa correr essa mesma vida pela Palavra a continuar a 
obra, sendo manifestada como foi em Cristo. Cristo foi a Palavra de Deus 
manifestada. E Ele morreu, deu a Sua vida, para que Ele pudesse enviar o 
Espírito - tomou o Seu corpo e enviou o Espírito de volta para regar, para 
pagar o preço de redenção, se nós crermos. Aí está - se crer. “Aquele que crê 
em mim, as obras que eu faço…” Então veio o Espírito Santo sobre a mesma 
Palavra de Deus… 
150

 “Agora,” você diz, “por que é que lança isso sobre a Bíblia então?” A 
Bíblia tem de estar em si. A Palavra é uma semente, enquanto isso estiver aqui 
colocado não vai fazer nada. Mas quando vem aqui, quando vem ao coração, 
então começa a manifestar, pelo Espírito Santo, as obras de Deus. Então vêm 
visões, vem poder, vem humildade. Todo o seu “sabe tudo” desaparece. Você 
torna-se nada; Cristo torna-se vivo. Você morre; Ele vive. Aí está. Porque Ele 
morreu, eu vivo. Quando eu morro, Ele vive novamente. E quando eu morro 
Ele prometeu-me vida. E eu morro para mim mesmo para que eu possa ter a 
Sua vida; e como é que eu faço isso? - ao tomar a Sua Palavra, a Sua semente, 
ao colocar a Sua semente aqui pela fé e crer, e então produz exactamente o que 
a Bíblia disse. 
151

 Agora, meus irmãos, procurem pelo país. Vemos muitas imitações. Vamos 
continuar um pouco mais. 
152

 Muito bem, as obras são também manifestadas na Sua igreja, as mesmas 
que foram manifestadas em Cristo. Ele disse isso - S. João 14:12 - “Os céus e 
a terra passarão mas a Minha Palavra não passará.” Está certo? Muito bem, 
predestinado como Ele, faz a Palavra semente carne… é melhor eu parar aí 
agora. Talvez vocês entendam, mas alguém nas fitas pode não entender. 
153

 Predestinados: todos os filhos e filhas de Deus são predestinados. Vamos 
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Na verdade, na verdade [absolutamente, absolutamente], vos 
digo que aquele que crê em Mim também fará as obras que eu faço, 
e as fará maiores do que estas; porque eu vou para meu Pai. 

132
 O que é isto? - a mesma semente. Não pode manter… como é que você 

pode plantar trigo aqui e trigo aqui e dizer, “Eu vou colher pepinos e trigo 
aqui?” Não pode fazer isso. A única forma de você colher pepinos é plantar 
pepinos e se você hibridar, então não vai ser um pepino. Vai ser um hipócrita. 
Está certo? Vai ser um hipócrita, amigos. Tenho de dizer isso, nem é um nem 
é o outro. Não é pepino ou aquilo com que você o juntou. É um cruzado e é 
um produto mau e está morto em si mesmo e não se pode reproduzir mais. 
Está morto ali mesmo - de volta, não vai mais longe. Isso termina aí; é tudo. 
Mas se você quer um pepino, comece com um pepino. Se quiser uma igreja, 
comece com a Palavra de Deus. Se quiser uma vida de Deus, comece com a 
Palavra de Deus. Aceite a Palavra de Deus na sua plenitude, toda a medida. E 
então vamos… E se isso é a plenitude de Deus em si, então a chuva que está a 
cair vai produzir exactamente aquilo que está no seu jardim. Então agora, onde 
está a sua chuva serôdia a vir? Você vê onde é que isso vai daqui a pouco, não 
vê? Vai com essas parras bravas que Elias apanhou e pensou que eram cabaças 
ou que… aquela escola de profetas ali, aquela denominação que eles tinham. 
Apanharam algumas parras bravas e pensaram que eram ervilhas. Oh, bem. 
133

 Então as obras que vão ser manifestadas Nele são as mesmas, porque é a 
mesma semente Palavra de Deus. O Filho de Deus foi a Sua semente de 
exemplo. E o que a Sua vida foi quando o Espírito se derramou sobre Ele após 
o Seu baptismo e o Espírito Santo veio sobre Ele, a vida que Ele produziu vai 
(esse mesmo Espírito de rega do Espírito Santo) - vai gerar o mesmo tipo de 
vida, fazendo a mesma coisa que Ele fez; se for a mesma semente. A semente 
do Filho de Deus vai gerar uma semente do Filho de Deus. Agora tenham 
vergonha, mulheres que cortam o cabelo. Tenham vergonha, pregadores que 
negam essa verdade. Dizem, “Isso está muito bem; o cabelo não tem nada que 
ver com isso.” Mas Deus disse que tinha. 
134

 Vê onde está? Vê? É por isso que eu creio na Palavra. É uma semente. E 
se a chuva cai sobre a semente, vai gerar segundo a sua espécie. Agora qual é 
o problema com estes reavivamentos? O que é que nós fazemos? - fazemos 
mais um milhão em 1944 [slogan de uma campanha Baptista que pretendia 
mais um milhão de convertidos em 1944 - ver “A Era da Igreja de Tiatira” - 
08/12/1960- Trad.]: Baptistas, Presbiterianos e seja o que for, Pentecostais. 
Mas onde está essa manifestação das obras de Jesus Cristo? “Eu não faço nada 
até que o Pai Me mostre primeiro.” De onde vem esse tipo de semente? 
135

 O Espírito Santo vai regar e vai gerar essa semente. É a água para a 
semente. Se a semente já foi plantada, é exactamente para aquilo que serve a 
água. E se a água cair sobre si diga, “Bendito Deus, deixe-me dizer-lhe uma 
coisa, pregador. Eu sou Tal e Tal e não creio nisso.” Você é denominacional. 
Você é apenas um velho hipócrita para começar. Foi esse tipo de semente que 
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foi plantada.  
136

 Não me interpretem mal. Eu amo-vos, meus caros. Estou a tentar fazer 
com que entendam isto, vejam. Vou parar com isso quando terminar hoje. Vou 
parar, mas quero que saibam por uma vez o que é certo e a razão por que creio 
naquilo em que creio. E eu creio que o diabo vos está a enganar. Francamente, 
eu sei que ele estava a enganar. De acordo com a Palavra de Deus, não pode 
falhar. Ele está a enganar-vos. Sim, senhor. É por isso que eu prego essas 
coisas da forma que prego: porque a Palavra de Deus disse isso. 
137

 “Oh,” dizem, “Bem, Irmão Branham, hoje é um dia diferente.” No entanto, 
é a mesma Palavra. Eles têm algum trigo fora do celeiro dali que havia no 
tempo de José e colocaram e plantaram aqui há alguns anos atrás (Viu isso na 
revista?) e produziu uma colheita de trigo. Continuava a ser trigo; é por essa 
razão. A única coisa que precisava era um pouco de água. 
138

 A Palavra de Deus é a mesma como quando Ele a falou lá há milhares de 
anos atrás. A única coisa que precisa é água! Por que é que nós não temos uma 
colheita? - porque temos o tipo de semente errada. 
139

 “Quantos de vocês gostariam de mudar a vossa carta?” - duas vezes mais 
filho do inferno do que quando começou! “Quantos Metodistas gostavam de 
se tornar Baptistas?” “… vocês Baptistas querem tornar-se Pentecostais? 
Tragam a declaração de membro até aqui.” Oh, por amor de Deus! Não faz 
sentido! Lixo! Lixo do diabo. Não há nada aí. É híbrido, hipócrita, duas vezes 
morto, morto e arrancado pelas raízes. Não foi Jesus que disse, “Toda a planta 
que o meu Pai celestial não plantou será arrancada”? A denominação ou seja o 
que for, será arrancada! Só a Palavra de Deus vai permanecer! Certo. Foi o 
que Ele disse. Toda a palavra do homem é mentira, mas a minha verdade. 
140

 Então para onde é que estamos a ir? É melhor você voltar à sua razão. Mas 
você não consegue ouvir a não ser que esteja predestinado a ouvir. Nós 
estamos a chegar a isso. Não admira que seja como água em costas de pato. 
Ele foi feito para espalhar a água, não para a absorver.  
141

 A arca era feita de madeira de gofer e de acácia. É a mais… Está cheia de 
buracos; nada ali, só buracos. É tudo tirado dela. Cresce dessa forma - a 
madeira mais leve que há, mais leve que bálsamo. Por que é que fizeram isso? 
- para que ele pudesse cobri-la de betume. Se fosse carvalho… você diz, “Será 
que carvalho não servia?” Não, senhor, não vai sugar nada; rejeita-o. É 
repelente e isto é um absorvente. E uma verdadeira semente de Deus é 
absorvente para o Espírito! Todo o denominacionalismo é tirado. Toda a 
incredulidade fica fora e quando o Espírito Santo entra nesse embrião de vida 
que está ali, produz outra semente, exactamente. Outro filho de Deus nasceu. 
Amém. Outro deus amador, filho de Deus. 
142

  Eu sou um Branham porque eu nasci de Charlie e Ella Branham. Isso faz 
de mim um Branham porque eu sou a semente deles. Os dois acordos deles 
com o esperma deles junto fez uma semente e isso fez-me a mim. 
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 Quando Deus e a Sua Palavra se tornam um (Aleluia!) isso é… quando o 

Espírito de Deus rega a semente de Deus, a Palavra de Deus, produz Deus; e 
não é o indivíduo, é Deus! Porquê? - você está morto; você não é mais você 
mesmo. Você reconheceu que você mesmo está morto, esvaziou-se, à espera 
do embrião semente. Então o que é isto? Não é mais você, não é o homem; é 
Deus no homem. É o embrião semente como a Palavra falada do princípio. É a 
Palavra de Deus manifestada no homem; então não é o homem, é o homem 
que está morto. Ele não pode ser um híbrido e um filho ao mesmo tempo. Ou é 
um filho da morte ou um filho da vida. Assim se ele é um filho da morte, 
entregue-o ao diabo e deixe-o matá-lo. Entregue-o a Deus e deixe-O matar o 
demónio que está em si - expulsá-lo. Esvazia-o. Depois deixe Deus plantar a 
Sua própria vida em si, depois não é mais você; é a vida de Deus porque é a 
Palavra de Deus - regada pelo Espírito Santo vai produzir a mesma coisa. Vê? 
Eu gostava muito de pregar sobre isso alguns minutos, mas com trinta ou 
quarenta páginas de Escrituras aqui… E eu ainda só passei por três até agora. 
144

 Muito bem - manifestado. As obras manifestadas da mesma forma por nós, 
porque é a mesma Palavra. Agora, se quiser fazer as obras de Cristo, faça a 
mesma coisa que Ele fez. “Aquele que crê em Mim terá as Minhas obras.” O 
que é isso? Crer em quê? - que Ele é o embrião semente original que veio. 
Onde está a semente? Aqui, deixe-me pegar nestes lenços. Aqui está o homem 
que devia estar, aqui mesmo. Este é o homem que devia estar. O que 
aconteceu? Eva hibridou - reproduziu. O que é que… então o que é que isso 
fez? - converteu-se em morte, continuou a morrer, a morrer. 
145

 Agora veio este que saiu - agora aqui está a Palavra da mesma forma. Aqui 
está a Palavra aqui colocada da mesma forma. Agora o que aconteceu? Aqui 
está a Palavra. Agora a Palavra que Deus falou para multiplicar e povoar a 
terra, não conseguia encontrar lugar para pousar. Finalmente esta Palavra 
encontrou o ventre de uma virgem. (Vamos falar dos dois ventres esta tarde.) 
E o que aconteceu? Dele veio o embrião da vida - a coisa que dá, a água que 
dá ao grão a oportunidade de se reproduzir. O Espírito saiu Dele e subiu. 
146

 Aqui estamos nós. Nós viemos. O que acontece? Nós cremos; nós cremos. 
Agora o que é que Jesus diz? - “Aquele que crê em Mim [veja]… aquele que 
crê em Mim, as obras que eu faço - a manifestação de que o Espírito Santo 
veio na forma de uma pomba veio sobre Mim e fez isto, não foi através de 
hibridação, mas através do nascimento virgem. Não foi o curso da vida, como 
gerar um filho, marido para a esposa; não, não foi isso, não foi um híbrido, 
mas um nascimento virgem. Agora, através disto, eu estou a dar esta vida para 
que se tu, pela fé, aceitares o Pai, todos os profetas, toda a Palavra de Deus, eu 
derramarei esta vida sobre ti e não podes fazer mais nada a não ser produzir a 
mesma coisa que eu.” Aí tem. 
147

 “As obras que eu faço, ele as fará também.” E o que é que Ele fez? - tal 
como o Pai O guiou, o que Ele viu. S. João 5:19 - apenas… “Eu não faço nada 
até que o Pai Me mostre.” O que Ele era - fez-Se um homem. Deus se fez 


