
Que Casa Me Edificareis?
Tucson, Arizona, E.U.A.

21 de Novembro de 1965

Obrigado, Irmão Green. É um privilégio. Cumprimentos ao Irmão e à Irmã Green e a todos os que 
estão aqui esta manhã. E é um privilégio que sinto que dei a mim mesmo, vir a este lugar de adoração, 
para fazer alguns anúncios.

1

Não quero usar o tempo do Irmão Green aqui, porque ouvi o Irmão Green várias vezes falar e claro 
fui influenciado, enquanto ele nos trouxe a Palavra do Senhor e foi tão humilde em relação a isso. Ontem 
ele disse: “Não recebo a Palavra do Senhor da maneira que talvez Ela chega com a revelação, no 
momento em que foi enviada, mas”, disse, “gosto de enfatizar o que foi dito.” Disse: “Como quando Paulo 
escreveu algo na Bíblia, venho aqui para enfatizar o que ele disse.” Disse: “Não tenho mensagem, só 
para enfatizar o que já foi dito da parte do Senhor.” Agora, isso foi realmente notável, um jovem como 
esse e dizer, fazer um comentário como esse.

Agora vamos fazer uma oração juntos.

Querido Deus, mal sei como começar, pois sinto que Tu estás aqui hoje e na Tua Presença sentimo-
nos sempre tão insignificantes. E agradeço-Te por este privilégio. Agora, Senhor, que Tu nos 
concedestes este lugar, pedimos que Tu Te encontres connosco sempre que nos reunirmos aqui. E que o 
Teu Grande Espírito se mova sobre esta cidade! Que sejamos capazes de trazer esta Mensagem do 
Evangelho que nos foi dada e foi entregue nas nossas mãos nestes últimos dias, que seja cumprida e 
que Tu alcances todas as almas de Tucson e arredores, que Tu destinaste para a Vida. Concede estas 
coisas, Pai, no Nome de Jesus Cristo. Amém.

2

Acho que quero ler um pequeno versículo das Escrituras aqui esta manhã, pouco antes de dizer 
estas palavras que quero dizer. Encontra-se em Actos, no capítulo 7 do Livro de Actos. E enquanto 
abrem nesse, vamos começar no versículo 44.

3

Agora vamos para Shreveport esta semana, na próxima semana, para uma série de serviços e agora 
vamos tentar, se o Senhor permitir. Irmão Moore, Irmão Jack Moore, um grande amigo tanto do irmão 
Pearry como meu e gostamos do Irmão Jack. A Mensagem, eu acho, como que o desconcertou um 
pouco, especialmente nalgumas das coisas de que gostamos e em que acreditamos, que nos foram 
dadas através da abertura dos Sete Selos, conforme acreditamos, tais como: “A semente da serpente” 
e “A segurança Eterna dos crentes” e assim por diante, algumas dessas Mensagens. Isso, talvez para 
outros... Não achamos que seja difícil de compreender, mas, Nisto, tem que abrir o seu coração à 
Verdade. Acreditamos que estamos a viver no tempo do fim. Isso é tão real para nós, de que estamos 
mesmo no fim do caminho.

E ao falar na igreja de outro homem, bem, você quer honrar a hospitalidade desse homem, de lhe dar 
essa oportunidade de vir à sua igreja. E eu, claro, a saber que eles não acreditam Nisso e honro-os o 
suficiente a tal ponto... Há muito mais de que posso falar lá, além de apresentar Isso; a menos que 
aconteça que o Espírito Santo expanda-O um pouco, entende, nesse caso, claro, direi como Ele disse. E 
não conheço nada melhor do que fazer isso e espero nunca aprender nada melhor do que fazer isso. 
Entendem? Vamos dizê-Lo da forma que Ele diz.

4

Agora vamos ler apenas um versículo ou dois aqui do capítulo 7 do Livro de Actos, a começar com o 
versículo 44.
5

Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do Testemunho, como ordenara 
aquele que disse a Moisés, que o fizesse segundo o modelo que tinha visto,

o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na 
posse das nações que Deus lançou fora da presença de nossos pais, até aos dias de David;

que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de 
Jacó.

E Salomão lhe edificou casa;

mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta:

o céu é o meu trono, ... a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o 
Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso?

Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas?

Sobre Isto, a leitura desta Escritura, quero falar as poucas palavras que desejo falar antes do Irmão 
Pearry trazer a mensagem da manhã.
6

Acho este um dos grandes momentos da minha visita a Tucson. Vim aqui porque fui orientado a  vir
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aqui. Vim aqui porque o Espírito Santo, através de uma visão, me enviou aqui. Sei que pode parecer 
estranho, talvez. Mas Ele, que eu saiba, se há algo que sei que é proveniente de Deus, é que fui 
enviado a Tucson através de uma visão. Pensei como é que um dia fui enviado a este lugar deserto. E 
então aqui onde há...

No sentido espiritual, a respeito da cidade, não conheço nenhum lugar que esteja ainda mais morto 
espiritualmente, do que a cidade de Tucson. Há guerra entre as igrejas. Há confusões entre as 
congregações. Não há união e toda a gente a agarrar e a reter e a apertar e a tentar trazer este e a 
fazer prosélitos. É um deserto, no sentido espiritual, também.

Mas a seguir leio na Bíblia isso, onde Deus afastou Moisés dos seus entes queridos e de tudo o que 
lhe era querido e enviou-o ao deserto, para escrever as Leis da Bíblia. Isso foi o Velho Testamento, os 
quatro primeiros Livros, Génesis, Levítico e Deuteronómio, Êxodo. Ele... Nunca os mencionei por ordem, 
mas são quatro livros. Isso é realmente o Velho Testamento. Porque, o resto foi o que os profetas 
disseram, nos Salmos de David e assim por diante, a não ser as Crónicas dos reis. Mas isto foi o princípio 
do Velho Testamento. Foi Moisés que os escreveu depois que foi chamado da sua terra natal, onde 
nascera e fora criado entre o seu povo e foi enviado ao deserto, para escrever este Livro do Velho 
Testamento.
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Depois vejo isso no Livro do Novo Testamento, onde Paulo, que é o autor, ou não o autor, mas o 
escritor do Novo Testamento. Ele também foi afastado do seu povo e, pelo Espírito, foi para a Arábia, 
onde esteve três anos e meio, para alcançar a inspiração. E Paulo é o principal escritor do Novo 
Testamento. Agora, há Mateus, Marcos, Lucas e João, mas eles eram escribas que apenas escreveram o 
que Jesus disse enquanto O seguiam. E, mas, você pega no Livro em Timóteo e em Romanos e em 
Hebreus e assim por diante, Paulo recebeu inspiração para escrever o Novo Testamento; ao usar todo o 
Velho Testamento como uma sombra e a colocá-lo por ordem. E Deus honrou-o e fez disso o Novo 
Testamento.
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E agora, se o Velho Testamento teve que ser levado do... o escritor teve que ser retirado do meio 
do seu povo, para o deserto, para receber inspiração para escrever o Velho Testamento. E no Novo 
Testamento, o escritor foi levado pelo Autor para um lugar deserto, para receber a inspiração para 
escrever o Novo Testamento. E os Livros estão selados com Sete Selos; também seria necessário o 
mesmo, acredito, nestes dias, para abrir esses Sete Selos. Deixar aquilo de que gosta, o que aprecia e 
uma casa que me foi dada pelo povo e entre todo o meu povo e amigos e uma igreja que estava a 
florescer e não faltava nada; e deixar isso, afastar-me disso e mudar de casa, para um deserto onde 
não conhecia ninguém e tudo contra si.

9

Mas há algo em relação a Deus, em que Ele leva um homem a fazer coisas que estão para além de 
qualquer pensamento próprio, para que possa ser para a glória e honra de Deus. E sinto isso, não é para 
me honrar a mim mesmo, mas sinto que foi um privilégio deixar tudo o que considerava querido, para vir 
para aqui para este deserto e sofrer como nunca sofri na minha vida, aqui nesta região árida, ou neste 
deserto. Mas acredito que ao fazer isso e ao obedecer ao que Deus mandou ser feito, Deus abriu-nos os 
mistérios deste último dia. E estamos aqui com esta Mensagem.

Agora, houve muitas pessoas que me seguiram e isso não é invulgar. Geralmente uma pessoa que 
nós... As pessoas gostam umas das outras e isso, o amor, vai levá-lo a fazer coisas que acha que não 
faria. E muitos de vocês partiram da vossa terra natal, deixaram ficar tudo, só para ir, vir para aqui, no 
deserto.
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Muitos telefonaram-me, muitos perguntaram-me: “Será que devemos ir para o Arizona? Seria um 
bom lugar para nós?” Bem, como foi dito sobre Moisés e os outros, não era lugar de frutas, não era lugar 
de romãs.

Aqui não há muito trabalho a fazer e o nível de vida é alto e o custo de vida é elevado. É realmente 
um lugar difícil para viver, Tucson, Arizona; os salários são inferiores e o custo da comida é elevado e o 
da renda da casa. É um lugar horrível para viver, nesse sentido. Mas é saudável, está seco. E nós às 
vezes... Não devemos conformar-nos nas nossas mentes com as coisas desta terra.

Devemos esperar a liderança do Espírito Santo. Mas uma coisa que me preocupou, ao vir para aqui e 
dizer às pessoas, bem: “você não deve vir” ou “você deve vir”, isso deixo com cada indivíduo, a maneira 
como Deus orienta esse indivíduo a fazer. Acho que cada um de nós deveria fazer isso, ser guiado pelo 
Espírito, acerca do que fazer.
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E muitos de vocês aqui são de Jeffersonville e da congregação lá e vieram para aqui. Agora, a coisa 
que me preocupou foi um lugar de adoração.

E dou-me conta, porque leio na Escritura aqui, acerca de Estêvão e do seu discurso pouco antes da 
sua morte; pois eles apedrejaram-no imediatamente depois disto, por causa da sua mensagem. Enquanto
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falava, ele disse: “os nossos pais”, a falar dos Hebreus nos dias primitivos, como tentaram agradar a 
Deus, ao construir um lugar para adorar. Ele disse que: “Salomão Lhe edificou casa, ou um edifício.” 
Estamos familiarizados com a história.

Mas gosto das suas palavras a seguir: “mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos” e de 
outro lugar lá em Isaías. Disse: “«Corpo me preparaste; entendem, sacrifício e ofertas e edifícios e assim 
por diante, mas corpo me preparaste.»” Bem, percebemos que ele estava a falar nessa altura do corpo 
onde Deus residiu, em Cristo.

12

Mas acredito hoje, que a inspiração que veio ao Irmão Green, de vir viver para cá, ele e a Irmã 
Green, deixar a sua residência lá no leste, também, lá no Texas, para vir para aqui com... para começar 
sem nada; simplesmente com uma inspiração, a sentirem que deveriam fazê-lo. Gosto de homens que 
seguem a liderança de Cristo, independentemente do custo para eles.

Ainda que o mundo inteiro, talvez os seus melhores amigos, pensem que você está errado, mas não 
é errado para si. Enquanto sentir que há algo por trás disso, é Deus a movê-lo; nunca é errado e sempre 
vai dar certo.

13

Vejam este jovem casal, um jovem talentoso. Não estou a dizer isto porque ele está sentado aqui. E 
esta jovem com os seus bebés, com a sua família para criar e ele saiu do seu emprego e tudo, para 
mudar de residência para cá.

Dou-me conta de que há anos atrás fui chamado para o ministério. Nunca fui um pastor bem-
sucedido, porque tenho espírito de deambular, divagar. Não consigo ficar satisfeito em lugar nenhum. 
Para onde quer que o Espírito se mova, tenho de mover-me com Ele, porque tenho uma Mensagem. 
Jesus disse: “Tenho de pregar nesta outra cidade também.”

Mas há aqueles que são pastores que cuidam do rebanho. Estou tão grato por o Irmão Pearry ter 
seguido a liderança do Espírito Santo e hoje temos um tabernáculo. É pequeno. Esse é bastante bom 
para começar, para ver o que o Espírito Santo... Sem saber, vamos avançar passo a passo. Agora, eu 
creio que se Deus disse ao Irmão e à Irmã Green para virem para aqui e isso abriu um lugar onde os 
nossos filhos; em vez de no Domingo de manhã andarem nas suas bicicletas e nas ruas e andarem por 
aí, têm um lugar para virem adorar, em vez de nos sentarmos e escutarmos algo que ouvimos no rádio, o 
que é bom.
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Mas nós, este grupo de pessoas, temos uma Mensagem para este dia. Nós, nós cremos que Deus 
nos deu uma Mensagem. E o Irmão Green é, não quero chamar-lhe meu adjunto, porque somos... Bem, é 
também meu companheiro, estamos juntos nesta Mensagem. O Irmão Green prega a mesma coisa e a 
mesma Mensagem em que eu creio. Saiu da sua casa, afastou-se do seu povo, saiu da sua igreja. Era, 
acredito, era supervisor distrital ou algo assim, de uma das organizações e desistiu de tudo quando 
ouviu Isto. Deixou tudo o que lhe era querido, também, para vir para o deserto, para apoiar o que Deus 
nos está a dar agora.

15

Digo que acredito que não deve ser só nos nossos corações, deve ser o nosso dever apoiá-lo, em 
tudo o que pudermos, assistir aos serviços, vir aqui para adorar e fazer deste um lugar onde Deus nos 
possa revelar as coisas que Ele tem para nos revelar. E como a sua palavra disse: “A Mensagem não me 
chega através da dádiva da inspiração, como chega talvez a alguns de nós, mas” - disse - “estou aqui 
para defender aquilo que Deus disse.” Que declaração! E acredito que, se cooperarmos todos juntos, 
estaremos nisso de coração.
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Sei que cada um de vocês se sente como eu; estou tão ansioso por ver o Espírito de Deus a agir, 
que mal consigo aguentar. Algumas experiências que tive na montanha, só de sentir isso mais uma vez, 
esse Algo que quando fui salvo pela primeira vez foi tão glorioso para o meu coração! E podemos entrar 
num lugar, podemos sentar e ver no nosso meio, que estamos sedentos. Enquanto estamos aqui 
sentados no deserto, fico entre os meus irmãos, falam comigo e eu com eles; sempre, numa maneira de 
observar, sentir ali com o Espírito, como aconteceu, ver a condição daquele irmão, ver o que se passa. 
Começo a sentir que todos estamos a relaxar, a afastarmo-nos do Espírito. Tornou-se uma coisa natural 
demais para nós. Temos de adorar no Espírito, onde o Espírito de Deus... A nossa Mensagem não deve 
ser só a chama da hora, deve ser a chama nos nossos corações. Entendem? Tem que estar dentro dos 
nossos corações, ou não podemos apresentá-La devidamente às pessoas. O Espírito tem que transmitir 
a Mensagem, Ele mesmo. E confio e acredito em cada um de vocês, que são verdadeiros Cristãos.
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Agora precisam de professores de escola Dominical. Vão precisar de uma equipa. E quero dizer isto 
para que entendam completamente. Esta é a minha igreja.
18

Estou aqui há três anos. E tive uma porta que se me abriu, que foi o irmão Mack, pediu-me para vir 
pregar. Deus o abençoe. Não fui convidado por mais ninguém; não, nada contra eles, são bons. O Irmão 
Brock, um bom amigo meu, o Irmão Gilmore, muitos destes  irmãos  Pentecostais  aqui,  são  amigos  meus
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muito, muito íntimos. Gosto deles; nada contra eles. Entendo a posição deles. Não podem convidar-me 
para ir lá e depois permanecerem na sua organização. Veja, não podem fazer isso. Porque, se fizerem, 
são expulsos. Por isso entendam a posição deles. Eu tive de enfrentar a mesma coisa. Mas, bem, que 
seja sempre: “Buscai primeiro o Reino de Deus”, a vontade de Deus.

E agora, Irmão Green, que Deus o enviou aqui e nos abriu uma igreja de Fé igualmente preciosa em 
que cremos, devemos estar muito gratos a Deus e assistir a todos os serviços, ocupar todos os lugares 
que pudermos. E se nos pedirem para invocar, para orar, para buscar, para fazer, vamos ser soldados 
precisamente no... ansiosos por fazê-lo. Vê?

19

Mantenham a Mensagem honrosa e vivam o tipo certo de vida. Não deixem aparecer coisas sujas 
sobre ela. Estamos a viver num tempo tarde demais agora. Estamos muito avançados na hora. Vamos 
vivê-La de forma limpa. Bem, a minha vida, a sua vida, todas as nossas vidas precisam de ser colocadas 
em ordem, perante Deus.

Os nossos jovens andam por aí, de lugar em lugar, de espectáculo em espectáculo e a afastar-se 
cada vez mais de Deus. Certo. Agora, essa é a verdade. Vejo nos meus filhos e vejo-me a chegar a um 
lugar onde não... Vocês, vocês têm que se reunir, para adorar a Deus; a Bíblia disse isso: “Quando 
vemos que se vai aproximando este dia, vamos reunir-nos muito mais.” Se só houver duas pessoas aqui, 
seja uma delas. Agora isso é... E se nos reunirmos e adorarmos juntos, então nós, há algo mais sobre 
isso, Jesus disse: “Onde dois ou três estiverem reunidos no Meu Nome, aí estou eu no meio deles.”

Agora, como disse antes, o Irmão Green disse-me e ele afirmou isso. A minha esposa veio, contou-
me o que ele disse quando eu estava ausente. Isso e ele disse esta manhã: “O púlpito estava acessível 
a qualquer momento.” Agora, normalmente... Ou seja, está acessível para eu falar.
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Agora, normalmente, tinha que conduzir até Jeffersonville, Indiana, para transmitir uma Mensagem 
que Deus me deu, para trazê-la às pessoas; ir até Jeffersonville, Indiana e cada um de vocês a 
atravessar o país e a fazerem a ligação telefónica e assim, para trazer a Mensagem, porque é disso que 
estamos a viver. Vejam, é para isso que estamos aqui. Bem, já não temos de fazer mais isso.

Deus dá-me uma Mensagem, posso vir até aqui ao púlpito e pregá-la e sentir-me livre de o fazer. 
Sim. E acredito, que por isso, o Deus Todo-Poderoso vai abençoar-vos se estiverem presentes nesta 
igreja agora, neste grupo de pessoas. Não só isso, mas vamos sair e ver se podemos fazer com que 
outros entrem. Entendem, vamos falar com os outros em todos os lugares, falar com eles sobre a nossa 
igreja e o que isso significa. O que a nossa igreja... Estamos aqui. Queremos que venham, tragam 
desconhecidos e tenho a certeza que será bom para todos nós. Entendem? Temos um edifício, pelo qual 
estamos gratos. Estamos gratos por este lugar, por nos reunirmos.

21

No entanto: “Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos, veja: «Pois o Céu é o Meu 
trono e a terra é o Meu escabelo; e onde é o lugar do Meu descanso? Mas corpo Me preparaste.»”

E somos um Corpo de Cristo. Então, à medida que nos mudamos de um edifício para outro edifício, 
creio eu, ao trazer as nossas Mensagens viremos e teremos serviços de cura. E qualquer coisa que o 
Senhor nos revelar para fazer, vamos fazê-lo aqui mesmo na igreja, até que se torne tão grande que 
terão que levá-la para outro lugar e para outro lugar, até que Jesus venha. Deus abençoe.

[O Irmão Pearry Green faz observações e depois pede ao irmão Branham que o ordene. Espaço em 
branco na fita.]
22

Vamos inclinar as nossas cabeças.

Querido Deus, enquanto estamos aqui nesta plataforma, que simboliza estar mesmo por cima do altar 
aqui, damo-nos conta de que somos um grupo de pessoas que está a morrer, no que diz respeito a esta 
terra. Olhamos para as ruas e vemos o pecado estampado em todos os lugares e que a Glória do Senhor 
está rapidamente a afastar-se. E sabemos que quando a Glória do Senhor subir, a Igreja também subirá 
com Ela. Deus, queremos estar lá.

Há alguns dias atrás, de pé aqui na esquina, do outro lado da rua, a ver aquele desfile a descer a 
rua e a ver aqueles antigos tanques da Primeira Guerra a irem à frente, depois veio o grande e pesado 
tanque Sherman, atrás desse vieram outros depois e assim por diante, a seguir, as mães com a estrela 
de ouro [mãe que perdeu o filho em combate - Trad.]; a família desfeita, com uma esposa a chorar e um 
menino esfarrapado que perdeu o pai, uma mãe que perdera um filho. Pensei: “Que triste” - estar na 
esquina e ver algo assim passar. Depois reparei que assim que passaram por este edifício, a música 
mudou para Em Frente, Soldados Cristãos. A tocarem as suas marchas, atrás; mas foi quando passaram 
por este lugar!

Querido Deus, estou a pensar noutro grande momento que se aproxima e esse será a ressurreição, 
quando os veteranos aparecerão primeiro, os santos, os patriarcas. “Porque nós os que ficarmos vivos e
23
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permanecermos não precederem ou não impediremos os que dormem; porque a trombeta de Deus soará 
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.” Então, quando virmos essa grande... as pessoas a subir, a 
marchar pelos céus; e estaremos de pé, à espera da nossa mudança, a saber que entraremos em ordem, 
também. Deus, faz de nós soldados fiéis.

Só aqueles que realmente participaram e estiveram na guerra saberiam o que isso realmente 
significava, ver aqueles tanques a passar. E Deus, achamos que aqueles que estiveram na batalha da 
vida saberão o que significa, quando estivermos à espera da nossa vez para entrar na posição e lugar, 
na ressurreição, para subir.

E este meu irmão mais novo, de pé aqui, bem treinado, pronto, vestido, à espera que um homem 
mais velho imponha as mãos sobre ele, que é um veterano dali da linha de frente, sabendo que ele 
também tem de travar a batalha. Querido Deus, com estas mãos indignas, imponho-as sobre o meu 
irmão, em Tua representação. Abençoa o Irmão Green, querido Deus, a quem abençoo no Nome de 
Jesus. Que leve esta Mensagem, Senhor, a esta cidade e onde quer que Tu o chames. Que seja leal, 
cheio do Espírito, a viver uma vida acima de qualquer suspeita. Deus, permite-lhe alcançar os corações 
das pessoas, para que possa ensiná-las e guiá-las e dirigi-las no caminho em que todos desejamos 
andar. Concede, Senhor.

24

Abençoa a sua esposa fiel, os seus filhos. Abençoa os nossos esforços, aqui reunidos, como irmãos 
Cristãos aqui na terra, para que possamos levar este Evangelho até aos confins do mundo. Envia sobre 
ele o Teu Espírito, Deus. Pedimos em Nome de Jesus Cristo, no momento em que o entregamos a Ti. 
Amém.

Deus abençoe, Irmão Pearry. Leve a Palavra de Deus!


