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21 de Junho de 1964

Como leitura da Escritura, esta tarde, no Livro de Marcos, o capítulo 16 de Marcos. E quero que 
fiquem de pé, com as vossas Bíblias, enquanto lemos a Palavra de Deus. Marcos 16, a começar com o 
versículo 9.
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E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu 
primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demónios.

E, partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes 
e chorando.

E, ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram.

E, depois, manifestou-se em outra forma a dois ... (Perdoem-me.)

E, depois, manifestou-se em outra forma a dois deles que iam de caminho para o 
campo.

E, indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram...

Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em 
rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham 
visto já ressuscitado.

Isso não é uma imagem perfeita de hoje? Eles não crêem que são uma testemunha disto.2

E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura.

Quem crer e for baptizado será salvo; mas quem não crer será condenado.

Isso cria a linha, um lado ou o outro.

E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome, expulsarão demónios; falarão 
novas línguas;

pegarão em serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano 
algum; e imporão as mãos sobre os enfermos ... e os curarão.

Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de 
Deus.

E eles, tendo partido... pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor... 
e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém!

Vamos curvar as nossas cabeças.

Senhor, cremos que esta é a última comissão para a igreja. Cremos que a Palavra se fez carne e 
habitou entre nós. E acreditamos que nenhum homem é melhor do que a sua palavra, por isso cremos 
que esta Palavra és Tu. E cremos que és Tu, que és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vem hoje, ó 
Deus Pai, na forma da Palavra a nós e permite que as pessoas vejam que Tu és o Cristo ressurrecto e 
que ressuscitou neste último dia, na forma em que Tu disseste que estarias, na Palavra manifestada. 
Quando Tu estiveste na terra, Tu foste a Palavra profetizada, manifestada numa forma humana. E a 
Palavra está profetizada para este dia. Vem, Senhor Jesus e trá-La a nós, hoje, a Palavra. Faz a Tua 
interpretação da Palavra, para que possamos ter: “alegria inefável e cheia de glória.” De maneira que, 
constatamos que Tu és aprazível e constatamos que as Tuas Palavras são verdadeiras e que foram 
confirmadas nos nossos corações, pois passamos da morte para a Vida.
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Nós, todos os que nascemos daquela árvore no jardim do Éden, em que foi proibido tocar, a mulher, 
pois nela não há vida; ela só tem um óvulo. A vida vem do Homem, que era Cristo. E nascemos da 
mulher e como nos diz a Bíblia: “somos de bem poucos dias e cheios de aflição e inquietação.”

Pai, também nascemos do dador da Vida, do Homem. O macho chega à fêmea e o embrião é do 
macho; como o Teu Espírito fez sombra sobre a virgem e no ventre dela foi criada a célula de Sangue; a 
célula de Sangue, não Judia, não Gentia, mas Sangue criado por Deus. Nesse Sangue estão as nossas 
esperanças. Não era de uma mulher, nem de um homem; era de Deus.
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Por isso pedimos hoje, Senhor, enquanto sabemos que fazemos parte da árvore-mulher e que todos 
temos de morrer porque não há vida na mulher, agora também, Pai, foi-nos dado o privilégio de fazer 
parte da Árvore-Homem, que era Cristo. E agora, através Dele, temos Vida, Vida, a Palavra, a fazer-se 
Vida entre nós. Concede, Senhor, que estas coisas se tornem uma realidade tal para a Igreja, que eles
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vão ver e nós vamos entender a hora em que estamos a viver.

Cura os enfermos e os aflitos. Que não haja uma pessoa fraca entre nós, esta tarde, quando este 
serviço terminar. Que seja recordado por muito tempo entre o povo! Que os Teus servos, os — os 
pastores, os guias do rebanho, que sejam tão inspirados, até que as suas igrejas sejam revolucionadas e 
os grandes serviços ocorram e iniciem um reavivamento à moda antiga aqui mesmo nesta cidade, entre 
eles, que percorra o estado e a nação e até mesmo o mundo inteiro. Concede-o, Senhor. Tu tens as 
chaves desta oração na Tua mão. Ajuda-nos, pedimos, em Nome de Jesus. Amém.

Podem sentar-se.

Deus tem de trazer juízo sobre a terra. E Deus tem de ter algo aqui, um padrão, para julgar o mundo 
por ele, porque seria injusto, para Deus, julgar o mundo e o mundo não conhecer nenhum padrão pelo 
qual se conduzir. Quantos crêem que é verdade? Se a igreja é o padrão, qual delas é? A Palavra, Deus 
disse que Ele julgaria o mundo por Jesus Cristo. Ele é a Palavra. “No princípio era o Verbo, o Verbo 
estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.” “O mesmo ontem, hoje 
e eternamente.”
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Agora quero falar-vos esta tarde sobre um assunto muito estranho, pode parecer. Mas, neste 
assunto, vou dar ao meu Senhor um—um julgamento justo. Acho que Ele não teve o tipo certo de 
julgamento perante o tribunal de Pilatos. Eu — eu não creio que teve — teve o julgamento certo, por 
isso criticaram-No e condenaram-No e crucificaram-No. Mas vamos fazer, esta tarde, como neste 
julgamento.
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E dizem: “Pode dar-Lhe um julgamento?”

Se Ele continua a ser a Palavra, podemos dar-Lhe o julgamento, porque Ele ainda é a Palavra. E 
podemos dar-Lhe um julgamento. E quero ver isso neste tribunal, esta tarde, enquanto usamos este 
edifício para representar o tribunal, em que queremos ter a certeza de que Ele tem um julgamento justo, 
quer seja a favor Dele ou contra Ele. Queremos expôr os dois lados. E então, neste caso, quero julgá-Lo 
a Ele, o qual é a Palavra.

Agora, esta Escritura que acabei de ler, Marcos, no capítulo 16, até o Doutor Scofield aqui diz: “Do 
versículo 9 em diante, não se encontra escrito em dois dos manuscritos mais antigos.” É crença comum 
entre as pessoas que, os nossos doutores hoje que querem acreditar nisso assim, que foi introduzido ali 
pelo Vaticano.
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Mas eu vejo que Ireneu e muitos dos primeiros escritores se referem a Marcos 16. Como vocês, 
outras pessoas que estudam a história, a história Bíblica, sabem que os primeiros apóstolos e mesmo 
depois da morte de Jesus e quando Policarpo e Ireneu e São Martin e São Columba e todos esses, se 
referiram novamente a isto, Marcos 16. Portanto, deve ter sido autêntico, ou nunca se teriam referido a 
isso. E São João foi aquele que juntou as epístolas e Policarpo era um amigo íntimo e ajudou-o a fazer 
isso, de acordo com a história.

Agora vemos que hoje não crêem nisso. Estão a tentar fugir da realidade de Deus existir de facto; 
em vez disso, é apenas uma declaração ou um credo - o Deus que é real. Este capítulo provaria que é, e 
todas as provas que podem arranjar.

Como um certo grande professor, presidente das Missões do Sudão, a minha esposa ali estava 
presente quando ele veio a minha casa, Paris Reedhead. E disse: “Irmão Branham, fiquei a saber que era 
Baptista.”

8

Eu disse: “Sim, senhor, está certo.”

E disse: “Bem” - disse - “quero perguntar-lhe uma coisa.” Disse: “Quando era menino” - disse - “tive 
uma experiência. E a minha mãe lavava e tudo o resto, para me mandar para a escola. E pensava, de 
facto, que quando tivesse a minha Licenciatura em Humanidades, que encontraria Cristo.” Disse: “Isso, 
quando isso me foi concedido, não O encontrei. Quando fiz o meu Doutoramento, pensei que O 
encontraria. Quando fiz o meu Doutoramento em Direito, pensei que O encontraria.” Disse: “Irmão 
Branham, tenho diplomas suficientes, tanto literais como — literais mas também honorários, com os quais 
poderia revestir as suas paredes. Mas onde está o Deus da Bíblia?” Disse: “Os professores estavam 
errados?”

Eu disse: “Quem sou eu para dizer que os professores estavam errados?”

Disse: “Bem, aí está o que eu entendo, que se tornou Pentecostal.”9

E eu disse: “Bem, não digo que... creio que, quando nasci no Reino de Deus, automaticamente era 
pentecostal” - disse eu - “porque o pentecostes não é uma organização. Tentaram fazer disso uma 
organização,  mas  não  é.  Deus  vai  encher  um  Presbiteriano,  Luterano,  ou  quem  quer  que  seja.  Veja,
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portanto é uma experiência e não uma organização. Não podem organizá-lo. É uma experiência.”

E disse: “Bem, quero contar-lhe o que aconteceu.” Disse: “Nos dias de hoje, estão a mandar 
pessoas da Índia, para cá, para terem instrução.” Disse: “Na nossa escola, havia um bom rapaz Indiano 
que veio para cá e obteve a sua instrução. E quando voltou...” Acho que ia ser, acho, engenheiro 
electrotécnico ou algo assim. Disse: “Mas quando nós...”

Têm uma escola, exactamente como o irmão Oral Roberts tem, ali. Ensinam engenharia e seja o que 
for.
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Então, disse: “No regresso, eu com outro ministro, disse-lhe: «Agora, ao voltar para a Índia...»” E 
sabem os — os Indianos adoram Maomé. E disse: “Porque não renuncias ao teu profeta morto e recebes 
um Senhor Jesus ressurrecto; e levas um Deus verdadeiro de volta à Índia contigo, dizes ao teu povo?”

Ele disse: “Senhor” - disse - “o que poderia o seu Senhor Jesus fazer por mim mais do que o que o 
meu profeta pode fazer?”

E disse: “Bem, o meu Senhor Jesus pode dar-lhe a Vida Eterna. É uma promessa na Palavra.”

Ele disse: “O meu profeta, Maomé, prometeu a mesma coisa, na sua palavra.”

E disse: “Bem, entendes” - disse - “o meu Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. O teu profeta está 
no túmulo.”

Disse: “Ele ressuscitou dos mortos?” Disse: “Tiveram dois mil anos para provar isso e oitenta por 
cento do mundo nunca ouviu falar disso.” Disse: “Deixe que Maomé ressuscite dos mortos e o mundo 
inteiro saberá, em vinte e quatro horas.”

Agora, ele disse: “Bem, veja” - disse - “Jesus ressuscitou dos mortos.” Disse: “Posso prová-lo 
porque Ele vive dentro do meu coração” - disse o Cristão.
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E o Muçulmano disse: “E, senhor, Maomé vive no meu coração.”

Ele disse: “Mas, olha, temos poder e alegria.”

Disse: “Senhor, a religião Muçulmana pode produzir tanta psicologia quanta o Cristianismo pode.” E 
isso é verdade.

Vi eles prostrarem-se na rua e gritarem: “Alá” e ficarem numa condição tal que, podiam pegar... O 
Billy e eu estivemos lá e vimos um homem espetar uma espada mesmo abaixo do seu coração; e um 
médico foi lá e derramou água até ao fim nisso e ela saiu; tirou-a e nem o magoou. Vimo-los pegarem em 
farpas e usá-las debaixo das unhas deles e trespassarem-se e furarem o nariz deles com ganchos de 
lado a lado e nem sequer sentirem ou derramarem uma gota de sangue. Podem produzir mais psicologia 
do que o Cristianismo pode.

E o Sr. Reedhead disse-me, disse: “Sabia que não estava a falar com um rapaz que anda aqui há 
dois dias. E disse: «Nós, Muçulmanos, estamos à espera.»”

Como fizeram com o nosso nobre irmão, Billy Graham, vocês leram no jornal, quando o Muçulmano se 
aproximou do Sr. Graham e disse: “Escolha trinta pessoas doentes e eu escolherei trinta pessoas 
doentes; e você cure os seus trinta e eu curarei os meus trinta por Maomé” - vejam, o Sr. Graham fugiu 
de cena. Não lhe respondia.

12

Eu não acho que tivesse feito isso. Teria feito como os filhos Hebreus: “O nosso Deus é capaz de 
nos livrar disto.” Por que não mandou, ou não foi buscar Oral Roberts ou alguém? Se não acreditava 
Nisso, mandava ir buscar alguém que acreditasse Nisso. Mas, vejam, com os denominacionais, oh, 
rejeitavam-no naquela mesma altura. Ele tem uma obra a fazer.

Contudo, depois, disse: “Quando nós, na Índia, vos virmos — a vocês, Cristãos, produzirem o que 
Jesus disse que fariam” - disse - “nessa altura vamos crer em vocês.” Disse: “Ele disse que ressuscitou 
dos mortos e que as pessoas saberiam porque vocês fariam as mesmas obras que Ele fez.”
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“Bem” - disse ele - “fazemos maiores obras.”

Ele disse: “Eu nunca disse: «as maiores». Só quero ver as obras que Ele fez, primeiro.” Bem, fala, 
sabe que não está a falar com um homenzinho na esquina, quando fala com um desses teo... eles e a 
teologia deles. Portanto, disse: “Queremos ver as obras que Ele fez.”

“Oh” - disse ele - “talvez se esteja a referir a Marcos 16?”

Disse: “Sim, senhor. Essa é uma delas, a Sua última comissão para a igreja.”
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Ele disse: “Bem, agora, veja” - disse - “muitas pessoas crêem fanaticamente nesse capítulo.” Ele 
disse: “Mas aprendemos com melhores eruditos na escola que Marcos 16, do versículo 9 em diante, não 
é, na verdade, inspirado.”

Disse: “Bem, Sr. Reedhead!” Disse: “Que parte é inspirada então?” Disse: “Talvez o resto Dela não 
seja inspirada. Todo o Corão é inspirado. Que tipo de livro estão a ler, chamado a Bíblia?”

Ele disse: “Concluí no meu coração que vinha falar consigo. Sim, ia falar consigo.”

Aí está. Se Isto não é inspirado, então e o resto Disto?

Faz-me lembrar uma senhora em Chicago. O seu filho foi estudar para um seminário, para aprender a 
ser um ministro, numa escola Bíblica e seminário. E enquanto estava fora, a mãe ficou gravemente 
doente. E assim, mandaram dizer ao rapaz para “se preparar”, a sua mãe com uma febre tão alta, tinha 
pneumonia e disseram que (ela) poderia — poderia haver uma chamada de emergência. Então o rapaz 
preparou a mala com as roupas e pôs-se a postos. Finalmente, no dia seguinte, nem ouviu nenhumas 
notícias durante a noite e no dia seguinte, disseram: “Está tudo bem.”
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Então, cerca de um ano mais tarde, regressou da escola no Este, uma grande escola de ensino. E 
voltou para casa e cumprimentou a sua preciosa mãe e disse, depois de falar durante um pouco, disse: 
“Mãe, nunca tive a oportunidade de perguntar o que aconteceu.” Disse: “Uma noite disseram-me para 
«me preparar» e na manhã seguinte, disseram que estava «bem.»” Disse: “Que medicamento é que o — 
o médico usou?”

Ela disse: “Querido, o médico não usou nada.”

Ele disse: “Bem, como é que fizeste?”

Disse: “Sabes onde fica a pequena missão aqui em... quase na curva, ali na praça?”

“Sim”.

Disse: “Havia uma senhora. Estavam a fazer uma reunião de oração lá, uma noite, nesta missão, 
aquele pobre grupo de pessoas humildes e” - disse - “uma delas foi inspirada a vir aqui e ver-me. E duas 
mulheres vieram e perguntaram-me se podiam trazer o pastor delas e — e orar por mim e ungir-me com 
óleo e — e” - disse - “e impôr as mãos sobre mim, disseram que ficaria de boa saúde.” E disse: “Sabes, 
eu disse-lhes: «claro que sim». E elas trouxeram o pastor e ele impôs as mãos sobre mim e orou.” E 
disse: “Querido, leu na Bíblia, Marcos, no capítulo 16, que dizia: «Estes sinais seguirão aos que 
crerem.»” E disse: “Sabes que mais? Na manhã seguinte, o médico estava tão perplexo, não sabia o que 
fazer. Já não tinha febre.”

“Oh” - disse ele - “mãe, não te associaste a esse grupo, pois não?” Disse: “Olha” - disse ele - “nós, 
na escola, aprendemos que Marcos 16, do versículo 9 em diante, não é inspirado.”
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Disse: “Glória a Deus!”

“Bem” - disse ele - “mãe, estás a começar a agir como aquelas pessoas.”

Disse: “Estava a pensar numa coisa.” Disse: “Estive a ler a Bíblia, até ao fim e outras promessas 
noutros lugares, também, semelhantes a essa.” E disse: “Estava a pensar, se Deus pôde curar-me com a 
promessa não inspirada, o que é que Ele poderia fazer com a que é realmente inspirada?” Está certo.

Para mim, é tudo inspirado. Deus, dá-me fé para crer nela e confirmá-la!

Agora, vamos mudar agora, por alguns minutos, para um caso judicial. Agora, lembrem-se, vamos 
passar para uma sala do tribunal, para trazer Jesus, Deus, à cena aqui e dar-Lhe um julgamento justo. 
Ele ainda é a Palavra, mesmo neste dia, (crê nisso?), do mesmo modo que Ele era a Palavra naquela 
altura. [A congregação diz: “Amém.” — Ed.]
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Agora, este caso, o motivo dele, é as — as promessas da Palavra de Deus contra o mundo. Agora, 
imaginem bem o cenário ou nunca compreenderão. A razão desta acusação é a quebra da promessa: 
“Deus a não cumprir a Sua Palavra.” É uma quebra da promessa. Vocês sabem o que é isso.

Agora, vemos sempre que o advogado de acusação tem que representar o Estado, creio que está 
certo, o advogado de acusação. Se há um advogado sentado aqui, espero ter entendido isto em 
condições. O advogado de acusação tem que representar o Estado. Então o advogado de acusação 
neste caso é o diabo, a acusar a Palavra de Deus.
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O Réu desta Palavra, é o Próprio Deus, porque Ele é a Palavra.

A Testemunha de Defesa, neste caso, é o Espírito Santo.
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E o — o advogado de acusação tem algumas testemunhas aqui esta tarde. E estas testemunhas, 
uma delas, é o Sr. Incrédulo, a próxima é o Sr. Céptico e a seguinte é o Sr. Impaciente. Serão trazidos à 
plataforma e obrigados a prestar juramento e julgados.

Agora, têm o cenário do tribunal: Deus é acusado pelo mundo, porque: “Ele não cumpre a Sua 
Palavra.” E o advogado de acusação representa o Estado, que representa o mundo. E o advogado de 
acusação é o diabo, que nega que a Palavra está certa.
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E o advogado de acusação, como suas testemunhas, traz três testemunhas contra a Palavra de 
Deus. E para o provar, vai provar-vos esta tarde que: “Deus não cumpre a Sua Palavra e não é — não 
deve ser usada. Não é verdade. Não há nada verdadeiro Nela.”

E o Réu é Deus, que é o Autor e a Palavra para este dia, do mesmo modo que naquele dia ou em 
qualquer outro dia.

E o advogado de acusação tem as suas testemunhas.

Agora dizem: “Onde está o júri?” Estou a falar com eles. Vocês são o júri e são também o juiz. 
Agora, tenham isso em mente, são não só o júri mas também o juiz, no caso. Eu sou apenas o orador.
19

Agora temos o tribunal preparado. O advogado de acusação agora apela à ordem. É convocada 
ordem na sala do tribunal, esta tarde, para trazer este caso a um — um momento da verdade.

Agora, muitas pessoas disseram-vos que: “A Palavra de Deus não é de confiança. Não podem confiar 
Nela” - e assim por diante e ouviram tudo isto. Agora vamos trazê-La a um verdadeiro julgamento. 
Quantos desejam, levantem a vossa mão e digam: “Gostaria de ouvir; e que Jesus Cristo, que é a 
Palavra, tivesse um julgamento justo”? E no nosso tribunal, esta tarde, vamos proporcionar-Lhe um 
julgamento justo. Deixem o inimigo usar as palavras do inimigo e o que quer que tenha a dizer e vejam se 
está certo. Vamos averiguar e proporcionar a Jesus Cristo, a Palavra, um julgamento justo esta tarde.

Agora, o tribunal abriu a sessão, a primeira testemunha que o advogado de acusação quer trazer ao 
estrado das testemunhas é... ao estrado das testemunhas é o Sr. Incrédulo. Ele ocupa o estrado para 
testemunhar. Agora, lembrem-se, é o Sr. Incrédulo. Não se enganem nestas personagens agora, ou não 
vão captar uma coisa, podem não receber a vossa cura.
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O Sr. Incrédulo vem para o estrado, para testemunhar. A sua queixa é que: “Toda a Palavra da 
promessa de Deus não é verdade. Não é verdade.” Ele afirma que em Marcos 16 foi-lhe ministrado — foi-
lhe ministrado numa suposta reunião do Espírito Santo. E estava a ter problemas de estômago há alguns 
anos e foi a um lugar onde estavam, ao que chamam: “uma reunião do Espírito Santo” e acreditava que 
esta promessa de Marcos 16 era verdade. Impuseram as mãos sobre ele de acordo com a promessa de 
Deus.

Ele não tem nada a dizer contra o ministro; leu isso directamente da Palavra. Não está a processar o 
ministro; está a processar Deus. Porque, não é culpa do ministro, o ministro só está a ler o que Deus 
disse para fazer. E Deus disse, verdadeiramente, em Marcos 16: “Estes sinais seguirão aos que crerem; 
se impuserem as mãos sobre os enfermos, sararão.”

21

E diz que é um crente e veio a uma reunião como essa, onde estavam a pregar que Marcos 16 era 
verdade. E o ministro, com o Baptismo do Espírito Santo, seria um crente e um ministro enviado para 
fazer a obra, impôs as suas mãos sobre ele. E isso foi há dois meses atrás e o estômago dele está tão 
mau como sempre esteve. Portanto, ele afirma que Deus não é justo, ao introduzir uma coisa assim na 
Palavra, quando não é verdade.

Agora deixem-no descer. Ele testemunhou.

O próximo a vir ao estrado é o Sr. Céptico. Ele quer dar um testemunho. O Sr. Céptico diz que tinha 
estado aflito com — com tuberculose, durante cerca de quinze anos. Mas não se afastara ainda, 
continuou a forçar, continuou — continuou a ir em frente. Ficava um pouco melhor e depois continuava. 
E ouviu falar de um lugar na cidade onde se presumia haver um pregador santo a pregar e as pessoas 
afirmavam serem curadas de acordo com uma promessa de Deus, que se encontra em Tiago 5:14, onde 
na Palavra de Deus diz: “Se houver entre vós algum enfermo, chame os presbíteros da igreja; e que os 
unjam com azeite e orem por eles; a oração da fé salvará os doentes e Deus os levantará.”

22

E ele estava doente e era um crente, ele vai a esta reunião onde todas estas pessoas afirmavam 
que estavam a ser curadas por este pastor santo. E foi-lhe ministrado, de acordo com Tiago 5:14. E o 
pastor ministrou de acordo com a Palavra, ungiu-o com óleo e orou por ele, uma oração da qual o pastor 
disse que era “a oração da fé”, em que ele creu. E isso foi há quase um ano atrás e nunca sentiu efeitos 
disso, portanto, por causa isso, o Sr. Céptico afirma que Deus é injusto ao colocar uma promessa assim 
na Bíblia e depois não a confirmar.
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Agora, lembrem-se, estou a ler promessas do Evangelho completo aqui.

A próxima testemunha virá ao estrado agora. O advogado de acusação chama a sua próxima 
testemunha, antes de resolver o caso. A sua próxima testemunha é o Sr. Impaciente.
23

Agora estes são personagens sobrenaturais que habitam em pessoas. Vejam, agora, habitam.

Então o Sr. Impaciente vem e afirma que um dia estava a ler a Bíblia. Não ia a igrejas, mas era... era 
um crente. Assim, um deles foi a um evangelista e o outro foi a um pastor e este homem era apenas um 
crente escondido que ficava em casa. E foi e estava a ler em Marcos, no capítulo 11, no versículo 22 e 
23; se estiverem a anotar essas Escrituras. Onde, o Próprio Jesus, a afirmar ser Deus, Emanuel, fez esta 
afirmação com os Seus Próprios lábios: “Em verdade, em verdade vos digo, que qualquer que disser a 
este monte: «Ergue-te,» e não duvidar em seu coração, mas crer que aquilo que disse acontecerá, 
poderá receber o que disse.” E Ele disse também que: “Quando orardes, crede que recebereis o que 
pedirdes e vos será concedido.”

Diz que tem estado a mancar ao andar, há cerca de vinte e cinco anos. E há cinco anos atrás, 
enquanto estava sentado na sala, sentindo que foi inspirado a ler a Palavra na qual afirma que creu e 
creu de todo o seu coração. E então disse, com a sua própria voz: “Deficiência nas minhas pernas, em 
Nome de Jesus Cristo, sai de mim” - disse ele. E isso foi há cinco anos atrás e está tão manco como 
sempre esteve.

24

Assim, portanto, o Sr. Impaciente quer dar o seu testemunho contra a Palavra sendo infalível, ele 
quer dar o testemunho contra a Bíblia sendo a Palavra inspirada e diz que esta promessa não é verdade; 
ele testou e “Não era verdade.” O Sr. Céptico disse que testou e “Não era verdade.” O Sr. Incrédulo 
disse que testou e “Não era verdade.” Todas estas três testemunhas fornecem leituras da Escritura, 
promessas da Escritura e dizem que esta promessa interpreta-se assim, podem ler na Bíblia e são 
testemunhas de que: “Não é a Verdade”.

Portanto, a Bíblia deve ser deitada fora; porque, se uma parte Dela, se não se pode confiar num 
versículo Dela, então, não posso confiar em nada Disso. Tem de ser tudo a Verdade, ou nada é a 
Verdade. Uma corrente dá o seu melhor no seu elo mais fraco. Sabem o que quero dizer.

Agora, o advogado de acusação avança agora para apresentar a acusação e para resolver o caso. 
Ele quer resolvê-lo. Agora observem o que ele diz. “Deus não tem desculpa ao colocar tais promessas, 
imprudentemente, na Sua Palavra, para os Seus filhos crentes, para por elas testar a fé deles, porque 
não são verdade.” Ele tem testemunhas aqui, para provar que esta palavra que Deus prometeu na Sua 
Palavra é a verdade... Ele tem testemunhas sentadas aqui e pode mostrar, por exames médicos e por 
testemunho, que estiveram doentes, que estiveram com isto, que estiveram com aquilo. “E aceitaram 
estas Escrituras, supostamente Divinas, inspiradas e colocaram-nas à prova e não são verdade.” Tem 
testemunhas para o provar, que: “Estas Palavras não são verdadeiras, pois Ele não cumpriu cada uma 
delas nessa altura.”

25

Agora, agora reparem de novo. “E Ele não cumpriu. Deus foi incapaz de fazer com que estes 
crentes, que criam na Sua Palavra, aceitaram-na exactamente, fizeram o habitual, exactamente o que 
Ele disse e então Deus nunca moveu um dedo para fazer nada em relação à Sua promessa; passaram-se 
anos e anos.” Depois disse: “E se as outras Escrituras, como ser baptizado: «aquele que crer e for 
baptizado será salvo» então não há ninguém salvo? E estas Escrituras que prometeram que Ele voltaria? 
Não há nenhuma delas que esteja certa. Porque estas não estão certas e isso não é correcto. É só um 
Livro de ficção. E estes homens são crentes. No entanto, Ele, Deus, promete que todas as coisas são 
possíveis aos crentes e estes são crentes.

26

“No entanto, mais uma vez, Ele afirma estar vivo após a Sua crucificação. A Bíblia diz que: «Ele 
ressuscitou dos mortos e permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente.» E ninguém viu este Homem 
com as cicatrizes dos pregos nas Suas mãos, a andar no meio da igreja e assim por diante. E Hebreus 
13:8 não é assim. Ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque Ele nunca foi nada além de um 
homem. Ele não consegue cumprir a Sua promessa. Ele provou, por estas testemunhas, que não cumpre 
a Sua promessa, por isso o Livro devia ser deitado no caixote do lixo e esquecido. Não existe tal coisa.”

27

Agora, lembrem-se, estou a usar a voz do advogado de acusação, a resolver o caso dele. “Certo, 
Ele disse em Lucas 17:30, onde Ele disse: «Nos últimos dias, o Filho do Homem seria revelado», Deus 
revelar-se-ia à semente de Abraão” - como ouviu um pregador fanático pregar uma vez e dizer que Ele 
se revelaria novamente em seres humanos, chamado o Filho do homem.

28

“Apocalipse 10, diz que Ele afirmou que no tempo do mensageiro do último anjo, de acordo com a era 
da igreja, na de Laodiceia, que devia ser a morna, que Jesus seria (que era a Palavra) expulso da igreja. 
Ele afirmou que nestas dispensações, houve coisas que não foram reveladas aos reformadores nos dias 
primitivos,  mas  nos  últimos  dias,  que  no  final,  a  Mensagem  do  sétimo  anjo,  a  Mensagem  do  sétimo
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mensageiro, que todas estas Escrituras seriam tornadas reais e seriam manifestadas. Não existe tal 
pessoa na terra, nunca existiu e nunca vai existir” - afirma ele.

Ele afirma que, nisso: “Deus afirma, na Sua Bíblia, que a igreja se tornaria formal e se afastaria, que 
em Malaquias 4 Ele enviaria novamente um profeta, que Ele já enviou, duas vezes, Elias e João Baptista. 
Ele enviaria um profeta com o... e estaria com o poder de Elias. E o seu ministério, as suas acções, 
tudo, seriam as de Elias. E então, no seu ministério, estaria a chamar o povo desta condição formal, de 
volta à Fé verdadeira e genuína dos pais apostólicos. E isso não está a acontecer.

29

“E Ele também afirma que tanto o céu como a terra passarão, mas a Sua Palavra nunca passará.” E 
diz que tem a prova aqui, esta tarde, para mostrar que Ela não se cumpre. “E quem é este Jesus que 
ressuscitou dos mortos? Estão todos excitados com um monte de psicologia mental. E não existe tal 
coisa; estão a contar com uma falsa esperança.”

Agora, acho que isso é mais ou menos suficiente para ele dizer. Acho que abrangeu a Bíblia toda. 
Agora deixem-no sentar-se, o advogado de acusação. Agora deixem a testemunha do advogado de 
acusação descer também. Descem do estrado.

E à plataforma agora, vamos chamar a Testemunha de Defesa, o Espírito Santo. Ele vem falar. 
Espero que vejam a forma como o advogado de acusação tem o seu caso resolvido pela Escritura. 
Agora, a Testemunha de Defesa, que é o Espírito Santo, vem defender o Réu, a Palavra. Acho que não 
podiam ter uma testemunha melhor.

30

Em primeiro lugar, Ele chama a atenção deste tribunal, que o intérprete da Palavra de Deus, para o 
povo, o advogado de acusação, é o mesmo intérprete que interpretou a Palavra de Deus para Eva. Ele 
quer que o tribunal compreenda que, que o intérprete é o intérprete de Eva, que diz que toda Ela estava 
correcta excepto uma palavra. E Ele quer que saibam também... Ele foi O Mesmo, lembrem-se, Que 
escreveu a Bíblia. Ele também quer que saibam que, no princípio, que uma palavra tirada da Palavra de 
Deus, causou toda a morte e tristeza e doença. E Ele quer que saibam que Deus também disse, na Sua 
Palavra, no último capítulo, o mesmo que no primeiro, que: “Qualquer pessoa que tirar alguma coisa 
Daqui, ou acrescentar alguma outra coisa a Isto, a sua parte será tirada do Livro da Vida.” Tem de ser a 
Palavra e só Isso. Ele quer que o tribunal saiba quem apresentou tudo isto severamente agora é o 
intérprete de Eva.

Ele quer que vocês... quer chamar à atenção deste tribunal novamente, isto é, a Testemunha de 
Defesa, Ele quer anunciar a este tribunal e mostrar-vos que as promessas são apenas para os crentes; 
não são para os crentes fingidos, impacientes ou cépticos. Muda o cenário, não muda? É só... Não é 
para aquelas pessoas que se chamam a si mesmas crentes; é apenas para as crentes, não para as que 
dizem que são crentes. Satanás diz que é um crente também, vocês sabem. Não é para eles. É só para 
os verdadeiros crentes.

31

E esta Testemunha de Defesa deve saber se estes homens são crentes ou não, porque, afinal de 
contas, a Testemunha de Defesa é o — o vivificador da própria Palavra. Ele sabe se crêem ou não. Ele é 
Aquele que foi dado por Deus, para fazer com que Isto aconteça. Aleluia! Ele é o que prova isso. Ele é 
Aquele que faz com que Isto aconteça. Ele é Aquele Que sabe se Isto caiu no lugar certo ou não, esta 
Testemunha de Defesa da Palavra. Reparem, Ele quer chamar novamente os crentes, a Testemunha de 
Defesa sabe se são ou não, Ele é o vivificador da Palavra.

E mais uma vez Ele chama a atenção deste tribunal para a Palavra da promessa que está em 
questão. Ele nunca determinou nenhum certo tempo para estas coisas acontecerem.
32

Vê como eles podem interpretar-lhe mal a Palavra? Agora, estes sujeitos que dizem: “Deixa-me ver 
isto acontecer” - vejam, nem sequer entendem a Palavra correctamente. Isto é, se o homem é um 
verdadeiro crente, ainda assim, Ele nunca estabeleceu nenhum limite de tempo.

Ele também quer que o tribunal se lembre que esta Palavra está escrita e Jesus Cristo, a Palavra 
manifestada, disse: “A Palavra é uma semente que um semeador semeou.” E a semente só pode gerar-se 
a si própria, só pode gerar a sua promessa, se estiver no tipo certo de terreno que vivificará a semente. 
Amém. Estamos de certo modo a virar o — o caso, não estamos? Tem que estar no lugar certo.

Um grão de semente pousado neste púlpito nunca se tornará uma colheita. Um grão de — de milho 
aqui, em arenito cinzento, não fará nada. Um grão de milho tem que cair no terreno que foi fertilizado 
para esse grão de milho, ou não se vai desenvolver.

33

E Deus disse que a Sua Palavra é uma semente que um semeador semeou e tem de cair no tipo 
certo de solo. Esse solo é a fé. É uma semente e tem de cair neste terreno, ou não pode ser vivificada. 
Por outras palavras, o Espírito Santo, a Testemunha de Defesa aqui, diz que Ele nem sequer pode chegar 
a isso até que caia no tipo certo de solo. Ele é o vivificador dela.
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A Testemunha de Defesa chama a sua primeira testemunha.

Acho que se o advogado de acusação pode chamar testemunhas aqui na terra, que provam que a 
Palavra estava errada, penso que a Testemunha de Defesa tem o direito de chamar testemunhas que 
podem provar que Ela está certa. Porque a questão agora é entre crentes e incrédulos com a Palavra, à 
medida que a Palavra se engrandece.

34

A Testemunha de Defesa quer apresentar a este tribunal, esta tarde, a primeira testemunha, que é 
Noé. Noé disse que viveu numa era muito científica. Noé quer testemunhar. E disse que viveu num dia, 
no tempo em que as pessoas se tinham afastado dos milagres e assim. E depois ouviu a Palavra de Deus 
dizer-lhe que Ele ia destruir o mundo pela água e que a água ia cair de cima. Ia chover, o que nunca 
tinha acontecido antes. Mas diz que a — a Palavra de Deus, ele sendo um profeta, a Palavra veio a ele 
e ele foi pregar que a Palavra ia acontecer, porque era Deus. E ele também quer que este tribunal saiba 
que o Sr. Incrédulo, o Sr. Céptico e o Sr. Impaciente o tentaram desde o início. Mas sendo um profeta, 
sabendo que Deus não pode mentir, creu na Palavra, independentemente disso.

Aproximaram-se dele e disseram: “Agora, Noé” - disse o Sr. Incrédulo - “como vais provar que há 
chuva lá em cima?”
35

“Não sei onde está. Mas se Deus disse isso, isso — isso põe fim à questão.”

“Como vai chover quando não há chuva lá em cima?”

“Não sei. Mas Deus disse isso e isso põe fim à questão.”

O Sr. Céptico aproximou-se e disse: “Se houvesse tal coisa como chuva a cair ali, então Ele vai ter 
que vir cá abaixo e formar chuva e levá-la lá para cima. Como é que Ele vai fazer isso?”

“Não sei.” “E depois que construí a arca...”

Ele primeiro quer dizer que quando fez esta afirmação, sendo um profeta entre o povo, todos se 
riram dele e disseram: “Não vejo chuva nenhuma.”
36

Bem, quando começou a trabalhar na arca, disseram: “Talvez depois da arca...” O Sr. — o Sr. 
Impaciente tentou dizer-lhe: “Talvez depois da arca estar construída, depois virá uma chuva.” Mas 
quando a arca estava concluída, ainda assim não choveu.

Nem choveu no dia seguinte, nem choveu na semana seguinte, nem choveu — nem choveu no mês 
seguinte, no ano seguinte. E quando concluiu a arca, continuou a não chover.

E depois disse ele, um dia a Voz de Deus voltou a falar com ele e disse-lhe que veria um sinal 
sobrenatural no meio da natureza, que os pássaros e os animais iriam entrar nisto. E então o Sr. 
Incrédulo riu-se dele e disse: “Tornou-se uma habitação de pássaros. Fez um poleiro, como alternativa.” 
E todos se riram e fizeram troça dele.

37

Mas, um dia, Deus falou com ele e disse: “Entra na arca.”

E Noé ficou à porta e disse: “Estão a receber o vosso último apelo. Entrem!” E ninguém entrou a não 
ser a sua própria família.

Então diz que entrou na arca. E disse à sua família encantadora, agora, este é o profeta Noé: “Oh, 
daqui a mais uma hora, sem dúvida, a chuva estará a cair.”

E quando entrou, a porta fechou-se sobrenaturalmente atrás dele. Disse: “Vês agora, querida” - à 
sua esposa, às suas noras e aos seus filhos - “estamos fechados com Deus.

“Agora, temos uma janela aqui. Subam os degraus, depressa. Não percam isto. Corram, depressa e 
subam aqui agora. Está prestes a chover, sem dúvida.”
38

E algumas das pessoas ali fora que o ouviram pregar, disseram: “Pergunto-me se aquele velho 
fanático pode estar certo?” O Sr. Incrédulo, o Sr. Céptico, o Sr. Impaciente, todos se aproximaram, 
disseram: “Vamos ver.” Disseram: “Noé, estás aí dentro?”

“Sim”.

“Abre, gostaríamos de dar uma vista de olhos.”

“Deus fechou a porta. Não consigo abri-la. Não há fecho aqui para a abrir.”

Agora, disseram: “O velho rabujento, entrou ali e fechou aquela porta e está a tentar levar-nos a 
pensar... É um embuste. Está a tentar assustar-nos.”
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E estão ali as testemunhas do advogado de acusação, ali sentadas, a ouvirem tudo isto, porque são 
culpadas de o fazer. A Bíblia disse isso: “Escarnecedores!”
39

“E escarneceram de mim, fizeram troça de mim.

“E até, eu mesmo, estava à espera da chuva. Não choveu o dia inteiro. No dia seguinte, não 
choveu. No dia seguinte, não choveu. Quatro dias, sem chuva. Cinco dias, sem chuva. Seis dias, sem 
chuva. Mas Deus não me disse quando ia chover, Ele só disse: «Vai chover.» Ele nunca estabeleceu 
nenhum limite de tempo. Ele só disse: «Vai chover.»”

Ele nunca disse: “Assim que impuseres as mãos sobre os enfermos, eles vão saltar e correr” - como 
o céptico vos quer levar a pensar. Ele disse: “Sararão.” Ele nunca disse quando, como. “Sararão!”
40

Ele disse: “A oração da fé salvará o doente” - em Tiago 5:14 - “Deus o levantará.” Quando? Ele não 
disse. Ele só disse que o ia fazer.

Marcos 16, Ele disse: “Diz a este monte: «passa daqui para acolá» e não duvides no teu coração, 
mas crê que o que disseste acontecerá.” Ele não disse quando. Ele disse que aconteceria! Aleluia!

Vêem aquele falso intérprete da Palavra ali? Depois dizem: “Bem, deixe-me vê-lo a fazer com que 
este homem, ele está na cadeira de rodas há muito tempo. Deixe-me ver. Diz que tem fé.” Aquele 
demónio! Vêem quem é?

Jesus nunca disse que se levantariam e alcançariam isso nessa mesma altura. Muitas pessoas 
Pentecostais pensaram a mesma coisa, mas a Bíblia nunca disse isso. Ele disse: “Se crerem, seriam 
sarados.” E Ele tem as Suas testemunhas aqui para o provar.

Noé disse: “Depois de cento e vinte anos, então choveu.” Mas, choveu. Noé sabia que ia vê-lo na 
sua geração, porque construiu a arca, estava pronto para entrar.

Agora, agora vemos que isso foi verdade. Agora, essa foi a primeira testemunha, Noé.

Agora, vamos chamar a segunda testemunha. Vamos chamar Abraão. Ele disse: “Eu fui um profeta e 
profetizei com a inspiração de Deus. E Ele disse-me que a minha esposa, que tinha sessenta e cinco 
anos de idade e eu setenta e cinco, com essa idade, na altura, que ia ter um bebé através de Sara. No 
entanto, sem dúvida, era... Eu era estéril; ela era, o seu ventre estava sem vida. Já tinha passado a 
menopausa há vinte anos, ou mais. Vivi com ela todos estes anos e não houve nenhum sinal de filhos. 
Estava, o seu ventre estava sem vida. E, mas Deus disse-me que ia ter um bebé através dela.

41

“E sabem, o Sr. Incrédulo, o Sr. Céptico e o Sr. Impaciente, depois dos primeiros vinte e oito dias, 
quando nada aconteceu a Sara, riram-se de mim e fizeram troça de mim. No primeiro ano, vieram ter 
comigo e disseram: «Quantos filhos tens agora?»”

Mas, após vinte e cinco anos, o bebé apareceu em cena. Aconteceu. Deus não disse: “Vais ter um 
bebé na próxima semana, através de Sara.” Ele nunca designou nenhum momento. Ele disse que teria um 
bebé através de Sara. Ele nunca disse quando. Ele só disse que teria.

42

Então Abraão disse: “E não duvidei da promessa, por incredulidade. Mas enquanto demorava a 
acontecer, fiquei sempre mais forte. E vendo que ficava mais fraco fisicamente, que era um impedimento 
para que o bebé nascesse, em vez de ficar mais fraco na fé, fiquei mais forte na fé, porque sabia que 
Deus era capaz de cumprir a Sua Palavra.

“Então, um dia, estava sentado, a falar com a Sara e o Anjo do Senhor apareceu. Três homens, dois 
deles foram para Sodoma; Um ficou comigo e falou comigo e disse-me as coisas que iam acontecer. E eu 
era idoso e estava com os meus ombros curvados e a Sara mal conseguia andar. E sabem, no dia 
seguinte, comecei a ver aquela corcunda a desaparecer das minhas costas. E o meu cabelo começou a 
ficar preto e as bochechas da Sara tornaram-se vermelhas.”

Agora, dizem: “Radical, Irmão Branham!” Só um minuto, para ver se ficou. Reparem, voltaram a ser 
um homem e uma mulher jovens. Agora, dizem: “Oh, Irmão Branham!” Agora, Deus esconde a Sua 
mensagem nas entrelinhas. O seminário nunca vai entender. Está certo. Não, não. É uma história de 
amor.

43

A minha esposa ali, escreve-me uma carta. E diz uma coisa na carta, mas eu consigo ler nas 
entrelinhas. Sei do que está a falar, porque a amo, conheço a natureza dela. Sei o que quer dizer. “Estou 
sentada aqui esta noite, Billy. As crianças estão na cama. Estou a pensar em ti.” Oh, eu — eu sei o que 
está a querer dizer, vejam, vejam, porque a amo.

E se estão apaixonados por Deus e o Espírito de Deus está em vocês, o próprio Espírito Santo é o 
intérprete desta Palavra.
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Reparem, estavam bem avançados em idade agora, a Bíblia disse isso. Rapidamente agora, 
chegamos ao fim. Depois disse: “Voltei a ser um jovem. Ela voltou a ser uma jovem.”
44

Diz: “Oh, Irmão Branham!”

Ouçam, para terem aquele bebé... O ventre dela estava sem vida; o fluxo de vida dele estava 
extinto. Agora para terem... Ele teria de proporcionar-lhe outro ventre. Ele teria de o fazer? E depois 
não tinham estes biberões que metem na boca do bebé, para que a mãe possa andar por todo o lado. 
Naqueles tempos, tinha de ser uma mãe com leite materno. Então, para causar isso, as veias do leite 
estavam secas, por isso Ele teria que criar novas veias de leite e assim por diante, para alimentar o 
bebé. E outra coisa, uma mulher com cem anos de idade, a entrar em trabalho de parto? Ele teria que 
lhe dar um coração novo. Entendem? Por isso, Ele não o consertou apenas. Ele mostrou nele, o que Ele 
vai fazer a toda a Semente de Abraão, eles vão ser renovados, vão receber um novo corpo para receber 
o Filho vindouro que esperamos. Ainda creio na promessa.

Dizem: “Radical!”

Está bem, só um minuto. Vejam, fizeram uma viagem, até quinhentos quilómetros de onde estavam, 
até à terra da Filístia, até Gerar. E ali estava um jovem chamado Abimeleque, era rei e estava à procura 
de uma amada e todas aquelas lindas raparigas Filisteias. Aqui vem a avó, Sara, agora, com o xaile dela 
colocado e Abraão. E Abraão disse: “Querida, quero que me faças um favor.” Disse: “És tão linda só de 
olhar para ti, quando aquele rei te vir, vai escolher-te como esposa.” E quando as pessoas a viram, era 
tão bonita! Avó? Era tão bonita, que até Abimeleque a escolheu para ser esposa.

45

E depois Ele apareceu a Abimeleque num sonho e disse: “O marido dela é o Meu profeta. Tocas nela, 
és a bem dizer um homem morto.” Isso é certo?

Ele está a mostrar ali o que Ele vai fazer a todos os filhos de Abraão. Disse: “Ele não disse quando o 
faria, mas disse que o faria.” Está tudo bem, amigo, deixe-o seguir em frente. Ele vai fazer isso de 
qualquer forma. Ele prometeu. Agora, mas vinte e cinco anos mais tarde, Sara teve o bebé, a contar 
desde o momento da promessa. A Palavra nunca disse quando o teria, mas disse que o teria.

Vamos despachar-nos com estas testemunhas agora. Terceira testemunha, Moisés. Disse que Deus 
lhe deu um sinal para realizar, para provar que aquela era a Palavra para aquela era. Ele levou a Palavra, 
com um sinal e uma Voz e esteve perante o Pastor Faraó. E o Pastor Faraó disse: “Hum, é um truque de 
magia comum. Tenho aqui um homem que pode fazer a mesma coisa.” E fizeram-no. Imitadores! Disse: 
“Se não fosse um profeta e não soubesse que aquela era a Palavra prometida, teria dito que não há 
nada de especial nisso, porque estes imitadores aqui estão a fazer a mesma coisa que eu estou a fazer.” 
Mas ele sabia que procedia de Deus, por isso manteve-se firme.

46

Deus disse que ele libertaria o povo e que chegariam a uma montanha. Esperava talvez que 
voltassem naquele dia. Mas foi anos mais tarde, mas voltaram. Chegaram à montanha. Deus cumpriu a 
Sua Palavra. Ele levou-os para a terra prometida, como Ele disse. Ele creu na Palavra de Deus.

Agora, rapidamente, vou trazer outra testemunha, a quarta testemunha é Josué. Disse: “Quando 
Deus nos deu a promessa e fomos até...” São só cerca de sessenta e alguns quilómetros. “E quando 
chegamos a Cades-Barnéia, Moisés enviou testemunhas para ver se poderíamos conquistá-la ou não. E, 
oh, os Amalequitas e aqueles grandes gigantes e as muralhas altas” - disse - “não podíamos conquistá-
la, de modo algum, parecia.”

47

Mas alguém passou para o outro lado e trouxe de volta uma prova de que a terra era boa. Então, 
disse: “Todas as outras tribos, disseram: «Oh, não podemos conquistá-la.»” Disse: “Levantei-me e 
acalmei as pessoas e informei-as que não era o tamanho daquela coisa ali que importava; era a 
promessa de Deus e Deus ia fazer isso.” Disse: “Depois de acalmar as pessoas, Ele nunca nos levou para 
lá, no dia seguinte, na semana seguinte. Quarenta anos mais tarde, Ele levou-nos para lá. Mas Ele não 
disse quando nos ia levar para lá; Ele disse que nos levaria para lá, por isso atravessamos.”

Gostaria de fazer com que Isaías viesse só por um momento. Observem Isaías. Disse: “Fui um 
profeta vindicado entre o povo. Toda a gente acreditava em mim. Desde o Rei Uzias e todos os outros, 
acreditavam em mim. Fui um profeta vindicado. O que disse, Deus fez com que acontecesse. Ele — Ele 
fez com que as minhas palavras, que disse, acontecessem, porque falei-as em Seu Nome, Jeová.” Disse: 
“Um dia, Jeová falou comigo e disse: «Vou dar-lhes um sinal, uma virgem conceberá.» E falei, falei 
exactamente como Jeová disse.”

48

Disse: “E quero que saibam que, este tribunal, que todas as jovens Hebreias prepararam as botinhas 
e tudo para terem este bebé. Uma virgem ia conceber. E passaram-se meses, não aconteceu. Semanas, 
não aconteceu. Cerca de oitocentos anos mais tarde, aconteceu, mas uma virgem concebeu e deu à luz 
um filho.” Jeová nunca lhe disse que ia acontecer amanhã, uma virgem na vossa era. Ele só disse: “Uma 
virgem conceberá” e isso põe fim à questão. Ele não disse quando. Ele só disse que ela conceberia.
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Agora, se for do agrado do tribunal, posso ser a Sua próxima testemunha? Gostaria de testemunhar 
a favor Dele, a próxima testemunha. A promessa da Palavra para este dia, é disso que eu dou 
testemunho.

49

Quando nasci, quando era menino em Kentucky, vêem isso nos cartões de oração e tudo, aquela Luz 
estava ali. Contei à minha mãe e ao meu pai, tudo do princípio ao fim na época. Espero que isto não 
pareça pessoal, mas estou só como testemunha perante Ele. Isto é Ele na forma da Palavra. Não sabia o 
que significava; ninguém sabia. Ali no interior, naquelas montanhas, numa velha... Nem sequer tinha uma 
janela de vidro como todos têm agora; tinham uma pequena porta que empurravam para abrir como 
janela. E naquela manhã, uma Luz entrou.

Eu dizia às pessoas, eu dizia à mãe. As coisas que dizia, sempre aconteciam dessa forma. Não 
acreditaram. Disseram: “Não é assim.” Mas cerca de trinta anos mais tarde, Deus provou-o através de 
provas científicas, que era assim. Era assim, porque é uma promessa.

Na árvore, aos sete anos de idade, onde a Voz falou comigo e disse: “Nunca fumes, masques, ou 
bebas, ou corrompas o teu corpo.”
50

E eu, na casa de um contrabandista de bebidas alcoólicas, nem sabia o que era uma Bíblia, nem uma 
palavra. Poderíamos ter sido capazes de encontrar um almanaque, mas não uma Bíblia na nossa casa. 
Nada a não ser um monte de... Não é para falar contra a minha família, mas Deus sabe tudo acerca 
disso. Não havia forma de modo algum, a minha família antes de mim, no passado, era Católica. Todos se 
casaram fora da igreja e deixaram-na e não havia nenhuma religião. Nem sequer prestávamos atenção 
nenhuma a isso.

Mas Ele — Ele disse-me o que ia acontecer, que não devia fumar, ou beber, ou corromper o meu 
corpo de forma nenhuma, havia um trabalho para eu fazer quando crescesse. Bem, aconteceu anos e 
anos depois disso. Como sabia que ia ser ministro? Detestava a ideia de ser um pregador. Mas 
aconteceu, de qualquer forma. Isso mostra que Ele cumpre a Sua Palavra. Dezassete anos mais tarde 
Ele apareceu-me ali num arbusto...

Vemos que, no dia seguinte, depois disso, Ele mostrou-me uma ponte a atravessar o rio, a 
atravessá-lo, mostrou dezasseis homens a caírem dela. Contei à mãe. Sentado diante de uma árvore, 
olhei para ela. Ela disse: “Adormeceste, querido.”

Disse: “Não, eu não, mãe. Eu vi.”

Exactamente dezassete anos depois daquele dia, a Ponte Municipal em Jeffersonville estendia-se até 
Kentucky e o sétimo... E os dezasseis homens perderam a vida deles nela, exactamente como foi dito. 
Ah, o Sr. Incrédulo tentou-me também desde o início!

E posso chamar a atenção deste advogado de acusação cego, em relação a Jesus estar aqui com 
as cicatrizes dos pregos na Sua mão. Ele nunca disse tal coisa como essa. Ele disse, que quando Ele 
voltar do Céu, que: “Todo o joelho se dobraria e todo o olho O veria e toda a língua confessaria.” Ele só 
prometeu voltar com o poder do Espírito e vindicar a Sua Palavra, de Marcos e para fazer o que Ele 
quisesse. Ele simplesmente não... Não entendem.

51

Agora, com base nesta discussão, esta tarde e nós a viver... O que vou ter de omitir, vocês vêem 
que eu estou a virar estas páginas de texto e assim, tenho de o apresentar, mas acho que agora 
estamos bastante perto do fim para o fazer.

52

Agora, ainda assim, não vão crer. Jesus prometeu que: “Como foi nos dias de Noé e como foi nos 
dias de Ló, assim seria no último dia.” Temos isto. Está aqui. Já está vindicado, tantas Escrituras! Na era 
de Sodoma, o que aconteceu a Abraão voltaria a acontecer de novo à Semente real de Abraão, que 
está em Cristo; Cristo a regressar na forma da Palavra, a operar em seres humanos e a mostrar os sinais 
que Ele prometeu que sinalizaria, que faria. Ele prometeu que o faria. Deus prometeu. E Deus vai cumprir 
a Sua promessa.

E agora, há uns anos atrás, disse-vos que Ele falou comigo e disse: “Haveria três fases deste 
ministério. E uma delas seria pegar na mão das pessoas e saberia quais eram os problemas delas.” 
Quantos se lembram disso? Sem dúvida. Não vos disse que: “Se fosse sincero” - que Ele me disse - “ia 
acontecer que saberia até o segredo que estava no coração delas”? Eu disse-vos isso? Quantos se 
lembram disso? Aconteceu? Nunca aconteceu no dia seguinte, foi anos mais tarde, mas aconteceu.

53

E Ele falou no rio, Ele disse: “Como João Baptista foi enviado para proclamar a vinda de Cristo, no 
final do seu ministério, Jesus veio. E como João foi enviado, assim o teu ministério precederá a Segunda 
Vinda de Cristo.” E houve um reavivamento universal entre o povo de Deus, por todo o mundo, nos 
últimos quinze anos; o reavivamento mais longo. Qualquer historiador sabe que nenhum reavivamento 
dura mais  de  três  anos.  E  isto  já  tem quinze  anos.  E  olhem para  a  igreja  hoje,  arrefeceu.  Estamos  à
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espera da Sua Vinda. Ele está a vindicar-Se, a mostrar.

Agora, todas estas coisas aconteceram. Ele prometeu ali, que: “Conhecerias o segredo do coração.”54

Agora, a terceira fase está a aparecer no ministério agora. Não vou usar tempo para entrar nesse 
ponto, porque acho que não devo. Mas muitos de vocês aqui sabem isso, entendem, aquilo que 
aconteceu.

Agora, quando vos disse, quando vim a Kansas City pela primeira vez aqui e ao Arkansas, que estas 
coisas aconteceriam e aqui estão elas. Somos testemunhas vivas de que aconteceram. [Espaço em 
branco na fita — Ed.]... Deus disse; acontecerá. Não disse que aconteceria nessa mesma altura. Ele 
disse que aconteceria.

55

Marcos 16 disse: “Estes sinais seguirão aos que crerem.” Se não sou um crente, então porque é que 
esta Palavra foi vindicada como a Verdade?

Se não são crentes, então porque é que Deus vos deu o Espírito Santo? Podem ter todos os tipos 
de manifestações, podem correr, falar em línguas e fazer coisas como as pessoas que têm o Espírito 
Santo; mas se isso não é algo genuíno no vosso coração, nunca trará essa Palavra à vida. Mas se é 
uma coisa genuína aí dentro: “os céus e a terra passarão, mas essa Palavra não pode falhar.”

“Estes sinais seguirão aos que crerem; se impuserem as mãos sobre os enfermos, sararão.” E vêem 
outros a restabelecer-se. Ele não disse que se restabeleceriam nessa mesma altura. Ele disse que: 
“Sarariam se cressem.”

56

Quantos ouvem que essa é a Verdade? Quantos crêem que a Palavra de Deus ainda está certa? É 
apenas mal interpretada para as pessoas. Não crêem nisso? É apenas mal interpretada.

Agora, não é no passado nos tempos de Lutero, não é nos tempos de Paulo, não é nos tempos de 
Noé e destas outras testemunhas, não foi há quinze anos atrás quando vos disse que estas coisas 
aconteceriam; mas é hoje em Topeka, Kansas, neste dia, nesta hora, neste minuto, vamos levar a 
Palavra de Deus ao momento da verdade. Ele prometeu que isto aconteceria nos últimos dias.

57

Agora crêem que Ele cumpre a Sua Palavra? [A congregação diz: “Amém.” — Ed.] Ele tem de cumprir 
a Sua Palavra, para ser Deus. Ele tem de o fazer. Ele tem de cumprir a Sua Palavra.

Agora, Ele prometeu: “Como foi nos dias de — de Sodoma, seria a mesma coisa na vinda do Filho do 
Homem” - que Ele seria—seria revelado nos últimos dias como Ele foi a Abraão e à sua Semente em 
Sodoma? Ele prometeu isso? [A congregação diz: “Amém.” — Ed.] Lucas, no capítulo 17, versículo 30, 
podem ler. Agora, Ele prometeu isso. Ele disse que aconteceria. Jesus disse que todas as Escrituras têm 
de ser cumpridas, tudo o que Ele prometeu.

58

Ele prometeu em Malaquias 4, o que faria Ele nestes últimos dias? E imediatamente depois disto, viria 
fogo e consumiria o incrédulo e os justos caminhariam sobre as cinzas do incrédulo. Está certo. Bem, 
estamos aqui mesmo, à porta.

Agora, mesmo antes da grande inundação chegar, o que é que Ele prometeu? Pouco antes da saída 
de Noé-de Noé... ou Moisés vir para tirar os filhos de Israel, o que aconteceu? Pouco antes da vinda de 
Jesus, o que aconteceu?

59

João, não o trouxemos para testemunhar. Tínhamo-lo aqui, mas não para ser testemunha, como ele 
foi chamado para longe de toda a teologia daquele dia, para ir para o deserto, porque tinha que 
identificar, tinha que identificar o Messias.

Bem, se tivéssemos ido à escola, ao pai dele. Disseram: “Agora, sou um grande amigo do teu pai. 
Oh, foi um grande homem. Gosto dele. E sei... Agora, o Irmão Jones não é esse Messias? Agora sabes, 
João, é ele.”

Vejam, ele separou-se. Aos nove anos de idade foi para o deserto, porque gostava do deserto. O 
Espírito de Elias estava nele. E o Espírito de Elias; não era Elias, era um homem; foi o Espírito de Deus 
com aquela Palavra naquele dia. E foi para o deserto. Depois, quando veio, ele — ele teve que identificar 
o Cristo, não o bom homem, mas: “Aquele sobre o Qual verás o Espírito a descer.” Não o homem que era 
o melhor mestre, não o homem que era a pessoa mais preciosa na terra naquele dia, mas: “sobre Aquele 
que o Próprio Espírito Santo identificou como a Palavra.” A própria Palavra, Ela mesma, identificou a 
Palavra.

Agora, Ele prometeu isso nos últimos dias. Jesus faria, seria o mesmo ontem, hoje e eternamente. 
Crêem nisso? [A congregação diz: “Amém.” — Ed.]
60

Agora vamos curvar as nossas cabeças só um momento. Tenham fé. Não duvidem. Creiam.
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[Uma irmã fala noutra língua e depois dá uma interpretação. Espaço em branco na fita — Ed.] 
Graças a Deus.

Está bem. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Crêem? [A congregação diz: “Amém.” — Ed.]

Agora, o que é que Ele prometeu para Se vindicar? Num homem, em carne humana, como Ele fez 
com Abraão: “Quando o Filho do Homem...” Seria o Filho do Homem, não — não — não — não o Filho de 
Deus agora; o Filho de Deus num Filho do Homem. Em Ezequiel, no capítulo 1, no versículo 2, Jeová 
chamou Ezequiel Filho do homem, exactamente o que Jesus se chamou a Si Mesmo. Compreendem isso, 
por causa do ensino da semana. Agora, vejam, o que é o Filho do homem? Profético. O que era 
Malaquias 4? Seria um profeta. O que eram estas coisas que aconteceriam nos últimos dias? Agora, Ele 
nunca disse quando. Ele disse que aconteceriam e aconteceram. Agora, vocês, se Ele ainda é o Filho de 
Deus, o Filho do homem, prestes a ser revelado nos últimos dias no trono de David, como Filho de David. 
Entendem, vejam, então se Ele... Se isso está certo, Ele prometeu isso, Ele tem obrigação para com 
essa Palavra. Ele tem obrigação para com essa Palavra.

61

Agora, vocês tocam na orla da Sua veste com a vossa fé. E fiz estas afirmações. Se é de Deus, vai 
acontecer; se não é de Deus, não vai acontecer. E isso é apenas o que é verdade, ver se isto é 
verdade, se estamos entre crentes ou não. Agora, você tem de ser um crente, tal como eu sou um 
crente. Têm de crer que isto é a Verdade. Se crerem, vai acontecer. Agora orem, cada um de vocês, 
creiam à vossa própria maneira.

62

Vamos começar de um lado, vamo-nos concentrar num lado. E quero que este lado aqui junto à 
parede, em algum lugar, creiam. Tenham fé. Não duvidem. Creiam, digam: “Senhor!”

Não olhem para mim agora, vejam. Podem olhar para mim, mas, vejam, deixem a vossa fé olhar para 
além disso. Podem olhar para mim com olhos físicos, mas olhem para Ele com os vossos olhos de fé, 
porque Ele é essa Palavra. E — e Ele mudou a Sua máscara, vejam, daquilo que não podia ser visto para 
aquilo que está absolutamente declarado, a Palavra feita carne. Tenham fé.

Agora, não andem de um lado para o outro, agora. Fiquem quietos, reverentes. Poderão andar de um 
lado para o outro, dentro de momentos, mas estejam quietos, reverentes.
63

Agora, é, o que é isso? É um dom. Um dom não é para ser usado como uma espada e ir, perfurar e 
espetar e tirar. Não é isso. Um dom é sair do caminho, para que o Espírito Santo possa agir num corpo 
humano. Não tentem dizer: “Glória a Deus, tenho um dom! Tenho um dom, aleluia!” Nunca o terão. Se 
souberem como se soltarem...

É como mover uma engrenagem. Entendem? Mudem-se para a fé, da incredulidade para a fé, apenas 
movam uma engrenagem ali, digam: “Bem, sempre fui um pouco céptico, mas realmente, agora, creio 
agora.” Agora, vejam o que acontece nessa altura. Façam-no uma vez e vejam o que acontece. Orem.

E tento, eu mesmo, passar da mensagem para um dom. Um dom, para que a Palavra Se possa dar a 
conhecer através de — através de, como Hebreus 4:12 diz: “Discernir, conhecer os pensamentos do 
coração.”

64

Orem pelo que quer que esteja errado convosco. Orem e digam: “Deus, eu — eu estou necessitado. 
O homem não me conhece, mas estou necessitado.”

Em Nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, para a glória de Deus e de acordo com a Palavra de Deus 
que acabei de pregar, tomo todos os espíritos aqui debaixo do meu controlo.

Agora, não importa o que aconteça... Pode acontecer alguma coisa num minuto. Há um crítico aqui 
sentado e estou a pensar que algo está prestes a acontecer. Entendem? Por isso, sejam reverentes. Se 
alguma coisa ficar perturbada, fiquem quietos. Fiquem calmos, deixem essas pessoas fazer o que vão 
fazer. Vejam o que acontece. Deixem-nas dar o passo e vejam o que acontece. Vocês vão ver se Ele é 
Deus ou não. Deviam vê-Lo em batalha. Viram-No com a cura; observem-No em batalha. Satanás está a 
dar o seu melhor para perturbar. Mas apenas — deixem-no apenas fazê-lo uma vez, vejam o que 
acontece.

Há outra pessoa sentada aqui que tem sofrido, sentada aqui mesmo, um homem e a sua esposa. Ela 
está a orar. Ele está a orar por ela. É um estado nervoso, nervos no rosto. É uma mulher forte. O marido 
dela tem uma camisa branca vestida. Ela está a impôr as mãos dele sobre ela. Isso é verdade. Levante a 
sua mão, se isso for verdade, se é por isso que está a orar. Não se preocupe. Vai parar. É uma 
promessa, se crer. Você tocou na veste Dele.

65

Há uma senhora sentada aqui mesmo atrás, deste lado, está a sofrer de problemas femininos. Espero 
que a sua... Ó Deus! Sra. Reed, sabe que não a conheço. Mas isso é verdade, não é? Estava a orar: 
“Senhor,  tem misericórdia  de  mim.”  Ele  tem.  Vai  sair  de  si  agora.  Creia  de  todo  o  seu  coração.  Não
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duvide. Tenha fé.

Aqui, aqui está uma senhora sentada aqui mesmo na ponta, com um chapéu de tom escuro. Está a 
orar por causa de... É um problema. Tem problemas. Não vêem aquela Luz suspensa sobre ela ali? Vêem? 
Está com a cabeça dela abaixada. Tem problemas nos joelhos dela. Magoou-se nos joelhos. Caiu e 
magoou-se nos joelhos. Entendem? Eu não a conheço; Deus sabe disso. Mas é verdade, não é, senhora?

66

Aqui, imponha a sua mão sobre essa senhora sentada ao seu lado; aproxime-se dela. Está a sofrer 
por causa de um estado nervoso. E esse estado nervoso tem... Tem problemas nos olhos. E os olhos 
passaram por uma operação, que causou isto. Isso está certo, não está? Levante a sua mão. Se pode 
crer!

Esta outra senhora levantou a mão dela ali mesmo ao lado dela, impressionou-a um pouco. Mas a 
razão, se quiser... Crê que Deus me pode dizer qual é o seu problema? É nos seus tornozelos. Se isso 
está certo, acene com a sua mão assim. Muito bem.

O que é que Ele disse que faria? “Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.” Crê nisso?

Aqui está um homem sentado à minha frente. Está a sofrer de artrite. Realmente... Não sei se vai 
entender ou não. É um homem mais ou menos da minha idade. Sofre de artrite. Não é daqui. É de Kansas 
City. Crê que Deus o vai curar? Crê que Deus me pode dizer qual é o seu nome? Sr. Francis. Creia de 
todo o seu coração. Ele estava a tentar privá-lo disso, senhor. E ele — ele... Você pensava que eu me 
estava a referir a outro homem, mas era a si. E quando disse isso, um sentimento muito estranho 
apoderou-se de si, muito agradável e emotivo. Se isso está certo, acene com a sua mão assim.

67

Além disso, a sua esposa sentada ali, é a Sra. Francis. Também sofre de artrite. E tem problemas 
nos olhos dela e problemas nos ouvidos. Isso está certo? Está certo.

A senhora sentada ao lado dela, mesmo ao lado dela aí, sofre de varizes. Certo. Tem algo que a 
incomoda interiormente, algum tipo de... É um problema na bexiga. Tem problemas na bexiga. Também é 
de Kansas City. Sra. Gregg. Está certo.

68

Se sou um completo desconhecido para vocês, levantem as vossas mãos assim, para que, refiro-me 
a estas pessoas aqui que foram chamadas, levantem as vossas mãos, vocês que foram chamadas nessa 
altura, se eu sou um desconhecido.

O que é isso? O mesmo Deus Que veio à terra em carne humana e comeu carne e bebeu leite. E 
Jesus disse... E Abraão disse, mais exactamente, que Ele era: “Elohim”, Deus manifestado em carne. 
Jesus disse: “Como foi naquele dia, que Jeová, o Filho do homem novamente, na forma profética, como 
Ele foi, voltaria novamente nos últimos dias” - pouco antes de os vossos corpos serem transformados. 
Nós, nós não podíamos... Vejam, Sara não podia receber esse bebé com aquele corpo, ou podia? Abraão 
não podia, com o seu corpo. O seu corpo teve de ser transformado. Também o nosso precisa, para 
receber o Filho. Tome a Palavra e Ele é o Filho. É a Palavra. Crêem?

Agora, curvem as vossas cabeças, só um momento.

Completamente, de todo o vosso coração, Deus tem razão ao fazer estas promessas? Crêem que a 
Sua Palavra é a Verdade? Crêem que estas testemunhas são apenas falsas testemunhas, que não 
tinham fé para crer nisso desde o início? Vocês são o júri e o juiz. Todos os júris têm que decidir, o juiz 
tem que pronunciar o veredicto. Decidiram que a Palavra de Deus, de Marcos 16, é a Verdade? Se 
decidiram, levantem a vossa mão. Trouxe testemunhas à cena, que entraram em cena da mesma forma 
que isto nos últimos dias e provei que a Palavra de Deus estava certa. E a Palavra de Deus promete isto 
nos últimos dias. E estou aqui e vocês estão aqui, perante vocês, para provar o resto delas, a cada um. 
Cada um de vocês pode ser chamado, um a um, assim, se crerem. Perguntem a estas pessoas, falem 
com elas, de que modo o Espírito Santo chamou.

69

“O que está a fazer agora, Irmão Branham?” A tentar afastar-me Disto. Continua a acontecer em 
todo o lado no edifício; vê-se a piscar.
70

Vejam, com isso, estou a tentar fazer com que creiam. Tenham fé em Deus. Creiam. Ele tem razão 
ao escrever isto. Ele confirmou-o e provou que é a Verdade. Ele profetizou, há trinta anos atrás e 
provou-o hoje. Ele disse-o, há dois mil anos atrás e provou-o hoje. A Sua Palavra é a Verdade. E cada 
Palavra de Deus é inspirada e tudo é a Verdade. E Marcos 16 disse: “Imporão as mãos sobre os enfermos 
e sararão.”

Júri, qual é o vosso veredicto neste tribunal esta tarde? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e 
eternamente? Levantem a vossa mão. [A congregação diz: “Amém.” — Ed.] Estão completamente 
convencidos de que Marcos 16 é a Verdade, a Palavra de Jesus Cristo: “Se impuserem as mãos sobre os 
enfermos, sararão”? Levantem as vossas mãos. [“Amém.”]
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Então, Satanás, tens de sair. Sr. Incrédulo, não tem mais o direito de estar entre nós. Sr. Céptico, 
ou Sr. Impaciente, não me importa quanto tempo demore, vai acontecer.

Chamam-me crente? Levantem a vossa mão se chamam. Sou um crente. Vou orar por vocês, vou 
impôr as mãos sobre vocês. Crêem que os vossos pastores aqui são crentes? Levantem as vossas mãos. 
Quantos ministros crentes estão aí? Levantem as vossas mãos.

71

Vou pedir aos ministros crentes que venham aqui só por um minuto. Isso está bem, pastor? Perfeito. 
Quero que todos os ministros neste edifício, que são crentes, venham aqui e fiquem de pé comigo só por 
um momento. Quero crentes genuínos agora. Lembrem-se, não queremos crentes fingidos. Queremos 
crentes genuínos. Venham aqui e fiquem de pé na plataforma. Vão ver algo a acontecer agora. “Creio 
que me disse a Verdade.”

Agora lembrem-se, fiquem em silêncio só por um minuto, enquanto estes ministros estão a vir, quero 
dizer-vos uma coisa. Agora, o que, o que vai acontecer? A vossa acção, conforme a vossa acção... 
Alguém escorregou. Está tudo bem. A vossa acção, a partir daqui, será o vosso veredicto. Quantos 
crêem nisso, levantem a vossa mão.
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Agora todos os que têm — que têm um — um cartão de oração, levantem-se do lado direito aqui, 
venham para este lado. Vocês, cada um de vocês no vosso corredor, fiquem de pé no lado direito do 
vosso corredor, no lado direito do vosso corredor.

Agora, eles, na outra ponta ali, terão de sair por aqui. Está bem.

Todos estes deste lado, com cartões de oração, fiquem neste corredor; assim, no lado direito. Esse 
é o lado esquerdo. Desculpem. Este lado aqui é o vosso lado direito. Isso é no vosso lado esquerdo. 
Agora, venham por aí, assim, formem a vossa fila.

Agora, todos vocês, ministros, venham aqui e formem uma fila dupla, deste lado, duas filas até aqui 
nesta direcção; por aqui e por aqui, cada um de vocês.

Agora, quantos crêem? Levantem a vossa mão, digam: “Agora, mais uma vez, quero mostrar a Deus 
que creio absolutamente que Marcos 16 é a Verdade” - levantem a vossa mão. “Agora aceito.”
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Quantos aí que não estarão na fila de oração, estarão a orar por estes que estão na fila de oração e 
por todo o nosso grupo, em conjunto, estarão a orar como crentes? Levantem a vossa mão.

Agora vamos orar.

Senhor Jesus, Tu és Deus. Tu és o grande: “Eu sou”, não o: “Eu fui”, ou o: “Eu serei”. Tu és o: “Eu 
sou”, tempo presente. Não há poder que possa atrapalhar-Te. Tu és Deus e não há ninguém como Tu. Tu 
fazes com que as Tuas Palavras sejam confirmadas. Tu provaste-nos isso, através das testemunhas esta 
tarde neste julgamento; este júri e também este tribunal e os juízes que vão existir.
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Proporcionamos o julgamento, justo. Ouvimos o que o inimigo disse. Ouvimos o que o advogado de 
acusação disse. Ouvimos o que as suas testemunhas disseram. Denunciámo-lo com o testemunho da 
Testemunha de Defesa e Ele provou que Deus tem razão ao fazer estas declarações, porque Ele cumpre-
as, para o crente, com muitas mais testemunhas do que as testemunhas que o incrédulo pode 
apresentar. Agora sabemos que é verdade. Só impõem as mãos se as pessoas creram que Isto está 
certo, que a Palavra de Deus é a Verdade.

Concede, Senhor, que todos os que passem por esta fila aqui... Pai, este homem está aqui. Depois 
de eu partir, alguém poderia dizer que o Irmão Branham impôs as mãos sobre eles, mas quero que as 
pessoas saibam que estes pastores têm tanto direito de impôr as mãos sobre os enfermos quanto 
qualquer pessoa tem. Não têm de esperar até que um evangelista de um momento especial passe por 
aqui, mas o próprio pastor deles tem o direito de impôr as mãos sobre eles. Deus, concede isso, a cada 
pessoa que passe por esta fila de mãos aqui hoje; que foram designadas e ordenadas por Deus, para 
impôr as mãos sobre os enfermos.
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Sabemos que não temos mãos sagradas, mas não olhamos para nós mesmos. Olhamos para o nosso 
sacrifício, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, Que está a sangrar perante o trono de 
Deus agora, para nos purificar, para cumprir a Sua comissão. Concede, Senhor, que todos os homens, 
mulheres, meninos ou meninas que passem por aqui, saiam desta plataforma, a regozijar, do mesmo modo 
como se estivessem normalmente e de boa saúde e em boas condições. Concede. Que o veredicto deste 
júri, que afirmam que Ele teve razão, e que agora o julgamento que proferirem seja o modo de agir deles 
daqui em diante. Ajuda-nos, Deus, em Nome de Jesus Cristo. Amém.

O Irmão Roy Borders ou algum líder de louvor, se vier aqui só um momento e orientar o louvor. Agora 
com os vossos olhos fechados.
76
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Agora, ponham-se em fila, enquanto a vossa fila avança. Venham por aqui. Nós oramos, cada um 
destes homens. A razão por que os coloquei aqui foi esta. Agora vocês aqui vão ter que vir por aqui e 
ficar em fila com estes, com estes aqui, conforme eles saírem, vejam. Certo. Agora esperem até que 
eles... Esperem até que vão embora. Esperem até que esta fila saia; depois você, senhora. Aqui mesmo, 
irmã, espere ali mesmo. Veja, espere aí mesmo, veja. Porteiros, alguns de vocês ajudem-nos aí, vejam. 
Vejam, têm de deixar sair estas filas, estas filas saírem e esta fila seguir-se a elas, vejam, ao passar por 
aqui.

Agora, se estão a passar por aqui apenas a presumir, apenas a conjecturar, fiquem fora da fila; pode 
fazer-vos ficar pior. Mas se passarem por aqui, crendo, não há nada que vos vá tirar isso. Quantos 
sabem que, de acordo com isto, este é o tempo de pôr fim à questão? Vocês, que estão na fila, digam: 
“É isso. Eu creio nisso. Não há nada mais de que se queixar. Acabou, agora mesmo. Aceitei a Palavra de 
Deus.” Se não aceitaram, não entrem na fila, agora. Creiam de todo o vosso coração e venham.

Deus vindicou-Se através da Palavra e da testemunha e do julgamento, presente agora mesmo: “o 
mesmo ontem, hoje e eternamente.” Não resta nada a não ser impôr as mãos sobre os enfermos e eles 
sararão. Aqui estão os vossos pastores. Sabem que são crentes. São os vossos pastores.
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E não quero que fiquem com a impressão de que eu, o Oral Roberts, ou outra pessoa, são a única 
pessoa que foi ordenada a fazer isto. Todos os ministros são ordenados a fazê-lo. Todos os crentes, 
quer seja um ministro, ou não, estão ordenados a fazê-lo. Todas as pessoas que crêem têm o direito de 
impôr as mãos sobre os enfermos e eles sararão.

Não digo que o vosso pastor ou alguém usasse o dom do discernimento. Não têm de fazer isso; esse 
não é o chamado deles. Essa não é a vocação deles, fazer isso. Isso é um numa era.
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Mas — mas vemos que são chamados, por serem crentes. “Estes sinais seguirão” - não salienta 
nenhuma pessoa - “aos que crerem.” Creiam nisso de todo o vosso coração, agora.

Irmão Roy, oriente o louvor: “Somente Crer”. Todos em oração. Ministros, enquanto eles passam, 
imponham as mãos sobre eles. E as pessoas na igreja e os amigos, quando passarem por aqui, não 
tenham dúvidas na vossa mente; passem até ao fim da fila, passando por aqui, digam: “Está resolvido.”

Agora, lembrem-se, vocês foram o júri neste caso. Levantaram a vossa mão a dizer que tinham o 
vosso veredicto. Todos os que entendem, digam: “amém”. [A congregação diz: “Amém.” — Ed.] Fizeram 
o vosso veredicto. Agora, o que fizerem daqui em diante vai provar se disseram a verdade ou não. O 
vosso — o vosso julgamento será expresso pelo que fizerem daqui em diante. Vai ser assim. Serão o juiz 
e o júri. Se de facto crêem nisso, tem de acontecer. Se estão a fingir que crêem, não vai acontecer.
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Porque é provado pela Palavra, pela Presença de Deus, por tudo o que existe. Resta fazer alguma 
coisa? Se Ele viesse aqui, esta tarde, poderia curá-lo? Não, não. Ele já o curou. Entendem? Ele é tudo... 
Não resta fazer nada, agora. Ele vindicou-Se aqui, pela Palavra, provou tudo. A única coisa que têm de 
fazer... Já se decidiram, ouviram o julgamento, expressaram o veredicto, agora venham e mostrem o 
vosso julgamento. Amém. Deus vos abençoe.

Muito bem. [O Irmão Borders começa a orientar a congregação ao cantar Somente Crer — Ed.]

Estejam a orar agora, irmãos. E que cada um dos porteiros deixe as pessoas passarem por aqui. 
Fiquem um pouco mais perto agora. Que cada homem toque nessa criança, toquem todos. Que todos os 
homens toquem nas pessoas, com fé, agora. Fechem os vossos olhos. [O Irmão Branham e os ministros 
oram e impõem as suas mãos sobre as pessoas. Espaço em branco na fita — Ed.]

Somente crer,
Tudo é possível, somente crer;
Somente crer, somente crer,
Tudo é possível, somente crer.

Agora podem cantá-la desta maneira: “Agora creio, agora mesmo creio”? Crêem? Levantem a vossa 
mão, digam: “Creio, sem dúvida.” “Estes sinais seguirão aos que crerem!”
80

Tudo é possível, agora creio;
Oh, agora creio, agora creio,
Tudo é possível, agora creio.

Há algum tempo atrás, há cerca de quinze anos atrás, lembro-me de uma noite ser chamado a um 
hospital, a respeito de um rapaz a morrer com difteria negra [Doença provocada por uma bactéria que se 
transmite por contacto físico com um doente ou pela respiração e que atinge a faringe. Manifesta-se 
sobretudo em crianças. - Trad.] . Havia... o coração dele ficou mal. E o pai continuava a vir à reunião, 
para — para fazer com que eu fosse orar pelo rapaz. E o rapaz tinha cerca de quinze, dezasseis anos de 
idade. E eu estava tão ocupado, não podia ir orar. E finalmente... Se — se — se — se levam até um, 
depois é o outro, vocês sabem. Então o pai permaneceu no lugar, à espera até ao momento. Finalmente,
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uma noite, após o serviço, fui ao hospital. Bem, o médico disse-me que não podia entrar. Ele disse: 
“Porque, o — o rapaz tem a difteria nele e você é um homem casado e não pode entrar e apanhar esse 
germe.”

Bem, pedi-lhe: “Por favor, deixe-me entrar.” O homem era Católico. E eu disse, disse: “É Cristão?”82

Disse: “Sou Católico”.

Eu disse: “Se um padre estivesse aqui e tentasse conduzir — conduzir as últimas cerimónias da 
igreja a respeito do rapaz, aceitaria?”

Disse: “Isso é diferente. Isso é um padre. Você é um homem casado.”

Eu disse: “Se assinar um documento, assumir toda a responsabilidade?”

Disse: “Não posso fazer isso, senhor.”

E eu disse: “Por favor”. Eu disse isto: “Sou tanto para as pessoas quanto um padre seria para si.”

Finalmente, vestiu-me como um Ku Klux Klan, com todas aquelas coisas brancas e levou-me para 
dentro do quarto e aproximei-me do rapaz. Estava inconsciente, há dois ou três dias. O coração dele 
mal batia. Já não me lembro qual era o valor da respiração; muito baixo, mal sangrava, mal batia. E o pai 
e a mãe estavam ali.

E ajoelhei-me e fiz uma simples oração, impus as mãos sobre ele, disse: “Senhor Jesus...” Usei esta 
Escritura. “Tu disseste: «Estes sinais seguirão aos que crerem.» Aqui estão o pai e a mãe, não seriam 
persistentes e não esperariam que eu impusesse as mãos sobre esse rapaz se não fora o facto de 
crerem. E, Senhor, não teria vindo aqui como um escárnio. Creio que o que disse e ensinei é a Verdade.” 
E disse: “Abençoo o menino, em Nome de Jesus Cristo; que ele viva.”
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E quando me levantei, o pai e a mãe começaram a abraçar-se e a dizer: “Não é maravilhoso, mãe? 
Não é maravilhoso?” O menino não tinha mudado nada; estava apenas deitado ali. E eu — eu olhei para 
eles.

84

E a enfermeira que estava ali, era uma enfermeira especial, formada e estava ali a tomar conta do 
rapaz. E disse à mãe, disse: “Como pode agir assim e a saber que o seu filho está a morrer?”

E o pai parecia que tinha cerca de, oh, acho que tinha cinquenta e oito, sessenta anos de idade, 
pôs as suas mãos sobre os ombros dela, como um pai faria. Disse: “Menina” - disse - “aquele rapaz não 
está a morrer” - disse ele.

“Senhor” - disse, não sei o que era isto, algum tipo de electrocardiograma ou algo assim, disse - “a 
sua — a respiração dele ficou tão baixa e com esta doença, não há casos na história, se alguma vez 
chegar a esse estado, voltarem a viver novamente.”

E o velho patriarca esfregou os seus olhos e olhou para ela. Nunca me vou esquecer disto. Disse: 
“Querida, estás a olhar para um gráfico. Estás treinada para olhar para isso. Eu estou a olhar para uma 
promessa que Deus fez. «Impõem as mãos sobre os enfermos, sararão.»” O rapaz é casado e tem três 
filhos, um missionário em África. Depende de para onde estão a olhar.
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Agora, pode haver algumas pessoas aqui, que vieram aqui, que não receberam um cartão de oração. 
Perguntei ao meu filho, ali. Disse: “Não há dúvida que há muitos ali atrás, pai, que não receberam um 
cartão de oração.”

Quantos crentes estão aqui, então? Levantem as vossas mãos. Podem fazer isto enquanto 
cantamos: “Agora eu creio”? Agora, Deus foi bom para convosco. Não podem, como crentes... Não faz 
diferença nenhuma de quem são as mãos, desde que seja um crente. Entendem? Podem impôr as mãos 
uns sobre os outros e vamos cantar esta canção juntos: “Agora eu creio”. E até me encontrar 
convosco, que Deus esteja convosco!

Agora eu creio,

Isso mesmo, imponha as suas mãos sobre alguém perto de si.
Agora eu creio,
Tudo (não importa o que se passa, tudo é possível) é poss-... (Em Nome de Jesus, 

abençoa estes.)
Agora eu creio, oh, agora... (“Agora, não estou a brincar. Não, isto, agora eu creio.”)
Tudo é possível, oh, agora eu creio.

Agora, todos os que crêem nisso, levantem as vossas mãos assim: “Agora eu creio.” Deus vos 
abençoe.
86

Até que nos encontremos! ...encontremos!
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Até que nos encontremos aos pés de Jesus; até que nos encontremos!
Até que nos encontremos; até que nos encontremos!
Deus esteja convosco até que nos encontremos novamente!

Agora com as nossas cabeças curvadas.
Até que nos...

Que Deus esteja convosco, verdadeiramente, desbarate as ondas ameaçadoras da morte diante de 
vocês, que vos leve de vitória em vitória. Um dia, que os nossos corpos sejam transformados e se 
tornem como o Seu Próprio corpo glorioso, onde não vamos orar mais pelos enfermos. Até lá, que Deus 
esteja convosco, até que nos encontremos. [O Irmão Branham sussurra — Ed.]

Até que nos encontremos!
Deus esteja convosco até que nos encontremos novamente!

Agora vamos curvar as nossas cabeças para a oração de encerramento. Quem vai orar? [Alguém 
diz: “O Irmão Gibson. O Irmão Gibson.” — Ed.] O Irmão Gibson agora, enquanto temos as nossas cabeças 
curvadas.


