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ENVERGONHADO 
 
1 Obrigado, Irmão Neville. Que te abençoe!  

Bom dia, amigos. É bom estar aqui esta manhã. E eu acho que eu fiz um... eu sou um 
intruso no tempo do Irmão Neville. Sentado ali atrás com o seu, a preparar o seu tema; e 
eu entrei, ele começou a dobrar o seu tema, e disse: "Bem..." 
2  Isto faz-me lembrar anos atrás. Havia um irmão de cor por aqui, chamado Irmão 
Smith, e a Irmã Cross. Eles eram muito bons amigos meus. E quando eu andava no 
edifício à noite, o velho companheiro usava... Ele tinha um bigode branco. Eu não sei se 
alguns de vocês se lembra dele, ou não. E ele estaria na plataforma. E todos eles 
cantariam: "É Uma Auto-estrada Para o Céu." E o Irmão Smith, ele ficava sentado 
assim, vocês sabem. E eu entrava pela porta traseira.  
3  Havia uma menina, um pouco escura, ela ficava sentada no canto. Ela começava 
a bater palmas e dizer: "Exaltem-No," aquela canção, vocês sabem. Eles introduziam 
naquilo a própria melodia deles, vocês sabem. E depois, no canto asseguir, havia uma 
outra pessoa, que dizia, que entrava novamente: "Exaltem-No." Bem, é isso que eles 
cantavam quando eu entrava pela porta. Eu amo aquele bando de pessoas.  
4  E portanto o velho Irmão Smith ficava sentado ali atrás, um pouco, vocês sabem, 
e ele era um tipo de indivíduo calmo. Ele dizia: "Entra, ancião, pousa o teu chapéu." 
Não é: "Repousa-te;" "Pousa o teu chapéu," entendem? "Entra, ancião, pousa o teu 

chapéu." Ele podia chegava lá acima, e, eu podia contar da maneira como ele começou, 
eu estava dentro para tal, entendem?  
5  Ele dizia: "Bem," ele dizia: "Crianças, vocês sabem," ele dizia: "Eu—eu estava 

aqui sentado a pensar, 'Senhor, o que me darás para dizer?’" Disse: "Ele—Ele—Ele 
abanava sempre a Sua cabeça, a abanar a Sua cabeça para mim. Eu não te darei nada 
para dizer.’" Disse, ele disse: "Eu vi o Ancião Branham entrar ali atrás, e eu disse, 

agora, 'Senhor, eu apenas começo a lembrar-me...'" Bem, eu estava lá dentro para tal!  
6  Irmão George Wright, como estás, irmão? [O Irmão Wright diz: "Oh, bem, 
claro."—N.D.E.] Que te abençoe, Irmão Wright! Com certeza. ["O Irmão Elijah está lá 
atrás"] Oh, será que é verdade? Ele disse que, o Irmão Elij' Perry, está de volta aqui. 
Onde estás, Irmão Elij'? Já não o vejo há muito tempo... Bem, que maravilha! Agora nós 
devíamos ter uma verdadeira reunião aqui! Elij' Perry, George Wright, e alguns desses 
velhos antiquados que costumavam estar aqui quando vocês quase podiam levantar as 
persianas no lugar, com as nossas mãos e o vento a soprar. Prazer em vos ver! Mãe, a 
Irmã Wright está contigo? A Irmã Wright está? Ela está lá atrás, também. Sim, senhor. 
Bem, que bom! Irmã Perry, eu vos vejo todos agora. Bem, isso é muito bom. É bom estar 
aqui dentro. É bom sentar-se nestes lugares. É bom nós estarmos juntos.  
7  Eu tinha planeado, com tanta força, regressar; com fardo no coração. Eu acabei 
de regressar de África, tal como todos vocês sabem. E quando eu cheguei lá, eu tinha 
um visto restrito, e aquilo não me permitiria, não me permitiria pregar porque reúne 
muitas pessoas juntas. Eles estão à espera de uma manifestação lá em qualquer altura, 
e—e eles—eles não me deixaram pregar por causa dessa reunião de muitas pessoas. A 
única maneira que eu poderia, seria ter alguma organização que é representada pelo 
governo, no governo, a fim de convidar-me, então isso deixaria automaticamente o 
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governo enviar uma milícia para protecção. Saibam que, eles são apenas...Haverá 
simplesmente uma manifestação, e é tudo o que há para se fazer. Isso está mesmo em 
curso, entendem? Aquele homem do governo disse: "A última vez que ele esteve aqui, 

ele teve aproximadamente um quarto de milhão de pessoas juntas." E ele disse: 
"Então, saibam que, isso seria exactamente o que o Comunismo está a procura, para 
uma manifestação." Por isso, eu não podia pregar.  
8  Aquelas pessoas lá de pé, a acenar com as suas mãos, e a chorar: "Lembra-te da 

minha mãe! Lembra-te, o meu irmão morreu! O meu..." Lá, e atrás de um bar, vocês 
sabem, barreira de arrames grossos, e isso apenas vos faria se sentir muito mal. E eu 
volto para casa.  
9  E eu pensei: "Bem..." O meu filho, Joseph, ali atrás, parou um pouco na sua 
leitura. E ele tinha... Ele passou muito bem, mas ele teve que superar aquilo; ele não 
estava a ler muito bem. Portanto, eu pensei: "Bem, nós teremos que ficar em casa 

durante um tempo." E eu disse: "Se nós ficarmos em casa, então isso arruinará as 

férias das crianças." Portanto, nós simplesmente adiámos, e agendámo-lo para outra 
parte em Agosto, e deixámos... e voltámos aqui por umas 2 ou 3 semanas. 
10  Eu disse: "Eu acredito que, enquanto nós estivermos de volta para lá, eu apenas 
tomarei e farei uma reunião. Nós alugaremos aquele auditório da escola lá, e—e nós 
realizaremos uma reunião a partir do dia 28 até no dia 1, uma reunião no auditório da 
escola. Eu queria pregar a respeito do Tema O Derramamento Das Sete Últimas 
Taças." E portanto, nós agendamos isso já, e nós tivemos um pequeno imprevisto. Eles 
já não nos deixarão alugar estas escolas, aquilo aglomera bastante multidão de pessoas. 
Nós já não podemos tê-las em lado nenhum. E portanto eu decidi que, enquanto eu 
estivesse de volta aqui, em vez de...  
11  Nós não podemos colocar todas as pessoas, caso nós anuncia... isso nunca foi 
anunciado, agora. Portanto, se nós colocarmos todas as pessoas, então nós tentemos 
colocá-las aqui no tabernáculo, nós não podemos fazer isso. Saibam que, isso apenas... 5 
dias aqui dentro seria horrível.  
12  Portanto, enquanto eu estava sentado ali a conversar com o Irmão Neville e o 
Irmão Wood, e com todos os outros, nós decidimos fazer isto. Se nós não conseguirmos, 
então, isso nos faria que nós tivéssemos 5 cultos; isso seria no dia 28, 29, 30, 31, e dia 1. 
Bem, eu sinto que se nós tivermos, a partir do próximo Domingo, nós podemos ter 2 
cultos, no Domingo de manhã e no Domingo à noite, isto é no dia 18. E depois no dia 
25, nós teremos no Domingo de manhã e no Domingo à noite. Isso são 4 cultos. Depois, 
no dia 25 de Agosto, nós teremos no Domingo de manhã e no Domingo à noite. Isso nos 
faria 6 cultos, e depois não haveria tanto engarrafamento para se conseguir que as 
pessoas entrem. E eu penso que sim.  
13  Será que vocês não acham que isso seria melhor do que ter toda a gente apenas 
tão engarrafadas e congestionadas, e tudo mais? Depois apenas isso para aqueles 2 
cultos, nós podemos realizar isso, mas toda a gente quase se aglomera. Durante 5 noites, 
consecutivas, isso seria difícil.  
14  E eu quero ficar com os Administradores e os anciãos aqui, enquanto eu estou 
aqui.  
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15  Isto está a se produzir em toda parte. Nós estamos a viver nestes últimos dias, 
onde o Evangelho não tem as—as  preeminências como o mesmo deveria ter. Ele não 
tem os direitos que deveria ter. Está tudo costurado na política e em tudo mais, e tal 
como um Sindicato. E é nisso que o mesmo está finalmente a chegar, porque a marca da 
besta tem que vir da união, nós sabemos. Portanto, nós—nós... porque, isso é um 
boicote, "Nenhum homem pode comprar ou vender, a não ser aquele que tem a marca 
da besta."  
16  E agora eu quero descobrir, através dos anciãos. Eu sinto-me guiado. Eu nunca 
tive tanta fome de Deus no meu coração, em toda a minha vida, como agora, entendem? 
Porque... E eu quero ter a minha própria tenda e as minhas—minhas coisas, tal como o 
Senhor me deu uma visão, e eu creio que o tempo está perto agora mesmo. E eu quero 
ver enquanto eu estou aqui, o porquê que nós não podemos ter a tenda.  
17  E—e depois quando nós vamos, tal como ao vir aqui a Jeffersonville, em vez de 
nós termos apenas 1 dia ou 2, ou 3 ou 4 dias, nós podemos sair e montar esta tal tenda, e 
termos 2 ou 3 semanas, entendem? E ninguém poderá dizer nada a respeito disso. Nós 
podemos alugar um parque de Beisebol, ou, se eles não nos deixarem ficar com o 
mesmo, há um agricultor neste bairro que nos deixará alugar uma fazenda. Nós 
alugaremos a fazenda e—e a fixaremos. A única coisa que nós teríamos que fazer lá, 
seria fazer os nossos anexos, e etc, e pelas nossas—nossas conveniências. E isso poderia 
ser feito facilmente. E depois nós começaremos a ter os nossos cultos assim, porque isso 
é de acordo com uma visão do Senhor, e isso deve ser feito dessa maneira.  
18  E enquanto eu entrava ontem, e ao encontrar, vocês sabem, isto e aquilo. E eu 
estava a subir a rua, e um bom amigo meu que passava lá, disse: "Olá, Billy!" Eu olhei 
para ele, e cabelo branco como a neve, aquela barriga toda. E o rapaz tem a minha 
idade. Nós brincávamos juntos, um jovem bonito, quando eu era miúdo. Aquilo até 
deu-me graças. 

O meu filhinho, o Joseph, disse: "Porquê é que estás triste, papá?" 

19  "Oh," eu disse: "Eu não te posso explicar isso, Joseph. Saiba que, eu não posso, 
eu não te posso dizer."  
20  E eu olho para o Elij' Perry sentado ali atrás, e para a Sra. Perry; parece que 
ontem eles eram um jovem casal com belos preto, ali, a viver próximo de mim, quando 
nós levávamos o antigo barco, Wahoo, e lá em baixo no rio e pescávamos à noite. Ver os 
2 com cabelos branco, saibam que, isso diz alguma coisa, é uma pequena campainha 
que se acende, "Vocês já não têm mais muito tempo." Entendem?  
21  Portanto, eu quero que todos os dias da minha vida seja considerado para Ele. O 
que me resta, o tempo que eu tenho,  eu quero passá-lo algures a fazer algo, se não for 
mais do que ficar numa esquina, a testemunhar a glória e a honra de Deus. E eu estou 
aqui para esse propósito. 
22  E eu tenho um pequeno lugar secreto aí em Green's Mill, Indiana. Aquilo não é 
uma cidade, agora, aquilo é—aquilo é uma região selvagem. E algumas pessoas 
tomaram conta dela, e eles nem sequer vos deixariam pôr um pé em cima daquilo. Mas 
eu tenho lá uma caverna que ele nunca me encontraria quando eu entrasse nela. Eu 
entro à noite, e ele nunca saberá quando eu entro ou saio. E ele não sabe onde fica a 
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cave, e ele não conseguria chegar até a mesma, não importa onde a mesma estivesse. E 
eu quero ir lá e falar com o Senhor, um pouco, eu sinto que isso é uma necessidade.  
23  A esposa, ela quer vir, quer voltar e visitar, e com Rebekah e a Sarah, e todos eles, 
com os seus amigos. E nós estamos de volta aqui agora para as próximas 3 semanas, e se 
o Senhor quiser.  
24  E eu acho que, em vez de nós tentarmos juntar todas as pessoas, para elas se 
reunirem aqui no tabernáculo... Claro, isto nos pertence, pertence ao Senhor, Ele nos 
deu isso. E está climatizado. Gostaria de ter um culto no Domingo de manhã, um culto 
no Domingo à noite. Isso permitiriam que as pessoas voltassem para as suas casas, e 
depois esperarem até à próxima semana.  
25  Eu não acho que eu poderia tomar e—e oficialmente pregar a respeito do 
Derramamento Daquelas Últimas Taças, porque elas são uma Mensagem muito, muito 
importante nesse respeito. Mas eu poderia orar pelos doentes, e fazer coisas que... Eu 
também tenho Mensagens, na medida que o Senhor me As dará, para a igreja. Ao longo 
da semana, eu irei para lá no deserto algures e estudar, voltar no Domingo de manhã, 
ter um culto de Domingo de manhã como este, e um culto de Domingo à noite. O nosso 
graciosíssimo e jovem pastor, o Irmão Neville, eu perguntei-lhe se isso seria uma 
satisfação para ele. Isso está a adiar todos os cultos dele, mas ele estava mais do que 
contente para se render à isso—nisso. Eu apenas...  
26 Irmão Capps, ele, acho eu que, também apanhou a febre errante, e eu vejo que ele 
foi-se embora, e—e o Irmão Humes. E o Senhor teve aqui o Irmão Mann simplesmente 
para tomar o relevo, e do lugar. Vocês sabem. Será que, não é maravilhoso em como 
Deus fará as coisas? Ele tem sempre tudo cronometrado como isso deve ser. Eu vim e 
ouvi alguém a pregar. Eu disse: "Isso não... eu acredito..."  

27 O Irmão Capps, ele veio para Tucson, e eu acho que isso o enganou muito 
rapidamente, aquilo estava com aproxidamente 43 graus. Ele não queria ter nada a ver 
com isso, por isso é que ele foi-se embora, ele e o Irmão Humes, e foram até Phoenix. 
Claro, são 46 a 47, ou 48 graus lá em cima. Isso foi ainda pior, por isso é que eu acho que 
ele foi para o Texas depois disso; ele, está a tentar encontrar um lugar.  
28 Mas vocês não desejariam ir ao Arizona nesta altura do ano, eu vos garanto. 
Foram 60 graus, no outro dia, na sexta-feira passada, 60 graus, em Parker. E é lá onde 
vive o Irmão Craig, aquele daqui da igreja. E vocês podem partir um ovo, e aquilo o 
fritará antes de cair no chão. [O Irmão Branham ri—N.D.E] Vocês, vocês cuspiriam e—e 
a humidade desaparece, isso simplesmente... Não há humidade nem nada, aquilo é 
realmente um forno nesta época do ano. Mas a partir de Novembro, Dezembro e Janeiro 
é maravilhoso. Mas quando se trata de Março e Abril, é melhor vocês irem-se embora 
caso vocês não quiserem se sufocar.  
29 E portanto, aconteceu que o Irmão Capps e os demais vieram exactamente nessa 
altura, o que eu penso que os deixou esgotados. Portanto, talvez que o Senhor fez isso 
com um propósito. Eu estou a crer nisto, que Deus ordena os passos dos justos. Às 
vezes isso parece difícil.  
30 Tal como no outro dia, nesta viagem a África, eu estava tão convicto de que eu 
estava a caminhar na vontade de Deus. Porque, há um ano atrás, eu estava no Sul, a 
realizar uma série de reuniões e, eles—eles, eu pensei...  
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31  Ao vir daquela organização, disseram: "Tu podes vir, através dos Homens de 
Negócios Cristãos, mas nós não teremos nada a ver com isso."  
32  Bem, eu não quero atirar aqueles homens directamente por cima disso, vocês 
sabem, criar conflitos. Eu quero fazê-los sentir-se bem uns com os outros. Portanto, eu 
só disse: "Bem..." Eu escrevi uma carta para eles, eu disse: "Lembrem-se, eu tentei 
entrar em África durante anos, mais uma vez, eu sinto que o meu ministério ainda 
não terminou em África. Eu não tenho..." 
33  Porquê é que eu teria de ir para África, quando eu tenho 600, 700 cidades aqui 
mesmo nos Estados Unidos, a telefonarem, entendem? Aqui mesmo, sem contar com 
Canadá, México, ou qualquer um desses lugares? Porque é que eu deveria querer ir 
para lá? Mas isso é algo que está no meu coração, que me puxa para África. Lá, aquelas 
pessoas, há algo nelas, que eu amo, e eu quero ir unicamente para as pessoas de cor. E 
há algo em muitos deles, aqueles líderes, eles não acham que eu deva fazer isso. Eu—eu 
quero ir ter com os meus amigos de cor. Foi para lá que o Senhor me chamou. E agora 
eles estão necessitados. Muitas dessas pessoas, esses brancos, podem ter médicos e tudo 
mais. Mas aqueles pobres nativos vivem lá distante, e meio apodrecidos. Eu—eu—eu 
sinto que eles são aqueles que parecem que iriam receber Isto. Eles são os tais. Há algo 
haver com isto.  
34  Quando vocês chegam a um ponto, onde vocês são tão espertos a ponto que 
vocês sabem tudo, daí Deus não pode fazer nada convosco. Mas se vocês chegarem a 
um lugar onde vocês estão dispostos a ouvir e aprender, daí—daí é a hora de Deus, Ele 
pode entrar e falar convosco.  
35  E então eu escrevi uma carta de volta à eles, e eu lhes disse. E eu lhes disse: 
"Lembrem-se, no Dia do Julgamento Final, deixem que essas mãos ossudas saiam do 
fumo e vos condena! Que o sangue deles esteja sobre vocês, não sobre mim, porque 
eu tentei durante aproximadamente 10 anos para voltar." 
36  Depois, quando eu enviei a carta via caixa postal, eu voltei, Algo me disse: 
"Visita o Sidney Jackson e faça uma viagem de caça." E, ao mesmo tempo, o Senhor 
falou com o Sidney Jackson, disse: "Leão amarelo, Irmão Branham está acampar; em 
Durban, uma grande reunião."  
37  Bem, ele estava aqui, e vos pregou aqui. A propósito, nós baptizámos... Ele era 
firmemente contra este baptismo no Nome de Jesus Cristo. E a sua esposa era pior do 
que ele, ela simplesmente ia-se embora. Vocês podiam... Eu  vos garanto, eu nunca vi 
pessoas mais piedosas. Eles têm lá aproximadamente 150 ministros, baptizados no 
Nome de Jesus Cristo, e eles estão apenas fazer arder o país. A Mensagem está 
simplesmente a varrer a África, em toda a parte, os aviadores e grandes homens a virem 
e serem baptizados no Nome de Jesus Cristo.  
38  E portanto eu, quando eu comecei a ir lá, eu estou a vos dizer, eu nunca tive 
tantos problemas em toda a minha vida, em tentar chegar lá. E então no último minuto, 
naquele mesmíssimo último minuto para ir, aqui estava escrito no meu visto: "Não 
podes antecipar em qualquer tipo de culto religioso;  tu unicamente podes vir caçar." 
Bem, então, aquilo foi categórico.  
39  Mas eu disse: "Eu não me importo no que o diabo faz, eu—eu não posso... eu 
não posso responder pelo que o Irmão Jackson disse a respeito do leão amarelo, e 
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isto, aquele, ou aquilo, ou o outra coisa. Eu—eu não posso atestar isso. Mas eu sei que 
Deus me disse parar 'Visitar o Sidney Jackson, e vai caçar,'" e eu disse: "Eu vou." E um 
dia... E eu tive uma das maiores viagens.  
40  Eu descobri qual era o problema. Agora eu penso a respeito de Outubro, se o 
Senhor quiser, eu posso voltar e ter uma reunião e tudo mais, uma plena cooperação e 
tudo mais, entendem? Portanto, em África. Eu cheguei ao fundo da questão e eu 
descobri onde estava, o que causou aquilo. Aqui em cima, enquanto eu estava a 
escrever, este aqui tem isto a dizer, e algo tem algo a dizer, e este ali. A melhor coisa a 
fazer, é irem descobrir vocês mesmos. E eu sei onde estava o problema, e qual foi a 
razão; foi por causa de tantas pessoas se reunirem, que o governo não me deixou 
realizá-la.  
41  Agora, se os Homens de Negócios Cristãos ou qualquer organização, que nos 
fará entrar, então o governo automaticamente...  porque trata-se da organização que 
está representada com o governo, o governo envia protecção às milícias. Se houvesse 25 
homens de uma denominação, 25 de outra, ainda assim eles não receberiam isso. Tem 
que ser o—o chefe desta organização. E os Homens de Negócios Cristão é uma 
organização não sectária que representa todas as igrejas. O Doutor Simon, o Director 
deles lá, um homem muito bom, eu tenho de o conhecer e conversar com ele. E eles 
estão a realizar as reuniões, e todas as outras igrejas estão a entrar juntas. Entendem? E 
eu creio que nós teremos uma das maiores reuniões que nós já tivemos em África.  
42  Mas o meu ponto era este, quando vocês sabem que o que vocês—vocês estão a 
tentar fazer é o que é correcto, a primeira coisa é, se vocês se sentem conduzidos a fazer 
algo, então verifiquem com a Palavra e vejam se isso está certo com a Palavra, e depois 
não deixem que nada vos impeça. Eu  não me importo quantas rodas o diabo atira no 
caminho, apenas passem por cima delas. 
43  Eu contei à minha esposa e eu contei ao Irmão Wood, quando eu cheguei aqui, e 
para alguns amigos que eu conheci ontem: Eu passei quase 5 anos aqui que eu mal sabia 
o que fazer. Tem sido um—um nervosismo... Vejam, o próprio reavivamento, no meio 
das igrejas, já morreu. Todos sabem disso. Vocês sentem isso neste tabernáculo. Vocês 
sentem isso em toda parte. Há uma sensação de derrota, de morte. Há apenas algo que 
não está bem. É porque o entusiasmo do reavivamento se afastou das pessoas. Vão às 
igrejas, vocês as verão lá paradas. E o pastor está a tropeçar por uma mensagem e algo 
mais. E derepente, ele dá início nisso com uma festa, que eles terão ou algo assim. Isso 
parece ser um golpe mortal em toda parte.  
44  O Billy Graham repara nisso; o Oral Roberts. O Sr. Allen teve alguns problemas, 
tal como vocês sabem. O Oral Roberts tem aqueles edifícios de 50 milhões de dólares, e 
etc. lá. Ele tem uma escola. E, bem, ninguém está no campo agora.  
45  Eu saí daqui, por uma visão, para ir até lá a Tucson, para ver o que o Senhor 
queria que eu fizesse. Lá Ele encontrou-me lá em cima, tal como Ele vos disse aqui que 
Ele o faria, e a formação de 7 Anjos, e disse para voltar e que os 7 Selos seriam abertos. 
Foi exactamente isso que aconteceu.  
46  Ele disse, um dia com o Irmão Wood quando ele veio de lá, nós fomos para o 
mesmo lugar, e atirei uma pedra no ar, a mesma caiu, Ele disse: "Dentro de um dia e de 
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uma noite, tu estarás..." Alguns, eu me esqueço de quais eram as palavras. "Tu verás a 
glória de Deus."  
47  E no dia seguinte, um redemoinho desceu dos céus, e nós conhecemos a história 
do que aconteceu. Quando aquilo subiu, eles perguntaram o que aquilo era. Eu disse: 
"Aquilo falou 3 palavras, em 3 grandes explosões." Os homens só ouviram as 
explosões. Eu entendi o que Aquilo disse. E eu disse: "O julgamento feriu a Costa 

Oeste." 2 dias depois disso, o Alasca quase que se afundou. Tem havido trovoadas, 
terramotos e tudo mais. Apenas olhem nas mesmas, todos os dias, os terramotos 
tremem em toda parte.  
48  A minha última reunião, a última reunião que eu tive, esta será a minha 1ª 
Mensagem, realmente, para pregar desde então. Eu estava a pregar em Los Angeles, no 
Auditório Biltmore, e eu estava a falar sobre um homem que escolhe para si próprio 
uma esposa. Vocês provavelmente têm a Fita disto. "Isto está," eu disse "reflectir o 

carácter dele e as ambições dele." Sendo que, quando um homem toma uma mulher, 
ele toma uma jovem, para ser a esposa dele; ele toma, saibam que, uma moça moderna 
que é uma Ricketta comum, isso—isso simplesmente mostra o que ele é... Se ele se casar 
com uma rainha da beleza ou uma rainha do sexo, o que quer que seja, então isso 
mostra o seu, o que está realmente dentro do homem. Mas um Cristão, ele procura o 
carácter numa mulher, porque ele está a planear um futuro lar com essa mulher. Ele 
planeia, ele arranja uma dona-de-casa. E eu disse: "Então, Cristo, de acordo com a Sua 
Palavra aqui, nos diz qual será o nosso futuro lar. Que tipo de esposa Ele escolherá 
então, uma prostituta denominacional? Nunca! Ele escolherá uma mulher que é 
caracterizada pela Sua Palavra, e que será a Noiva."  
49  E enquanto eu estava lá dentro, algo me atingiu, e eu não soube mais nada 
durante quase 30 minutos. Foi dada uma profecia. A 1ª coisa que eu me lembro, o Irmão 
Mosley e o Billy, foi que eu estava na rua, a caminhar. E Aquilo disse: "Tu Capernaum, 

que te chamas pelo nome dos Anjos," Isto é, Los Angeles, a cidade dos anjos, 
entendem? Os anjos, "A qual se exalta no céu, serás atirado para o inferno. Porque, se 
as obras poderosas que foram feitas em Sodoma, fossem feita a ti, então ela ainda 
existiria até hoje." E isso tudo foi inconscientemente, para mim. Entendem?  
50  E como eu entrei na exortação, Cristo, a exaltá-Lo e a dizer à igreja. Eu disse: 
"Vocês mulheres, não importa como eu tento me aproximar de vocês, ou pregar contra 
estas coisas; e vocês homens, vocês pregadores; vocês constantemente a mentir, vocês 
fazem isso sempre da mesma maneira. Vocês caminham por cima Disto como se a 
Palavra de Deus não fosse nada."  
51  E quando eu entendi isso, eu fui e disse: "Há uma Escritura a respeito disso 

algures." E eu fui e descobri que era Jesus, a repreender Cafarnaum junto à costa do 
mar. Naquela noite, eu olhei para as Escrituras. Eu voltei para casa, eu peguei no livro 
de história; e Sodoma e Gomorra já foram uma vez uma cidade próspera, uma quartel 
general gentio do mundo. E saibam que, aquela cidade, através de um terramoto, 
afundou-se no Mar Morto. E Jesus levantou-se, e disse: "Cafarnaum, se Sodoma tivesse 
nela feita as obras que em ti se fizeram, então ela estaria de pé hoje. Mas agora tu 
deves atirado para o inferno!" E aproximadamente 200 ou 300 anos após a Sua profecia, 
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com todas as cidades vizinhas, todas elas ainda existem, excepto Cafarnaum, e ela jaz 
no fundo do mar. Um terramoto o afundou no mar. 
52  E depois está a profetizar que: "Los Angeles estará no fundo do mar." E eu voltei 
para casa, e eu fui para África. E enquanto eu estava em África, eles tiveram um 
terramoto. E os cientistas... Vocês viram, aquilo passou numa emissão, que algumas 
casas grandes e boas caíram, em Los Angeles, e um motel, e etc. E agora há um...  
53  Desde aquele terramoto, há uma ruptura de 2 ou 3 polegadas que se afundaram 
na terra, a começar no Alasca, percorre as ilhas Aleutianas, se estende 
aproximadamente 241 km ou 322 km no mar, o mesmo volta a subir em San Diego; 
abrange a Califórnia, ou Los Angeles, e volta a se estender logo abaixo da parte norte da 
Califórnia, um pequeno lugar chamado San José, logo abaixo lá.  
54  E este cientista estava a falar, estando numa entrevista. Nós estávamos a ver na 
televisão. E ele disse: "Por baixo disso há uma lava agitada." E ele disse isto, ele disse: 
"Aquilo é apenas um pedaço que se soltará," e ele disse: "E aquilo se soltará." E isto 
inter...  
55  O homem, o cientista que estava a entrevistar aquele cientista chefe, disse-lhe: 
"Bem, então tudo aquilo pode se afundar? 

Ele disse: "Poderia? Tem de ser!"  
56  Ele disse: "Bem, é claro, será provavelmente daqui a muitos, muitos anos."  

57  Ele disse: "Isso pode ser daqui a 5 minutos, ou pode ser daqui a 5 anos." Ele 
apenas atribuio 5 anos.  
58  Mas tão certo enquanto eu estava lá, debaixo daquela inspiração, eu declarei o 
julgamento naquela Costa Oeste, e depois dei o seguimento daquilo com o 
afundamento de Los Angeles, ela está arruinada! Isso é verdade. Isso acontecerá. 
Quando? Eu não sei.  
59  Mas, o que aconteceu? Saibam que, agora nós só temos 6 continentes. Nós 
tivemos 7, aquele que se afundou entre a África e os Estados Unidos. Oh, isso é 
histórico, vocês sabem disso. Agora, se isso se afundar, então eu quero que vocês vejam 
quando...  
60  Este foi um sermão em que eu preguei quando, creio eu, o Irmão Elij' Perry era 
talvez diácono aqui na igreja na altura, pelo que eu saiba. Mas Aquilo disse: "Chegará 

um tempo..." Eu não sabia disso até que a Sra. Simpson me trouxe o sermão no outro 
dia. E eu o recebi escrito num pequeno livro, como: "O deserto..." como: "O oceano 

chorará o seu caminho para o deserto." Isso foi há 30 anos atrás.  
61  E, claro, o Mar Salton está com aproximadamente 61 m abaixo do nível do mar, e 
se aquela grande agitação, aquela terra que está a se afundar assim, com centenas de 
kilómetros quadrados, centenas e centenas de kilómetros quadrados a se afundar na 
terra, então aquilo lançará uma onda de maré no nível para o Arizona. Claro que, aquilo 
o lançará.  
62  Oh, nós estamos no tempo do fim, na hora gloriosa, no aparecimento do Senhor 
Jesus! Ele disse: "Haverá terramotos em diversos lugares, tempos de agitações, 

angústia entre nações, corações de homens a tremerem com medo." Ele disse: 
"Quando estas coisas começarem a acontecer, levantem a vossa cabeça, porque a vossa 
Redenção está a se aproximar." Oh, que maravilha! 
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As nações se deslocam, Israel se deperta.  
Os sinais que os Profetas predisseram;  
Os dias dos Gentios contados,  
Sobrecarregados de horror.  
Regresse ó tu disperso. (Assegurem-se em fazer isso!) 
 

O Dia da Redenção está perto,  
Corações dos homens_tremem por medo;  
Estejam cheios do Seu Espírito, com candeeiros aparados e claros,  
Para acima, perto está a Redenção. (É isso mesmo.) 

 
Falsos profetas mentem, recusam a Verdade de Deus,  
Que Jesus Cristo é o nosso Deus. 

 
63  Vocês viram a fotografia no outro dia, em como Ele virou aquela fotografia do 
outro lado ali? E a própria fotografia daqueles 7 Anjos que estavam a se levantar, virem-
na para o lado direito, e lá está a face do Senhor Jesus a olhar novamente para a terra.  
64  Vocês se lembram quando eu preguei As Sete Eras Da Igreja, eu não conseguia 
entender o porque é que Jesus estava lá de "branco" por cima da Sua Cabeça. Ele era um 
homem jovem. Eu levei aquilo de volta na Bíblia, a qual disse: "Ele veio para o Ancião 

dos Dias, cujo o cabelo era branco como a lã." Jesus tinha apenas 33 anos e meio de 
idade, na Sua crucificação.  
65  Eu chamei o Irmão Jack Moore, um teólogo. Ele disse: "Oh, irmão Branham, este 

é Jesus no Seu estágio Glorificado." Ele disse: "Depois da Sua morte, sepultamento e 

ressurreição, Ele voltou para isso." Isso soou bem para um teólogo, mas não se 
enquandrou bem, isso não atingiu o alvo.  
66  Eu fui lá acima e comecei naquela primeira Era da igreja, lá o Espírito Santo 
revelou isso. Agora vocês o têm exactamente nas vossas Eras da Igreja. Eu acho que os 
livros sairão muito em breve, o detalhe completo. E isso mostrou que Jesus era o Juiz. 
Há uma peruca branca que eles usavam, colocavam uma peruca e usavam-na tal como 
o juiz, a Inglaterra ainda o faz quando vocês têm a autoridade suprema. E que ao virar 
de lado nesta fotografia, ali está Ele, com o Seu cabelo preto, vocês poden ver isso no 
lado da Sua barba, e vestido de uma peruca branca. Ele é o último da autoridade, Ele é a 
Autoridade Suprema. Até Deus disse isso: "Este é o Meu Filho amado, escutem-No."  
67  Ali está Ele com aqueles Anjos, a Mensagem, que foi a abertura dos 7 selos que 
revelaram a semente da serpente e todas estas coisas aqui. E Isto mostra que é a Sua 
própria cobertura, Isto é—Isto é a Sua Suprema Autoridade. Ele é Supremo, e Ele está 
com peruca, ou—ou coberto. A Bíblia disse que Ele mudou a Sua aparência, ou Ele 
Próprio se transformou, en morphe. A palavra vem da palavra Grega, en morphe, que 
significa um actor Grego que desempenha muitos papéis; hoje ele é uma coisa, no 
próximo acto ele é outra coisa. Ele foi Deus, o Pai, em um acto; Deus, o Filho, em outro 
acto; e depois Deus, o Espírito Santo, neste acto. Entendem? Ali está Ele, a Sua Palavra 
ainda é Suprema. Nós estamos a viver nos últimos dias.  
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68  Ao regressar de África no outro dia, eu estou um pouco cansado. Saibam que, 
neste momento está noite lá, e vocês têm de se virar. E depois, quando eu me virei, eu 
voltei outra vez. Nós tivemos uma viagem maravilhosa, uma viagem de caça, uma das 
melhores que eu já tive na minha vida. Depois o Billy tem algumas fotos, talvez ele 
tenha um tempo para mostrá-las em algum lugar, e vos mostrar a viagem.  
69  Eu tive um sonho. Eu estou sempre a sonhar em estar de volta naquela Empresa 
de Serviço Público, de alguma forma. Portanto, eu—eu pensei que eu estava tipo a 
abandonar o trabalho, que eu era suposto... Eles apenas me deixaram ter o meu próprio 
caminho, e eu pensei que eu o faria... Em vez de eu sair e andar na fila ou recolher as 
facturas, ou algo que eu era suposto fazer, eu apenas disse: "Bem, eu sou o meu próprio 

chefe," eu apenas fui nadar. E eu fui lá abaixo e eu tirei as minhas... estas roupas, e eu 
vesti as minhas roupas de banho. Eu estava sozinho. E eu pensei: "Digamos que, isto 
não está certo, a empresa... Já está amanhecido, a empresa está a pagar-me por este 
tempo." Eu pensei: "Isso é estranho." E depois eu pensei: "Bem, o dinheiro que eu 

recolhi no caminho..." Eu tive tanto a patrulha como o caminho misturados, e eu disse: 
"Bem, o dinheiro que eu recolhi, eu fiz algo, eu caminhei ali, eu perdi todos os meus 
bilhetes, e eu tenho o dinheiro deles e o meu dinheiro misturados. Agora como é que 
eu saberei quem pagou a conta?" Eu pensei: "Só porque eu não estava a prestar 

atenção!" Eu pensei, "Isso não está certo. Só há uma coisa a fazer, isto é, voltar para o 

meu superintendente e dizê-lo." Era o Don Willis, eu disse: "Don, eu perdi aqueles 
bilhetes. Agora aqui está todo o dinheiro que eu tenho, e aqui está o dinheiro deles, 
juntos. Deixe-o aqui na caixa. E as pessoas, quando entrarem, terão um recibo que eu 
recebi a conta delas."  
70  Provavelmente pessoas sentadas aqui, que eu—eu sei que estão. Que eu cobrava 
nelas nos—nos dias, e—e eu dava um recibo. Aquilo era apenas 10%, caso vocês 
deixassem a vossa conta exceder. E talvez, 1 dólar e meio, seja  15 cêntimos a mais. 
Muitas dessas pessoas viviam... Nós apenas gostávamos de nos reunir e conversar, e 
elas deixavam a conta delas exceder, e eu vinha conversar com elas durante algum 
tempo. Davam 15 cêntimos, vocês sabem, só para se sentarem e conversar um pouco, e 
para receberem a conta deles. Portanto, ela atingiu a sua classificação, e recebeu tantas 
notas que eu não as consegui cobrar.  
71  Bem, eu pensei que aquilo era a única maneira de eu conseguir fazer isso. E eu 
acordei.  
72  O lugar onde nós vivemos, a Irmã Larson, acho eu que ela não está aqui, ela tem 
sido muito simpática para connosco; e ela não gosta que eu diga isso. Mas ela é uma 
senhora muito boa, e nós temos vivido nos apartamentos dela. Ela tem 2 apartamentos, 
pequenos apartamentos juntos, nós alugamos os 2. E eu e a minha esposa dormimos 
aqui no—no outro apartamento onde eu a quase recebo as pessoas quando eu posso, e 
há um par de pequenas camas gémeas lá dentro.  
73  Eu acordei. Ela ainda não estava acordada. E depois de algum tempo, ela 
acordou. E eu acenei para ela, e ela olhou para trás e bateu com os olhos dela algumas 
vezes. Eu disse: "Dormiste bem?" 

Ela disse: "Não."  
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74  E eu disse: "Eu tive o sonho mais horrível. Eu estava de volta naquela 

Companhia de Serviço Público novamente." Eu disse: "O que é que eu fiz?"  

75  Eu me recordo, quando eu era um rapazinho, ou um jovem, eu andava todas 
aquelas filas em Salem, Indiana, diferente... Eu entrava, comprava um pequeno-almoço, 
talvez uma tigela de aveia. Naquele sol quente e tudo mais, e aquilo só me deixava 
doente, ao tomar o pequeno-almoço. Eu recebia 10 cêntimos, com o meu fundo para 
pequenas despesas. O superintendente veio e disse: "Sabes o que eles disseram na—na 
reunião? 'Quem é aquela cabeça rodonda que entregaria 10 cêntimos, para o pequeno-
almoço?'" Ele disse: "Tu devias receber pelo menos 50 cêntimos." Agora, todos vocês 
sabem, 50 cêntimos era um grande pequeno-almoço naqueles dias. 

E eu disse: "Bem, eu não como tanto assim." 
Ele disse: "Bem, o restante deles recebem 50 cêntimos." Vocês deviam entregar 50 
cêntimos." 
Eu disse: "Bem, eu não uso isso." 
Ele disse: "Receba-o, de qualquer maneira." Aquiele era o meu superintendente.  

76  Bem, eu pensei: "Bem, o que eu posso fazer? Eu tenho de cobrar 50 cêntimos, e 

eu como 10 cêntimos." Portanto, eu ia na rua e arranjava umas criancinhas que não 
tomavam o pequeno-almoço, e arranjava-lhes 40 cêntimos para o pequeno-almoço. 

Portanto, então eu pensei: "Bem, o que poderia... Talvez seja isso que Ele tem 
contra mim."  
77  E eu lembro-me, aqui não faz muito tempo, eles vieram na patrulha, agitaram 
aquele quintal ali atrás, e disseram: "Entreguem  a vossa conta." Saibam que que eles 
têm direitos de patrulha, mas eles têm de pagar pelos danos. 
78  Eu apenas escrevi de volta e disse: "Vocês não devem nada." Eu pensei: "Isso 
pagaria por eles 40 cêntimos. Talvez eu tenha gasto 20 ou 30 dólares durante esse 
tempo, ao dá-los às crianças. Talvez isso seja suficiente." Eu continuei a sonhar. 
79  Depois eu vi uma grande árvore lá fora, as crianças estavam a brincar debaixo 
dela, e a patrulha... Agora eles patrulham num helicóptero. E depois ele entrou e disse: 
"Billy, que tal cortar aquela árvore?"  
80  Eu disse: "Não, não a corte. Nós a cortaremos."  

Eu disse: "O Irmão Wood e eu a cortaremos." 

Ele disse: "Bem, eu pedirei ao homem que venha cá e a corte."  

Eu disse: "Agora, não a cortem."  
Ele disse: "Eu não a cortarei." 

81 Eu fiz uma viagem. Quando eu voltei, ela foi cortada até o nível do chão. Depois 
eu tive um processo legar que vinha, entendem? Eu disse: "Bem, Senhor, isto 

esclarecerá tudo, eu sei." Portanto, eu desconsiderei aquilo... estava tudo bem, apenas 
deixei passar aquilo. Bem, eu ainda sonhei aquilo.  
82  Quando eu acordei na outra manhã, eu disse: "Bem..." A primeira coisa que nós 
fazemos de manhã quando nós acordamos, é orar juntos, depois oramos quando nós 
vamos para a cama à noite. E depois de ela ter ido buscar o pequeno-almoço das 
crianças, eu comecei a orar. Eu disse: "Senhor, eu devo ter sido um indivíduo horrível. 
O que é que eu fiz na vida, que eu não consigo me livrar daquela Companhia de 
Serviço Público?"  
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83  Eu entrei, tomei um banho, e voltei a sair. E algo me pareceu dizer: "Talvez eu 

esteja a abandonar o Seu trabalho." Eu pensei: "Aqui estão aproximadamente 5 anos 
em que eu não fiz nada, apenas à espera d'Ele."  
84  Enquanto eu estava lá em cima no outro dia. Eles construíram para nós uma 
nova casa lá em cima, e o Irmão Mosley veio, estava a falar a respeito disso. Eu disse: 
"Isso é apenas um pequeno presente do meu Pai." E ele começou a chorar. Eu disse: 
"Saibam que, Ele disse: 'Se vocês deixarem as vossas casas, casas, terrenos, pais, mães, 
Eu vos darei casas, terras, pais, mães, e 100 vezes mais nesta vida, e a Vida Eterna que 
está porvir.'" Eu disse: "Saiba que, eu tive de deixar o tabernáculo que eu amo tanto. A 
minha casa que o Senhor me deu lá em cima, eu teve que deixá-la. Ele apenas me 
devolveu esta." Eu disse: "Ele é maravilhoso, entendes?" [Espaço em branco na Fita—
N.D.E.] E Ele começou a chorar. 
85  Bem, eu disse: "Eu tinha que vir aqui e me separar, vir para este deserto." E eu 
pensei: "Porquê será que Deus me traria para um deserto, aqui onde não há mais nada 
a não ser escorpiões e monstros-de-Gila?" 
86  Aquilo não é apenas um deserto, aquilo está calor, mas aquilo é espiritualmente 
um deserto. Oh, que coisa! Não há nenhuma vida espiritual, nas igrejas, eles estão 
contra... Saibam que, vocês nunca viram uma coisa dessa na vossa vida! Nós nem 
sequer temos uma igreja para onde ir, ou nada. E depois quando... as pessoas quase 
morrem, espiritualmente. Eu noto isso nas pessoas que vêm de lá, vocês vêem as 
divergências nelas, ao observarem-nas.  
87  E portanto vocês ficam debaixo do Espírito de Deus, e a vossa vida torna-se 
mansa, terna, tal como a água faz brotar nesta erva e ramos macios. Se... esta erva, no 
Arizona, não cresceria; estas árvores seriam cactos, estas folhas apenas acabariam por se 
enrolar e se tornar colantes. É assim quando vocês ficam secados à volta da igreja, todos 
se colam uns aos outros, vocês sabem. E, saibam que, vocês têm que ter águas suaves de 
chuva para vos amolecer, e produzir folhas e sombra para o peregrino que passa.  
88  E então algo me disse: "Talvez tu estejas a abandonar o trabalho de Deus." 

Portanto, eu orei para receber uma visão.  
89  E a Meda acabou de me ofertar uma nova Bíblia; e o Irmão—Irmão Brown, lá de 
cima em Ohio, ofertou-me uma nova Bíblia; ambos ao mesmo tempo, no Natal. Eu fui e 
recebi uma das novas Bíblias. Eu disse: "Senhor, nos dias passados, Tu tinhas um Urim 
e Thummim."  
90  Agora escutem, permitem-me vos dizer isto. Claro que, eles não estão... isto, eles 
não estão a gravar esta reunião, a razão pela qual eu estou a perguntar...  a dizer isto. 
Permitem-me dizer, não façam isto. Isso não é uma boa coisa.  
91  Mas eu disse: "Senhor, no passado, quando um sonhador sonhava um sonho, 
eles o levavam para o Urim e Thummim, e o contavam. E se o—se o Urim e 
Thummim voltassem a acender as luzes, uma Luz sobrenatural, então o sonho era 
verdadeiro." Eu disse: "Mas aquele sacerdócio e aquele Urim e Thummim foi 
eliminado. A tua Bíblia é agora o Urim e Thummim; Senhor, que eu nunca mais faça 
isto. Mas eu Te pedi e orei a Ti, para me dares uma visão, a fim de me falares a 
respeito do porquê é que eu estou ter estes sonhos. E o que é que eu fiz? Se eu fiz 
mal, se eu fiz algo a qualquer pessoa no mundo, então diga-me. Eu—eu colocarei 
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tudo em ordem. Se eu devo à Companhia de Serviço Público, se eu lhes fiz algo de 
errado ou a qualquer outra pessoa, se eu Te fiz algo de errado, então diga-me. Eu—eu 
quero fazer as coisas bem feitas."  
92  Coloquemos isso em ordem, agora. Não esperem até algum tempo, porque isso 
pode ser tarde demais. Façamos isso agora.  
93  E eu disse: "Certamente, há algo nesta Palavra de Deus, desde o Génesis até ao 
Apocalipse, que alguma personagem ali dentro com que Tu trataste, estaria na mesma 
base que estaria a minha pergunta. Se alguém fez algo, e—e Tu foste atrás dele por 
causa disso, então permita-me abrir naquele lugar na Bíblia. E se alguém, seja o que 
eles fizeram, isso mostrará o meu caminho. Onde eu fiz mal, ou algo que Tu quiseste 
que eu fizesse, ou que eu não fiz, permita-me alguma personagem na Bíblia do 
género." 
94  E eu fechei os meus olhos, deixei a Bíblia cair, pus o meu dedo numa Escritura, 
Génesis 24:7. O Eliezer, o servo fiel de Abraham, o servo examplar da Bíblia, sendo 
enviado para procurar a noiva para o Isaque. Os arrepios passaram por cima de mim. 
Claro, isso é a minha... isso está conforme com o resto da minha Mensagem, a fazer sair 
a Noiva para fora.  
95  Ele disse: "Jura-me que tu não tomarás uma noiva a partir destas, mas que tu 
irás para o meu próprio povo." 

Ele perguntou: "E que tal se a mulher não vier comigo?"  

96  Ele disse: "Então tu ficarás livre deste juramento." Ele disse: "E o Deus do Céu 

enviará o Seu Anjo diante de ti, para te guiar." Ele saiu logo e começou a orar, e 
encontrou a bela Rebeca que se tornou a noiva de Isaque.  
97  Apenas uma Mensagem perfeita, de volta à Palavra: "Vai buscar aquela Noiva!" 

Isso é um dever. É para isso que eu estou aqui. É isso o que eu estou a tentar fazer, é 
chamar uma Noiva.  
98  Lembrem-se que lá na Califórnia, aquela entrevista da Noiva, a previzualização, 
eu a tive aqui. De como aquela Noiva surgiu primeiro, e eu A vi passar. Depois surgiu a 
Miss América, a Miss Ásia, e tudo mais, oh, a coisa mais horrível! E depois a mesma 
Noiva voltou a passar. Uma delas saiu do caminho, e eu estava a pô-la de volta no 
caminho; foram duas delas. E era isso que eu devia fazer, manter aquela Noiva no 
caminho, caçar aquele homem.  
99  Eu disse: "Deus, eu voltarei para casa, renovar os meus votos novamente, e 

começar de novo." Portanto, é isso o que nós estamos a planear fazer, é para isso que eu 
estou aqui.  
100  Eu penso que seria uma boa coisa se nós fizéssemos isto, ao começar no dia 18, 
na próxima semana, no próximo Domingo de manhã, no próximo Domingo à noite; no 
Domingo seguinte, e no Domingo seguinte. Quantos acham que isso seria uma coisa 
boa? [A Congregação diz: "Amém."—N.D.E.] Obrigado.   
101  Agora eu quero que vocês façam algo por mim. Se vocês informaram à qualquer 
pessoa de que haverá uma reunião no dia 28, então voltem a notificá-la, de que nós não 
o poderemos fazer. Digam-lhes, escreva uma carta para elas, ou outra coisa qualquer. 
Nós não queremos que as pessoas venham e fiquem desiludidas, mas nós não 
conseguimos alugar o auditório.  
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102  Saibam que, nós não conseguimos alugá-lo. E portanto porque a última reunião, 
eu penso que nós tivemos muita gente lá em cima, e tudo mais, e eles apenas... vocês 
sabem como o público é, e eles... Bem, nós estamos apenas a viver nos últimos dias, é 
apenas isso. E eles afirmam que as pessoas entram e perturbam a escola, e eles estavam 
lá muito cedo, e eles fizeram isto, ou aquilo, ou outra coisa qualquer, e o lugar estava 
muito congestionado, e o comandante dos bombeiros fez isto e aquilo. E, bem, vocês 
entendem. 
103  Portanto, nós aprontaremos aquelas Taças e aquelas Trombetas, eu quero 
posicioná-los. Eu vos disse que eu faria isso. Eles vêm debaixo de uma outra coisa. As 
Taças também vêm, o som das Trombetas; mas nós queremos percorrer todo o percurso 
em linha recta, e desenvolvê-los e uni-los juntos.  
104  Quantos já leram algumas que o Irmão Vayle, está a reescrever, e a arranjá-los e a 
pôr em ordem gramatical para mim? Será que vocês já leram alguma coisa? Vocês 
leram, 2 ou 3 de vocês. Eu acho que vocês fizeram um grande trabalho, Irmão Vayle, 
um trabalho grande! Vocês, eu acho que foi a Irmã Vayle que o fez; e tu apenas 
escreveu. Ela—ela era uma... Estão a ver? Eu nem sempre sou contra as mulheres, pois 
não, Irmã Vayle?  
105  Portanto, vamos agora, durante os próximos 15, 20 minutos, ler aqui uma 
Escritura.  
106  E eu tenho aqui um pequeno livro. Eu disse, creio eu, que era para o Irmão 
Vayle, ou, quem era, ou creio eu que isso era para o Roy Borders. O Irmão Vayle 
comprou-me o livro. Eu quero fazer um pequeno livro de texto.  
107  Mas se alguém alguma vez olhasse para aquilo a que eu chamo de notas! Como 
se eu quisesse pregar a respeito da Estrela da Manhã, eu desenharei uma estrela. E se eu 
quiser pregar algo sobre... Eu coloco tudo em símbolos aqui, arranhões, ninguém 
consegue discobrir do que se trata. Enquanto eu estou fora, e eu penso em tudo, eu 
tenho de, ao andar na estrada, às vezes o carro salta de cima e para baixo, e eu anotarei 
isto, e para dizer isto e aquilo, e fazer pequenos sinais, e atravessar e pontes, e—e todo o 
tipo de coisas. Como se eu quisesse pregar a respeito da descida da Estrela; e eu 
colocarei a pirâmide, a desenharei aqui e colocarei a estrela de 5 pontos de David a 
descer por cima dela. E eu sei para onde eu vou nas Escrituras desta maneira; e o 
Moisés, fez uma certa coisa. Apenas como se fosse fazer pequenas impressões de peru.  
108  Eu tenho várias delas aqui dentro. E eu pensei, esta manhã, ali atrás, quando eu 
pensei pregar a respeito deste assunto durante alguns minutos aqui, numa nota, que 
talvez me levasse 20 minutos.  
109  E depois eu não tomarei o culto do Irmão Neville hoje à noite. Eu—eu vou 
descansar hoje à noite e ouvi-lo.  
110  E depois, se o Senhor quiser, no próximo Domingo de manhã nós começaremos o 
culto. E que todos vocês me ajudem, e nos vamos orar, porque isso estava no meu 
coração tentar... Eles disseram: "Bem, nós podíamos ir a Louisville ou então nós 

podíamos ir a New Albany." Mas a reunião era suposto ser para Jeffersonville. Eu irei a 
Louisville e New Albany, em tempos diferentes, mas isto era suposto ser aqui em 
Jeffersonville.  
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111  Agora inclinemos a nossa cabeça apenas um minuto enquanto nós estivemos... 
Eu estive a falar convosco aqui durante aproximadamente 30 minutos. Falemos com Ele 
durante um momento.  
112  Senhor Jesus, nós somos certamente um povo abençoado, acima do nosso 
pensamento, acima da nossa compreensão. Porque, se houvesse um nobre no nosso 
meio, tal como algum pessoal de algum outro país, ou um diplomata de algum tipo, 
então nós pensaríamos que seria óptimo ter uma pessoa tão nobre no nosso meio. Mas 
hoje nós temos o Deus do Céu, não apenas no nosso meio, mas dentro de nós, a habitar, 
a viver a Sua Vida através de nós. E nós estamos tão gratos por isto, Senhor! Isso está 
além da nossa compreensão, é verdade.  
113  Mas agora ao falar a respeito dos cultos, e ao ir para África, e as coisas que nós 
temos tentado organizar para estes poucos dias aqui em Indiana. E de uma forma ou de 
outra, Senhor, pode ser que seja Tu a nos guiar até naquela tenda, para que essa visão se 
cumpra. Portanto, que a Tua vontade seja feita, nós nos comprometemos desta maneira, 
o melhor da nossa compreensão. Por isso nós rogamos, Senhor, se houver alguma coisa 
contrária à Tua vontade, Tu vais nos dar a conhecer, para que nós saibamos fazer a Tua 
vontade perfeita.   
114 Agora abençoa-nos nestes próximos minutos. Fala-nos através da Tua Palavra, 
Senhor, porque a Tua Palavra é Verdade. Nós pedimos isso no Nome de Jesus. Amém! 

Abramos na Bíblia, em Marcos, no capítulo 8.  
115  Quando é que vocês normalmente saiem, às 12h00? [Alguém diz: "Por volta das 
12h00."—N.D.E.] Muito bem. Agora, agora somente uma curta mensagem aqui na qual 
eu posso vos pregar a respeito da Palavra, depois de testemunhar a respeito de lá, e etc.  
116  Marcos, no capítulo 8, e comecemos por volta do versículo 34, até ao versículo 38, 
ao tomar o versículo 38, o restante desse capítulo. Eu gosto de ler o que Ele disse, 
porque eu sei que isso é Verdade. Agora nós... 
 

E, quando Ele chamou as pessoas a Si com os Seus discípulos também, Ele disse-
lhes: Quem quiser vir após Mim, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-
Me. 
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á;... qualquer que perder a 
sua vida por causa de Mim e do Evangelho, esse mesmo a salvará. 
Porque de quê aproveitará a um homem, se ele ganhar o mundo inteiro e perder a 
sua própria alma? 
Ou o que dará um homem em troca da sua alma? 
Portanto, aquele que se envergonhar de Mim e das Minhas Palavras nesta geração 
adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando Ele 
vier na glória de Seu Pai com os santos anjos. 

 
117  Eu quero extrair disto um pequeno tem, caso isso fosse chamado, chamado: 
Envergonhado. Saibam que, eu gosto disso. "Quem tiver vergonha de Mim e das 
Minhas Palavras, Eu terei vergonha dele."  
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118  Agora, a palavra vergonhado também poderia ser traduzida como 
"Embaraçado." Vocês sabem, algo que vocês estão... Vocês estão confrontados com algo 
na qual vocês estão embaraçados, que têm vergonha. 
119  Isto é, uma outra coisa que o facto de ter vergonha faz, isso mostra que vocês não 
estão convictos a respeito do que vocês estão a falar. Se vocês sabem do que vocês estão 
a falar, e que vocês têm a certeza de que vocês sabem do que vocês estão a falar, então 
vocês podem dizer isso a qualquer pessoa; vocês não têm vergonha. Mas se vocês se 
sentirem colocados, fora do lugar, então isso mostra que vocês não têm a certeza.  
120  Vocês notam que há tanto disso hoje, especialmente a respeito do assunto na qual 
eu estou a pregar: "Envergonhado Da Palavra." Agora, Ele e a Palavra são a mesma 
coisa. 
 

No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. 
E a Palavra fez-Se carne, e habitou no nosso meio,... O mesmo ontem, hoje, e para 
sempre! 

 
121  Portanto, "Quem tiver vergonha de Mim e da Minha Palavra," e Ele e a Sua 
Palavra são Um, tendo vergonha da Sua Palavra nesta geração pecadora e presente, "Eu 
terei vergonha dele."  
122  Agora nós notamos hoje que, se alguém diz: "Será que tu és—és um Cristão?" É 
uma coisa mais popular, em dizer: "Oh, eu sou Cristão!" Entendem?  
123  "Mas será tu crês na Palavra de Deus, onde Ela disse: 'Estes sinais seguirão 
aqueles que crerem'?"  
124  "Oh!" Até os rostos dos ministros se explodirão. Estão a ver?  
125  Será que tu tens vergonha de, digamos, da cura Divina? Será que tu tens 
vergonha do Evangelho completo? Será que tu tens vergonha da tua experiência 
Pentecostal? Isso é ter vergonha da Sua Palavra. Isso é a Sua feita carne em ti.  
126  Portanto, a Sua Palavra tem de viver a Ela mesma para cada geração. Ela viveu a 
Ele mesma nos dias de Moisés. Porque, naquele dia, a Bíblia disse, em Hebreus, capítulo 
1: "Deus, em tempos diversos e de diversas maneiras, falou aos pais pelos profetas."  

127 E aqueles profetas! A igreja ficou tão perversa a ponto que quando... aqueles 
profetas, aqueles mensageiros destemidos de Deus, vieram sem igreja, sem 
denominação, sem organização e sem nada; eles desafiaram reis, reinos, igrejas, e tudo 
mais. Quando os sacerdotes foram trazidos perante... Eles foram trazidos diante dos 
sacerdotes, eles não se envergonharam, porque eles tinham directamente O ASSIM DIZ 
O SENHOR.  
128  Se vocês repararem, o profeta, num certo sentido da palavra, no Antigo 
Testamento, quando ele dizia ASSIM DIZ O SENHOR, agora observem-no, ele vai 
directamente para a frase de tomar o lugar de Deus. Reparem, quando ele se colocava 
diante dele: ASSIM DIZ O SENHOR, ele descia directamente de Deus, e ele agia como 
Deus. Depois ele dava a sua Mensagem, a qual era Deus a falar através dele: "ASSIM 
DIZ O SENHOR!" 
129 Eu penso nos antigos profetas, quando eles vieram com aquela Mensagem, e 

Aquilo envergonhou os reis, e fez as pessoas sentirem-se desconfortáveis. Os sacerdotes 
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mesmo, eles se sentiriam desconfortáveis, porquê eles deveriam ser líderes, homens 

religiosos, e quando eles ... a Palavra veio daquela maneira, Ela os expôs, e eles 

sentiram-se constrangidos ou envergonhados. 

130 E muitas vezes, nós vemos isso, não muitas, muitas vezes hoje! Aquele homem, 

tu dizes: "Eu sou um cristão!" 

“Será que tu já recebeste o Espírito Santo desde que tu creste?” 

"Oh! Huh!" Vejam, eles estão—eles estão envergonhados com isso. 

131 Alguém diz: "Será que tu pertences àquele grupo lá em cima, que faz toda 

aquela gritaria, e todas aquelas coisas de cura Divina?" Muitas vezes, os cristãos 

recuam. 

132 Eles desejam anunciar, se—se eles têm uma denominação, agora: “Eu sou 

Baptista. Eu sou Presbiteriano. Eu sou Luterano.” Eles não têm vergonha disso. 

133 Mas quando se trata de ser um cristão que pode aceitar a Palavra de Deus do 

jeito que Ela é, então, eles estão—eles estão—eles estão envergonhados. “Eu não 

pertenço à nenhuma denominação,” vejam, eles, eles têm - eles têm vergonha de dizer 

isso. Eles têm que ser como o resto do mundo, representados por alguma organização. 

134 Agora, aquilo acabou de entrar nisso. Nos dias do Lutero, reconhecer-se como 

um luterano ou seguidor do Lutero, bem, isso quase significava morte para a Igreja 

Católica. Nos dias do Wesley, saber que tu havias desafiado a Igreja Anglicana, era 

quase uma pena de morte para os anglicanos, anunciar que tu eras um Metodista. Nos 

dias do Pentecostes, era quase uma vergonha dizer que tu eras—que tu eras um 

Pentecostal, porquê tu eras rapidamente considerado um santo rolador, ou - ou algum 

orador de uma língua, ou algo do género. Agora, eles organizaram-se, e entraram 

directo com o resto do grupo. 

135 Agora, quando chega a hora do chamado, tu não pertences a nada disso! É muito 

popular dizer: “Eu sou o Pentecostes.” É muito comum dizer: “Eu sou Presbiteriano. 

Luterano.” Mas, e quando chegar o momento em que tu terás que manifestar-se, e 

defender a Palavra: “Será que eu não pertenço a nada disso?” Isso, isso envergonhado. 

136 Jesus disse: "Agora, se tu estás envergonhado de Mim, depois, Eu estarei  envergonhado 

de si." Porquê é que Ele teria vergonha de si? Porquê tu estás a afirmar ser Dele, quando 

tu não O seguirás. 

137 E se eu dissesse: “Este jovem rapaz, ele é—ele é meu filho.” Ele se virasse e 

dissesse: “Quem? Será que eu sou teu filho? O que tu pensas que eu sou?" Isso me 

envergonharia. Seria, para o teu filho. 
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138 E é assim que se chama o Cristianismo hoje. Se vocês chamarem isso de nome de 

uma denominação, tudo bem, eles aceitam a paternidade de uma denominação. Mas 

quando se trata de aceitar a paternidade da Palavra de Deus, Cristo, não, eles ficam 

envergonhados. Eles não querem dizer: "Sim, eu falei em línguas. Sim, eu tive visões. 

Sim, eu creio na cura Divina. Sim, eu louvo ao Senhor. Eu estou livre de toda 

organização, não estou a inclinar-me a nada disso. Eu sou um servo de Cristo.” Oh, 

meu Deus! Isso simplesmente os rasgaria em pedaços. 

139 Outra noite, um grande orador veio entre os Homens de Negócios do Evangelho 

Completo, em Chicago. 

140 Será que eu posso parar aqui só um minuto, para dizer isto? Desculpem-me! 

Mas, muitas vezes, vocês pensam, e eu também, que, o que nós estamos a falar, a 

verdade da Bíblia, não se repete entre as pessoas. Mas Isto se repete. Às vezes eles se 

levantarão contra Isto, mas eles realmente não desejam dizer isso. Eles estão a tentar 

descobrir onde vocês estão. 

141 Como a história era sobre um bando de bêbados, a argumentar que não existia 

tal coisa como Cristianismo. Um homem disse: "Eu sei onde está uma, essa é minha 

esposa." 

Disse: "Bem, eu—eu não creio nisso." 

Disse: "Venham! Nós iremos—vamos todos agir como se nós estivéssemos realmente 

bêbados." 

142 Subiram lá na casa, e fizeram tudo que eles podiam. E—e disse para os cozinhar 

alguns ovos, e depois, ele os jogou no chão, e disse: "Tu sabes melhor do que cozinhar 

meus ovos assim!" A continuarem na casa. E eles foram para a outra sala, caíram numa 

cadeira. Eles ouviram alguém lá fora a varrer, sem dizer uma palavra, a dizer... a cantar 

uma pequena canção para si própria. 

Só Jesus deve carregar a cruz  

E outros não carregam nada?  

Não, há uma cruz para todos,  

Há uma cruz para mim. 

 

A Cruz Consagrada eu carregarei  

Até que a morte me separe,  

Então, no Céu, usarei a minha coroa,  

Há uma coroa para mim. 
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143 Aquele velho bêbado disse: "O que é que eu te disse?" Disse: “Ela é cristã!” 

Vejam, eles estavam simplesmente a lhe tentar. E às vezes, o mundo, eu percebi, vos 

tenta. 

144 Então, eu nunca pensei que isso fosse acontecer, mas no último Sábado à noite, 

eu creio que foi, ou Domingo à noite, o grande orador... Eu não estou sujeito a chamar o 

nome das pessoas. Mas ele está a tentar, a trabalhar exactamente ao contrário. Eu estou 

a tentar manter aquelas igrejas fora desse movimento Ecumênico, e este homem está as 

a tentar colocar lá. Portanto, ele estava a falar pelos Homens de Negócios Cristãos. Eu 

deveria ter uma reunião em Chicago, e eu pensei que eu estaria em África naquele 

tempo, portanto, eu não agüentei aquilo. Este homem disse, levantou-se lá, e disse: “O 

maior movimento, a maior coisa na Terra agora, que já existiu: todas as igrejas estão a 

retornar para a Igreja Católica, no movimento Ecumenico, e os católicos receberão o 

Espírito Santo.” Que armadilha do diabo! 

145 E este líder, o irmão Shakarian, o presidente dos Homens de Negócios 

Internacionais, levantou-se e disse, depois que o homem sentou-se, disse: "Não é dessa 

forma que nós ouvimos isso." Disse: “O irmão Branham nos disse que: ‘Este 

movimento Ecumênico os moverá todos para a marca da besta.’” E o homem, sentado 

na plataforma, disse: “Isso se moverá para a marca da besta.” E disse: “Nós estamos 

inclinados a crer que, o que ele diz é a Verdade.” [Alguém na congregação diz: 

“Amén! Nós também!”- Ed.] E ele disse: “Quantos de vocês gostariam de ouvir o 

irmão Branham vir, e dar-vos o lado verdadeiro disso? Levantem-se!" E haviam algo 

como 5 mil pessoas. Eles gritaram e choraram, só para virem por um dia, um dia. 

146 O irmão Carl Williams telefonou-me, e disse: “Irmão Branham, rapaz, eu saí no 

meio daquela multidão,” disse: “eles tinham nontantes de notas de 100 dólares nas 

minhas mãos, para conseguir a tua passagem de avião aqui, e voltar.” Vejam, apenas 

por um dia! 

147 Vejam, aquelas pessoas, aquela Palavra está a afundar-Se onde, por vezes, nós 

não sabemos. Percebem? Mas, vejam, quando vocês estão realmente... Não importa o 

quanto o mundo estejam contra Ela, o quanto as denominações estejam contra Ela, Deus 

está a provar que Ela é a Verdade. Quando a grande hora, finalmente chegar, 

acontecerão coisas que, talvez, nós não tenhamos pensado. 

148 Sim, isso mostra que vocês não tem certeza, se vocês estão envergonhados, 

portanto, vocês preferem não discutir o assunto. Se vocês estarão envergonhados Dela, 

vocês não A desejariam discutir. Esperem um pouco. 

149 Mas como é que pode um homem que está cheio do Espírito Santo... como pode 

um homem cheio do poder de Deus, e do amor de Deus no seu coração, falar com um 
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homem por alguns minutos, e não mencionar algo sobre aquele amor que está no seu 

coração? Vejam, há algo que acontece, vocês não podem fazer isso! 

150 Este é, deve ser aquele dia mau de que Jesus estava a falar. As pessoas têm 

vergonha da Palavra e do Espírito de Deus que atua dentro delas. Mas quando a 

Verdade é esclarecida ao povo, Deus então, Ele próprio, a revelar-Se através da Palavra. 

151 Agora, qualquer homem pode fazer qualquer tipo de afirmação. E nós tivemos 

isso nestes dias, onde tantas afirmações foram feitas, que foi horrível. Mas, vejam, se há 

uma Verdade, deve ser pela Palavra. Porquê, eles dizem que tinham todos os tipos de 

coisas, de óleo a fluir através das pessoas, e sangue das suas mãos, e mulheres nas suas 

costas com este sangue, e a escorrer nos seus sapatos, e a levantar os seus sapatos, e a 

derramar óleo, e sapos saltar e saltar na plataforma, e todos os tipos de coisas do 

género. Não existe tal coisa na Bíblia. Não há promessa de nada parecido na Bíblia. 

Simplesmente Ele disse: “Nos últimos dias, o espírito seria tão parecido, que enganaria os 

Eleitos, se possível.” Mas não há Escritura para isso. 

152 Mas quando se trata da Palavra de Deus genuína e inadulterada, confirmada por 

Deus, parece até embaraçar o outro grupo, do lado radical. Vejam, há um embaraço a 

respeito d’Ela. 

153 Mas é uma realidade para um homem ou mulher, rapaz ou moça, que realmente 

é um cristão genuíno. Quando Deus fez a promessa do baptismo com o Espírito Santo, e 

vocês O recebem, há Algo que se estabelece dentro de vocês, que nada toma o lugar 

Dele. Quando um homem encontra Deus; não em algum trabalho emocional, algum 

entusiasmo, ou alguma doutrina religiosa, algum catecismo ou credo, ou um dogma 

que ele aceitou como um—um conforto para si próprio, mas quando ele realmente 

chega ao lugar como o Moisés chegou, detrás do deserto, caminha cara a cara com o 

Deus Todo-Poderoso, e vocês verão a Voz a falar convosco, exactamente conforme a 

Palavra e a promessa da hora, há algo que Ela faz convosco! Vejam, vocês não tem 

vergonha Dela! Ela faz algo convosco. Agora, olhemos agora, pelos próximos 15 

minutos. 

154 Há algumas pessoas que recebem tal experiência. E enquanto eu falo convosco, 

hoje, não como uma igreja ou denominação, eu falo convosco como um indivíduo; não 

porquê vocês vieram aqui neste tabernáculo, porquê eu vos amo, e vocês me amam, não 

por causa disso. Permitam-me falar convosco, como um mortal que está a morrer, que, 

algum dia, vocês terão que chegar ao fim desta vida. E eu posso não estar lá, e outro 

pregador pode não estar lá. Mas há só Um que pode vos encontrar lá, e esse é Deus. E 

vocês—vocês ouve Isto, e não se “minha esposa é uma boa cristã,” ou—ou, “meu 

marido é um bom cristão,” mas: “Será que eu estou certo com Deus? Será que eu 

encontrei Deus dessa forma?” Não porquê "meu pastor encontrou Deus,” ou porquê 

"meu diácono encontrou Deus,” mas, "Será que eu já O encontrei?" Não porquê “eu 
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gritei,” não porquê "eu falei em línguas,” mas porquê "eu O encontrei como uma 

pessoa!" Então, vocês nunca estarão envergonhados Disso, há algo que é tão perfeito, e 

puro e verdadeiro. 

155 E lembrem-se, vocês pode encontrar um espírito que agiria como Deus. Vocês 

podem encontrar um espírito que faria isto, aquilo ou outro; sigam aquilo um pouco, e 

vejam como se compara com a Palavra de Deus. Vocês podem encontrar um espírito 

que vos diga que vocês estão salvos, e vos dê um sentimento glorioso, e vocês gritariam 

e gritariam; depois, quando se trata de negar a Palavra, como é que pode o Espírito 

Santo, que escreveu a Palavra, negar Sua Própria Palavra? Esse Espírito deve pontuar 

cada promessa de Deus com um “amén!” Se ele não fizer isso, então, vocês nunca 

encontraram Deus, vocês encontraram um espírito enganador. E o mundo está cheio 

disso hoje! 

156 Mas quando vocês vêem Deus descer, e fazer uma declaração que Ele  fará uma 

certa coisa, de seguida, volta e faz isso, vez após vez, então vocês tem um genuíno 

Espírito de Deus. 

157 Como é que poderia um Espírito estar sobre um homem, o Espírito Santo que 

escreveu a Bíblia, depois virar-se e negar: “Isso não está certo, isso foi para outro dia?” 

158 Ele disse: "A promessa é para vocês e para vossos filhos, para aqueles que estão longe, 

sim, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar." Isso foi o Atos 2:38. Como é que pode 

um espírito, portanto, aceitar qualquer coisa diferente Disto, e ser de Deus, quando o 

Hebreus 13: 8 disse: “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre?” 

159 E se alguém dissesse: “Oh, eu creio que Ele era um filósofo. Ele era um bom 

homem. Ele era um Profeta. Mas no que diz respeito ao Seu poder... ” 

160 Outra noite eu estava a falar com George Smith, o rapaz que vai com a minha 

filha Rebekah; um bom rapaz, cantou aqui no tabernáculo. Um rapaz Baptista que 

acabou de... disse: “Tirem meu nome dessa coisa! Eu não quero ter nada a ver com 

isso." E havia uma jovem senhora... Eles estavam a ter uma conferência nesta certa 

igreja Baptista, lá em cima nas colinas. 

161 E—e eles estão tão firmemente contra mim, todos eles lá, e a respeito de não... 

Eles não têm nada contra mim, é contra esta Palavra. Eu, como homem, eles não podem 

dizer nada contra mim, eu nunca os fiz mal. Mas é Dela que eles têm medo. Entendem? 

Agora, nós estávamos... 

162 Eles estavam a ter esta reunião lá, por assim dizer, e eles tinham, teriam um 

missionário para pegar as últimas 3 noites desta grande conferência, nas colinas, onde 

estava fresco. Acontece que este missionário levantou-se, e chegou a Marcos 16, e ele 

disse: "Há muitas pessoas hoje, que não podem crer na cura Divina." Disse: “Eu estava 

em Índia. Eu sou um indiano. E eu estava em Índia, quando um homem aqui nos 
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Estados Unidos, com o nome de irmão Branham, chegou.” O pastor começou a mover-

se. Disse: “Minha esposa estava a morrer com cancro. Eu era cego,” ou algo do género. 

“Ele orou por um de nós, e pelo outro, ele clamou na platéia, mesmo sem saber nossa 

própria língua, e falou o poder de Deus.” E disse: "Nós estamos aqui, curados!" Bem, 

eles o tentaram calar. Eles não podiam fazer aquilo. Isso é, vejam, bem na própria 

conferência deles. 

163 Depois, eles até negaram qualquer coisa. E algumas das pessoas, até mesmo 

minha... a irmã deste rapaz, eles no chão, não tinham, nem sequer, nada a dizer. Eles 

queriam saber se ela não estava conectada, de alguma forma, eles poderiam descer para 

descobrir. 

Uma das senhoras disse: "Bem, eu creio nisso!" 

164 Rebekah e George foram ver esta senhora. E ela foi, e pegou uma moça que 

estava a sofrer com um—um... meio retardado, um pouco. Depois, eles fizeram-me ir lá, 

para ver a moça, outra noite. E eu fui até lá, a jovem senhora estava sentada lá, e eu 

disse: "Será que tu és uma crente?" 

165 Ela disse: "Não! Eu não sei se eu sou, ou não." Bem, ela não era retardada, só um 

espírito demoníaco. Eles não percebem isso. Vejam, isso te toma, e tu não sabes disso. 

Isso vem, de seguida, a violência se apodera da pessoa, e ela não sabe disso. 

166 Mulheres que andam aqui na rua, com esses calções, elas não percebem. Elas 

podem ser, podem provar e jurar que nunca fizeram nada de mal contra o marido, ou 

etc. Mas nos seus corações, elas não percebem, mas o espírito do diabo as dominou. Elas 

o possuem. Porquê uma mulher desejaria tirar a roupa perante um homem? Há só uma 

pessoa que fez isso na Bíblia, e eles eram loucos. Outros tentam se cobrir; eles não 

percebem. É tão astuto, tão sutil! Tu tens que observar, pesar-te com a Palavra de Deus, 

e veres onde tu estás. 

167 Esta jovem senhora disse: “Oh, eles disseram-me que eu fui baptizada quando 

eu era criança.” Disse: "Eu não sei se devo crer nessas coisas ou não." 

Eu disse: "Será que tu não crês em Jesus Cristo?" 

168 E ela disse: "Bem, eu não sei se eu creio ou não." Ela disse: "Algumas dessas 

coisas de trapaça, eu não creio." 

169 Eu disse: "Bem, é claro que tu não crês em truques de trapaça." Eu disse: "Mas será 

que tu crês que Ele era o Filho de Deus?" 

"Oh,” disse: "Ele pode ter sido." 

170 Eu disse, e disse: "Será que tu crês que Ele é o mesmo hoje, o Deus que poderia 

salvar-te?" 
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171 Ela disse: “É algo daquelas coisas a respeito dos milagres, e coisas do género? 

Eu não creio em nada disso!” 

172 E eu disse: “O que é que tu farias se estivesses sentada numa reunião e visse 

Deus, o Espírito Santo, que é o único Deus que existe, a operar entre o povo, Deus na 

Paternidade, a Coluna de Fogo e os profetas, Deus no Seu Filho; depois, Deus no Seu 

povo? São só atributos de Deus, um grande Deus que cobre a Eternidade.” Eu disse: 

"O que é que tu verias, se Ele, entre o Seu povo, fizesse o - o cego ver, o surdo ouvir, 

olhar para a audiência e dizer às pessoas o que há de errado com elas, e como Ele fez 

quando esteve aqui na Terra? " 

Ela disse: “Eu creio que isso seria horóscopo.” 

173 Eu disse: “Tu estás pior do que eu pensava. Tu estarias melhor se tu fosses 

louca, vejas, tu não serias responsável." Mas eu disse: "Tu estás possuída por um 

espírito maligno." Eu disse: “Quando Jesus falou à mulher no poço sobre os seus 

maridos, quando Ele olhou para as pessoas e percebeu seus pensamentos, será que tu 

chamarias aquilo de horóscopo?” Vejam, tão envolvida numa denominação chamada 

Luterana, que, qualquer coisa contrária àquilo, estaria errada! 

174 Agora, Deus deseja um homem que esteja envolvido na Palavra. Qualquer coisa 

contrária a Ela, está errada! Jesus disse: "Que a palavra de todo homem seja mentira, e 

a Minha seja a verdade." 

175 Houve um homem numa Era muito científica, chamado Noé. Ele não estava 

envergonhado da Palavra de Deus. Deus o encontrou, e falou com ele. Ele sabia que era 

Deus. E Ele disse: "Choverá!" Nunca choveu, mas ele creu que choveria. E a fé que ele 

tinha, ele não tinha vergonha de a exercer. Ele levou 120 para construir uma arca, 

quando o mundo estava contra ele. Ele não estava envergonhado da Palavra de Deus 

nos seus dias. Deus salvou a ele e sua família, por causa disso. Houve um... Quão tolo 

pode ter parecido para outras pessoas, mas, para ele, ele encontrou Deus. Não importa 

o quão científico o outro fosse, aquilo era contrário, o quanto diziam que "aquilo não 

poderia acontecer, aquilo não poderia acontecer,” ele encontrou Deus! 

176 Isso é o que acontece quando vocês sabem que estão a falar com Ele! Vocês 

pensariam que foi uma coisa tola quando alguém... Quando, eu sei que há poucas 

pessoas no mundo que apegam-se ao que eu digo ser a verdade. Parar aqui, e dizer: 

"ASSIM DIZ O SENHOR, eu estou a ir para o Arizona, lá eu encontrarei 7 Anjos 

numa constelação,” bem, havia um grupo de homens lá, para verem aquilo acontecer. 

Outra noite, a dizer que: “Los Angeles se afundaria no oceano.” Mas quando vocês 

encontram Deus, e o Deus que não falha, o Deus que faz exactamente o que Ele disse 

que faria, Ele sempre fez isso, vocês não ficam envergonhados Disso, então. Vocês não 

tem que voltar atrás, e ficarem embaraçados com Isso, vocês podem contar para o 
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mundo inteiro. Quando um homem encontra Deus, fala com Ele, e a realidade de Deus 

torna-Se sua, no seu coração, ele não tem vergonha disso. 

177 Noé não estava envergonhado. Aquilo parecia tolice para o resto do mundo, mas 

não para ele. 

178 O Moisés, quando ele estava diante do Faraó, ele não tinha vergonha de dizer ao 

Faraó que aquelas certas coisas aconteceriam, porquê ele encontrou Deus. Deus lhe 

falou na sarça ardente. O Moisés disse: "Eu—eu gaguejo." Aquilo é o que ele tinha, um 

impedimento de fala. 

179 Ele disse: “Aí vem o Arão. Seja Deus para ele, e ele será um profeta para si. Eu sei que 

ele pode falar bem. Mas eu estarei com a tua boca. Quem é que fez o homem falar?” Amén! Eu 

gosto disso. Isso é Deus. “Quem é que fez o homem surdo ou mudo, ou quem fez o homem 

falar?” Deus tem. 

Ele disse: “Senhor, mostra-me a Tua glória!” 

Disse: "O que é isso na tua mão?" 

Ele disse: “É uma vara!” 

180 Disse: “Lance-a no chão!” Ela transformou-se numa serpente. Disse: “Apanhe-a 

novamente!” Ela transformou-se numa vara. Amén! Ele é Deus. "Coloque tu mão no teu 

peito." Ele a colocou, a puxou, branca com lepra. Disse: “Coloque-a de volta, e puxe-a 

novamente,” e estava como a outra mão. "Eu Sou Deus." 

181 Depois ele aproximou-se do Faraó, e disse o que Ele disse que diria. Ele disse: 

"Será assim e assim." Pegou areia, e atirou-a no ar, e disse: “ASSIM DIZ O SENHOR, que 

as pulgas venham sobre a Terra,” e as pulgas vieram. Pegou água, e a derramou no rio, e 

disse: “ASSIM DIZ O SENHOR,” e todos os rios, e tudo mais transformou-se em 

sangue. Chamou granizo do céu. 

182 Vocês sabem que nos últimos dias deve haver aquelas a repetir-se novamente. E 

lembrem-se, um adúltero, no tempo da Bíblia, sua pena era a morte por apedrejamento. 

E a igreja incrédula será apedrejada até a morte, com pedras de granizo, que já foi a 

forma de punição de Deus. Ele apedrejará este mundo incrédulo, esta geração adúltera. 

Ele os apredejará do céu, com pedras de granizo a pesar um talento cada, que são 100 

libras. A igreja adúltera morrerá, o mundo adúltero morrerá sob o castigo de Deus, sob 

o apedrejamento, como Ele fez no princípio. Esteja certa com Deus, igreja! Isso é o que 

todos nós devemos fazer, voltarmo-nos para Deus! 

183 Aquele velho rosto peludo, bigodes com fios grisalhos, careca, braços magros, o 

Elias de 80 anos sentado lá, no deserto, a olhar para os pecados do povo. Deus o falou 

uma manhã, disse: “Vá lá, e diga ao Acabe que nem sequer o orvalho cairá do céu, até que tu o 

chames!” 
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184 Eu posso ver seus olhos velhos e miúdos, a olharem por baixo daquela barba 

branca de aspecto felpudo, aquela vara na sua mão, a caminhar pela estrada como um 

rapaz de 16 anos. Caminhou directo para a presença do rei, e disse: "Nem sequer orvalho 

virá do céu, até que eu o chame." Ele não estava envergonhado de Deus ou da Sua Palavra, 

de dizer a um rei ou a qualquer outra pessoa. Ele não estava envergonhado! Ele não 

precisava se esconder, dizer: "Agora, Acabe, tu serias um..." 

185 Isso faz-me pensar em algo como nós. Portanto, eu disse às pessoas: "Eu estou a 

chegar num ponto, eu preciso de mais fé." É para isso que eu estou em casa agora, para 

obter uma—uma nova explosão de fé. 

186 Eu entendi, parece que, quando tu oras pelas pessoas, tu te desculpas: “Sr. 

Diabo, será que tu poderias, por favor, sair, e deixar-me...?" Nada! A fé tem músculos e 

cabelo no peito. Quando ela fala, todo o resto se cala. Não vá: “Sr. Diabo, será que tu 

podes sair?" 

187 “Saia daqui! Eu sou um filho de Deus, comissionado por Deus. Deixa-os em 

paz!” Aquilo se move. Vocês não tem que se desculpar para o diabo, nada a ver com ele. 

Não se envergonhem da Palavra de Deus, não se envergonhem da vossa comissão! Não 

se envergonhem de quem nós somos! 

188 A única vergonha que eu sou, eu sou um Branham, esse é o meu nascimento 

terreno. Eu tenho vergonha das minhas falhas. 

189 Mas, como Seu servo, eu não tenho vergonha! Eu não tenho vergonha da Sua 

Palavra. Quer sejam denominações, reis, potentados ou o que quer que seja; pronto para 

dar uma resposta, Deus chama para isso. 

190 O Moisés caminhou perante o Faraó. Ele não estava envergonhado de o dizer 

que eles não se comprometeriam, e tomariam seus tantos dias no deserto. 

Ele disse: “Algumas das mulheres ficam junto com vossos filhos.” 

191 Disse: “Todos nós iremos! Nem sequer um casco ficará para trás, nós levaremos 

o nosso gado e tudo." Ele não estava envergonhado. Porquê? Ele entrou na Luz da 

libertação. 

192 Esta é a razão pela qual um homem ou mulher, doente ou qualquer coisa, uma 

vez que entra na Presença de Deus, e sabe que Deus os curou, vocês estão a entrar na 

Luz da libertação. Vocês não se comprometem em nada. 

193 A libertação estava no seu coração, pois ele encontrou o Deus que disse: “Eu Sou 

o Deus do Abraão, que deu ao Abraão a promessa. E o tempo, o tempo da redenção, 

da libertação, está próximo. Eu estou a enviar-te lá para tu os tirar para fora." O que há 

para se desculpar, a respeito disso? 
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194 O Faraó o poderia ter matado. Ele era só um homem. Ele era um escravo. Ele o 

poderia ter matado. Mas ele não estava envergonhado da Palavra. Ele não desceu, e 

ajoelhou-se, e implorou ao Faraó por nada. Ele disse: “Eu os vim buscar!” 

O Faraó disse: "Bem, você não os pode tirar!" 

195 Ele disse: “Tudo bem, então haverá pulgas sobre a Terra, até o ponto que tu 

passarás por elas.” E foi isso o que aconteceu. 

Disse: "Oh, Moisés, leve-os embora!" 

Disse: “Tudo bem. Agora, será que tu te arrependes?" 

Disse: “Bem, tu podes passar tantos dias no deserto.” 

196 Ele disse: “Depois as moscas virão.” Amén! Disse: "A escuridão virá." Estava tão 

escuro, que não dava para ver de um lugar ao outro. 

197 E finalmente a morte veio. Do Faraó ao servo, foi a morte para o filho mais velho 

da família. Não pediu desculpas a ninguém. Ele era um filho do Abraão, nascido no 

Espírito de Deus, comissão dada por Deus, a Mensagem de Deus, para descer e tirar 

aquelas pessoas. 

198 Bem, será que Deus não pode chamar a mesma coisa nesta hora, para tirar da 

igreja uma Noiva? [A congregação diz: “Amén.” - Ed.] O Daniel não era, ou... 

199 O David, ao contrário, não teve medo perante o Saul. Quando todo mundo 

estava com medo do Golias lá, ele não tinha medo de subir. E disse: "Teu servo..." Este 

jovem sujeito de aparência esquelética, disse: "Teu servo estava a pastorear as ovelhas do pai 

dele, e um urso entrou, e apanhou uma delas. Eu o persegui no deserto, e o matei com este 

estilingue. Um leão veio.” Oh meu Deus! “Um leão veio, e apanhou uma deles, e correu para o 

deserto, e eu o derrubei com uma fisga. Quando ele levantou-se, eu o matei.” Ele disse: “E o 

Deus ...” Aquele rei desviado lá, aqueles soldados sem sabedoria, a afimar servir ao 

Deus do Céu, e permitirem aquele filisteu incircunciso se parar lá, e desafiar os exércitos 

do Deus vivo. Disse: “Teu servo também o matará. Pois o Deus que me entregou o leão e o 

urso, também livrará aquele filisteu incircunciso.” Ele não gaguejou, não disse, "talvez isso 

será feito." Ele disse: "Isso será feito!" Ele não estava envergonhado! 

200 O Daniel, perante o rei, não tinha medo de desafiar suas ordens de que ninguém 

oraria, só para ele. Ele abria as janelas, e erguia a janela, e orava 3 vezes por dia. Ele não 

estava com medo. 

201 O Sadraque, o Mesaque e o Abednego não tinham medo daquela fornalha 

ardente. Disseram: “Nosso Deus é capaz de nos libertar. Deus pode nos libertar. Mas se Ele 

não fizer isso, nós não estamos a nos inclinar à tua imagem.” Eles não tinham vergonha 
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daquilo. Não senhor. Não senhor. Eles certamente não tinham vergonha daquilo, 

porque eles conheciam. 

202 O Sansão não se envergonhou diante dos filisteus. Quando mil correram até ele, 

ele pegou a mandíbula de uma mula. E aqueles capacetes, eles tinham cerca de 1 

polegada e meia de espessura, de bronze. Ele derrubou mil com ele, e ainda tinha o osso 

da mandíbula na mão. Ele não ficou envergonhado. Ele simplesmente pegou o que 

estava nas suas mãos, e começou a trabalhar com aquilo. Ele sabia que o Espírito de 

Deus estava sobre ele. Ele sabia que havia nascido nazireu. Ele sabia que nada o poderia 

incomodar. Ele era um servo de Deus. Enquanto ele estava na Vontade de Deus, nada 

poderia ficar no seu caminho, não importa quantos reis ou filisteus, ou o quê mais 

surgisse. Correcto. 

203 O João não envergonhou-se da Palavra de Deus que lhe veio no deserto, e o disse 

para baptizar com água. Ele não estava envergonhado de dizer: "Eis o Cordeiro de Deus 

que tira o pecado do mundo,” pois o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele não tinha 

vergonha dos sacerdotes. 

204 Ele não tinha vergonha da Palavra de Deus, quando ele aproximou-se do 

Herodes. A esposa do Filipe estava a morar com o Herodes. Ele aproximou-se do rei! 

Este velho sujeito de rosto peludo, saiu do deserto lá, saiu de lá, sem nenhuma 

educação ou nada mais, e caminhou bem na cara do Herodes, e disse: "Não te é lícito a 

possuir!" Ele não estava envergonhado da Palavra de Deus. Correcto! Ele absolutamente 

não estava envergonhado Dela! 

O Estevão, ele não tinha vergonha da Palavra de Deus. 

205 Primeiro, o povo Pentecostal lá, no Dia de Pentecostes, quando eles  reuniram-se 

no cenáculo, o Espírito Santo desceu sobre eles, por uma promessa de Deus. Lucas 24:49 

disse: 

“… Eis que Eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai; mas espere na cidade de 

Jerusalém, até que vocês recebam o poder do alto.” 

206 E a própria promessa que a Palavra de Deus os prometeu: “Eis que Eu envio a 

promessa do Meu Pai sobre vocês, mas esperem aí; não recebam mais teologia ou educação, e etc, 

esperem até que você seja dotados de Poder.” E quando esse Poder do Céu veio, como um 

vento impetuoso e poderoso, eles não se envergonharam do Evangelho. 

207 O Pedro levantou-se, e disse: “Arrependam-se, cada um de vocês. Vocês, homens, com 

mãos perversas, vocês crucificaram o Príncipe da Paz, que Deus ressuscitou dos mortos. E nós 

somos uma testemunha. Pois isso é o que o Joel disse que aconteceria nos últimos dias, ‘Eu 

derramarei o Meu Espírito sobre toda a carne.’” Ele não estava envergonhado do Evangelho. 
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208 O jovem Stephen, como eu o mencionei alguns minutos atrás, quando ele passou 

por lá, como um—um—um tornado. Ele não era um pregador. Ele era só um diácono, 

mas testificou em todos os lugares, da ressurreição. Ele encontrou Deus. E é 

simplesmente como... 

209 Tentar o impedir? Bem, era como tentar colocar uma—uma casa, uma casa em 

chamas, fora do fogo, num dia de vento, num tempo seco. Saibam que toda vez que o 

vento soprava, simplesmente provocava outro incêndio. 

210 Eles o empurraram perante o Concílio do Sinédrio. Será que vocês conseguem 

perceber o que é isso? É como o Concílio Ecumênico. Todas as religiões lideram, sob o 

Concílio Ecumênico. Todos eles dirigiram-se para lá, sob o Concílio do Sinédrio. 

Fariseus, Saduceus, Herodianos, o que quer que eles fossem, eles tinham que entrar 

naquele Concílio. E eles o agarraram, não só uma organização, mas o grande Concílio o 

agarrou. "Nós o assustaremos até morrer." 

211 Quando ele aproximou-se, naquela manhã, a Bíblia disse que seu rosto parecia 

um anjo. Ele disse: “Irmãos, permitam-me falar convosco! Nossos pais moraram em 

Mesopotâmia, antes de eles virem para Charran,” etc. Ele iria e daria as Escrituras. Depois, 

quando ele ficou todo ferido, o Espírito desceu sobre ele, ele disse: “Vocês, obstinados, 

incircuncisos de coração e ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, como vossos pais 

fizeram, vocês fazem." Ele não estava envergonhado do Evangelho, não estava 

envergonhado da Palavra. Ele não ficou envergonhado diante de qualquer Concílio do 

Sinédrio. Não. 

212 O Paulo disse perante o Agripa. Por ser judeu, ensinado por Gamaliel, ele foi um 

grande dignitário. Mas um dia, na estrada para Damasco, ele veio na Presença, em 

contato com Deus. Um Anjo desceu do Céu, na forma de uma Coluna de Fogo, uma Luz 

que o atingiu no chão. Levantou-se e disse: "Senhor, quem és Tu?" 

Ele disse: “Eu sou Jesus.” 

213 Diante do Agripa, ele repetiu a história novamente. Ele disse: "Eu não estou 

envergonhado do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o Poder de Deus para a salvação de todo 

aquele que crê." Certo. 

214 Agora, amigos, nós continuamos com o homem, através da Era, mas nos já 

passamos do tempo. 

215 Mas, permitam-me dizer isto. Um homem que uma vez entrou em contato com 

Deus, que é a Palavra, e a Palavra tornou-Se clara e manifestada a ele, não há vergonha 

nisso. Tu não estás envergonhado. Não me envergonha dizer que eu creio em cada 

Palavra de Deus! Não me envergonha quando o Senhor diz para dizer qualquer coisa: 

“Vá dizer isso, e fazer isso!” Não me envergonha dizer que eu fui cheio do Espírito Santo; 

não me envergonha dizer que eu falei em outras línguas; não me envergonha dizer que 
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o nosso Senhor mostrou-me visões; não me envergonha dizer que ele é o mesmo ontem, 

hoje e para sempre. 

216 "Quando vocês forem levados perante governantes e reis, por amor do Meu Nome, não se 

preocupem com o que vocês dirão, pois isso vos será dado  naquela hora. Não é vocês que falam, 

mas Meu Pai que habita em vocês. Mas todo aquele que estiver envergonhado de Mim e da 

Minha Palavra, nesta geração, Eu estarei envergonhado diante de Meu Pai e dos santos Anjos.” 

Deus nos ajude a não estarmos envergonhados, mas nos ajude a sermos um testemunho 

vivo. 

217 Cada homem no Antigo Testamento, quando aqueles profetas vieram, eles se 

tornaram—eles se tornaram a Palavra viva. Eles eram a Palavra. Jesus disse que eles 

eram chamados de deuses, e eles eram, porque a Palavra de Deus veio a eles. Eles 

dizem: "É ASSIM DIZ O SENHOR." 

218 E qualquer discípulo de Cristo que entrou em contato com Ele na redenção, e a 

salvação entrou no seu coração, ele é um possuidor de Deus. E que tipo de vida nós 

devemos viver? Como é que nós devemos andar? E como é que nós devemos falar, se 

Deus está a representar-Se através dos nossos próprios corpos mortais? Quem estaria 

envergonhado disso? 

219 Se eu fosse a um lugar, em que eu estivesse na força policial aqui em 

Jeffersonville, andasse pela rua, em todas as autoridades, eu não teria vergonha da 

cidade. Eu faria parte da cidade. Eu seria um policial, uma parte da cidade, para manter 

a ordem e a conduta. Se um homem passasse num sinal vermelho, eu não teria 

vergonha de o dizer que ele errou, o dar uma multa. Esse é o meu dever, porquê eu... eu 

estou a ser pago pela cidade. Eu estou a viver pela cidade. Eu tenho autoridade da 

cidade. Não importa se ele estivesse bêbado, ou qual fosse o problema com ele, eles me 

apoiariam. Eu mantenho minhas razões,porquê eu sou um policial e ou—... eu fui 

ordenado, ou colocado aqui, e com autoridade para fazer isso. Vocês devem tomar a lei 

e os direitos e coisas, e providenciar para que tudo seja feito da maneira certa. 

220 Então, se eu sou um cristão, e eu fui cheio do Espírito, a usar o testemunho da 

ressurreição de Jesus Cristo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, não permita 

nenhum diabo tentar empurrar-te, dizer: “Tu não fazes isso, e não fazes aquilo.” Você 

faz isso. Deus te deu o ... 

221 Vejam, nós não temos poder. Esse policial não tem poder para parar um carro. É 

a respeito do... por vezes, eles são motores de 300  ou 400 cavalos de força, o que ele 

poderia fazer a esse respeito? Mas ele tem autoridade. 

222 E essa é a Igreja. Nós temos autoridade, pela ressurreição de Jesus Cristo e Sua 

Palavra prometida, aleluia: “As coisas que Eu faço, vocês também as farão; mais do que isso 

vocês farão, porque eu vou para o Pai.” 
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223 Não se envergonhem Dele nesta geração pecaminosa, perplexa, a última geração 

que existirá na Terra é pecaminosa, adúltera e cheia de todas as feridas putrefatas. 

Tudo, tudo que era decente, tornou-se indecente. Política nacional, imundície! Nações 

estão divididas. 

224 De volta às selvas de África, em caçadores de safári, eles tiveram que pegar 

rádios de alta potência para ouvir o Elvis Presley, o Pat Boone e aqueles sujeitos com 

aquele rock-and-roll e reviravolta. E os nativos, a tentar ver-lhes agir junto, a sacudirem 

a cabeça, e agirem assim. Os nativos se levantaram e olharam para eles. Mas, vejam, eles 

não são americanos como o Pat Boone, e o Elvis Presley e o Ricky Nelson, e eles são. 

Eles não são o Judas desse tipo, mas eles são... Vejam, é um espírito. E o espírito não 

está só na América, ele se espalhou pelo mundo, para os trazer à batalha do 

Armagedom. Eles agem assim, sejam eles... Seja qual for a nação de onde eles vêm, 

África, Índia, onde quer que seja, esse vulgar, e outras coisas se espalharam por toda a 

Terra, por apenas um homem a começar. 

225 Assim também o Evangelho e o Poder do Deus Todo-Poderoso se espalhou pelo 

mundo! E o tempo de separação está a acontecer agora, quando Deus está a chamar 

uma Noiva, e o diabo está a chamar uma igreja. Permita-me fazer parte da Noiva! 

Oremos. 

226 Querido Deus, nós vemos a escritura na parede, Senhor. Nós estamos no tempo 

do fim. Nós sabemos que há grandes coisas pela frente, mas ainda assim, algures, 

algures nesta bagunça aqui, ainda há pessoas honestas que foram ordenadas para a 

Vida. Isso seria impossível para 1 ou 2 homens; mas, Deus, todos nós juntos, permita-

nos espalhar em cada canto que nós pudermos, as boas novas de que Jesus está a 

chegar, e, ver, espalhar um pouco do Pão, uma pequena Palavra. Onde quer que as 

águias estejam, elas seguirão aquele alimento. Quer venha por uma fita, quer venha por 

uma palavra ou um testemunho, as águias seguirão Isso, até o seu quartel-general. Pois 

está escrito: “Onde estiver a carcaça, aí as águias se reunirão.” Querido Jesus, nós sabemos 

que Tu és a carcaça que comemos. Tu és a Palavra, e a Palavra Se fez carne e habitou 

entre nós. Nós oramos, Deus, que enquanto nós espalhamos a Palavra, que as 

verdadeiras Águias A encontrem. 

227 Que nós não nos envergonhemos quando nós estivermos diante das pessoas, 

pessoas ímpias, indiferentes, religiosas, seja o que for. Como o Paulo disse ao Timóteo: 

“... insta a tempo, fora de tempo; admoesta, e repreenda, e... com toda 

longanimidade e doutrina. 

Pois chegará o tempo em que eles não suportarão a sã doutrina; mas irão segundo 

suas próprias concupiscências (…) ajuntarão para si próprios, mestres, a ter 

comichão nos ouvidos; 
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E se voltarão da Verdade para as fábulas...” 

228 Deus, nós estamos a viver nesse dia. Tu me permitiste viver o suficiente para ver 

isso acontecer. Como aquilo está bem aqui, na pedra angular deste tabernáculo hoje, 33 

anos atrás. 

229  Deus abençoe a cada um aqui. Se há alguém aqui, Senhor, que não está pronto 

para Te encontrar, que eles não podem concordar com a Tua Palavra, e eles não Te 

encontraram face a face, e sabem que Tu não estás apenas por um ato de algum tipo de 

a—de a—de uma aceitação, como Tu farias com um credo ou algo, mas que 

encontraram o Deus vivo; e se eles não fizeram isso, Senhor, que eles façam agora. 

230 Eu - eu creio que Tu estás—Tu estás realmente perto, nesta hora. Eu não sei 

quem eles são. Eu não sei sequer, se há algum aqui, mas eu apenas me sinto guiado a 

orar a Ti. Não para que o povo me ouça, pois isso seria um rito hipócrita. Deus me livre! 

Eu não quero ser um hipócrita. Mas eu oro com sinceridade no meu coração, Senhor. 

231 Quem quer que seja aquele com quem Tu falas esta manhã, que humildemente, 

eles não se envergonhem, mas bem no fundo dos seus corações, recebam-Te agora, 

venham esta noite, e sejam baptizado no Nome de Jesus Cristo, a seguir cada Palavra, 

cada Palavra ; se eles foram baptizados diferente, ou aspergidos, derramados. Lembra-

Te (nós fazemos isso, Senhor) de que Tu disse: “Todo aquele que tirar uma palavra do Livro, 

acrescentar uma palavra a Ela, sua parte será tirada do Livro da vida.” Embora ele tente, 

venha, coloque seu nome no livro, isso não funcionará. Sejamos sinceros e humildes. 

232 Agora, eles estão nas Tuas mãos, Senhor. Faças com eles, como Tu achares 

melhor, pois eles são Teus. No Nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. 

233 Agora, enquanto nós temos nossas cabeças inclinadas, eu desejo que vocês 

pensem muito seriamente agora. Eu peço desculpas, primeiro, por estar cerca de 15 

minutos atrasado. Agora, nós queremos cantarolar. E vocês pensem no vosso coração 

agora: "Será que eu realmente encontrei Deus?" Simplesmente pensem bem, 

sinceramente agora. Porquê, não haverão muitas vezes até ... Pode ser a última vez 

agora, que nós nos encontraremos antes de Sua vinda. Está perto, amigos. Cada 

Escritura, parece, está quase cumprida. E pode ser, para você ou eu, esta pode ser nossa 

última chance. Nós podemos partir antes da noite. 

Eu irei com Ele, com Ele por todo o caminho. 

Eu posso ouvir: “Será que tu estás envergonhado de Mim e da Minha Palavra?” 

Eu posso ouvir meu Salvador... 

234 Agora, simplesmente imaginem que vocês estão deitados no vosso leito de morte 

agora. “Eu posso ouvir...” Portanto, pode ser tarde demais, mas não é agora. 
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“Pegue a tua cruz e,” talvez tenham que se sacrificar agora, “siga-me.” 

Agora, no vosso coração, respondam isto: 

Eu irei com Ele pelo jardim, 

Eu irei com Ele pelo jardim, 

Eu irei com Ele pelo jardim, 

Eu irei com Ele, com Ele todos... 

 

235 Agora, com nossas cabeças inclinadas, levantemos nossas mãos, e digamos: 

 

“Eu irei com Ele através do julgamento, 

Agora, isso é o que está a se passar agora, Ele está a nos julgar. 

Eu irei… 

Senhor, será que Tu me consideras culpado? Então, me perdoe! 

... através do Seu julgamento, 

O que é que Tu me julgas esta manhã, Senhor? 

... com Ele através do julgamento- ... 

Examina-me, Senhor, veja se há alguma coisa impura em mim. 

… Com Ele, com Ele o tempo todo.” 

236 Pai, nós Te agradecemos esta manhã por todas estas mãos. Eu não vi uma pessoa, 

a não ser aqueles que estavam com as mãos levantadas. Agradeço-Te, Senhor. Eu... eu 

confio que Tu também não, Senhor. Ninguém que não levantou as mãos, eles estão 

prontos para passar pelo julgamento. Julga-nos, Senhor. E se há algo de errado em nós, 

perdoa-nos por isso, Pai! Conceda-nos a Tua misericórdia, pois nós não queremos 

enfrentar o Teu julgamento quando a misericórdia não estiver presente. Portanto, a 

misericórdia está presente agora, por isso nós oramos, Deus, que Tu nos julgue e nos 

perdoe dos nossos pecados, de acordo com Tua Palavra e Tua promessa. E que nós 

vivamos para Ti todos os dias da nossa vida, a não nos envergonharmos do Evangelho. 

237 Agora, Pai, se for da Tua vontade, nós estamos a iniciar 3 domingos seguidos 

agora, de reuniões. Prepara nossos corações para isso, Senhor. Prepara-me, ó Deus. Eu 

sou aquele que precisa tanto de Ti. Eu oro para que Tu me guies, e me direciones nas 

coisas que eu devo fazer e dizer nestes dias que virão. 
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238 Guia e dirige nosso precioso irmão Neville, este valente servo Teu, Senhor; e 

também o irmão Mann, e os diáconos da igreja, e os administrados, e cada pessoa que se 

reúnem aqui. 

239 Prepara-nos, Senhor, para que nós possamos ser capazes, de um—um verdadeiro 

modo cristão, de trazer pecadores a Ti, e de levar os membros da igreja a conhecer o 

Deus que nós conhecemos, que nós conhecemos pessoalmente, O permitir tornar-se 

Deus deles também. Agora, Pai, isto nós não podemos fazer, não os podemos enviar. 

Mas Tu, Espírito Santo, mova sobre as pessoas, os membros das igrejas. 

240 E como a pequena experiência que eu tive Contigo outra manhã: “Vá buscar uma 

Noiva para o meu Filho. Tire-a do meio do povo, de entre as igrejas. Tire aquela 

Noiva.” Permita-me, em oração agora, Senhor. Envies a Rebeca, eu tentarei ser o 

Eliezer. Ajuda-me a ser um servo fiel. E que o Deus do Céu envie Seu Anjo perante 

mim, perante nós, para que nós possamos reunir as coisas, e selecionar a Noiva que Ele 

escolheu. Nós pedimos em Nome de Jesus. Amém! 

241 Agora, eu sinto muito por vos ter segurado um pouco. Passam-se 25. Eu deveria 

estar aqui, 25 minutos atrás. Mas, agora, será que vocês gostam daquela antiga canção: 

Leva Tu Contigo O Nome De Jesus? [A congregação diz: “Amén.” - Ed.] Será que isso 

não é lindo? Eu cantei isso agora, por cerca de 33 anos, como uma música de despedida. 

Baptismo nas águas, "Nas margens tempestuosas do Jordão eu estou." E eu acho isso 

tão bonito, "Simplesmente leve-O, aonde quer que tu vás!" 

Nome bom, doce à fé  
A esperança do... (Agora saudem alguém  perto de vocês com aperto de mão.) 
Nome bom, doce à fé a esperança do porvir 
Esperança da Terra e alegria do Céu; 

 

242 Agora, lembrem-se do culto desta noite, 7:30, 7:30 esta noite. Agora, cantemos 

este verso, vejam. 

Este nome leva sempre 
Para bem te defender 
Ele é a arma ao teu alcance (O que tu fazes então?) 
Quando o mal te aparecer 

 
Nome bom, doce à fé a esperança do porvir 
Nome bom, doce à fé a esperança do porvir 
Esperança da Terra e alegria do Céu. 

 
243 Será que há alguém para ser baptizado após este culto? Nesse caso, levante as 

mãos. Será que há alguém para ser batizado? Dois, muito bem, para serem baptizados 

imediatamente após este culto. Se o resto de vocês, qualquer um de vocês que deseja ser 
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baptizado, nós teremos cultos baptismais em cada um desses cultos. A única coisa que 

vocês precisam fazer é pedir. Nós estamos prontos para vos baptizar! Esse é o nosso 

dever, vos baptizar em Nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É nosso dever fazer isso. E, 

nós ficaremos felizes em fazer isso a qualquer momento. Vocês que serão baptizados, 

vão para as salas, imediatamente após o culto, e avancemos com o baptismo nas águas. 

Se alguém os deseja seguir, tenha certeza de que nós estamos aqui... se tu te 

arrependeste do teu pecado, e aceitaste Jesus como teu Salvador. 

244 Tu tens sido um cristão por anos, e nunca viste a Luz, e a Luz da libertação veio 

agora. Uma mulher, uma Noiva que deve receber o Nome! Jesus disse: “Eu vim em Nome 

de meu Pai, e vocês não me receberam. Mas haverá um que virá no seu próprio nome, e vocês o 

receberão.” Essa é a vossa denominação. 

245 Qualquer filho vem em nome do seu pai. Eu venho em nome do meu pai. Vocês, 

homens, vem em nome do vosso pai. 

246 E qual era o Seu Nome, qual é o Nome do Pai? Jesus! Ele, "veio em Nome de Meu 

Pai, vocês não Me receberam." Agora, Sua Noiva terá Seu Nome, é claro. 

247 Eu apanhei uma mulher, por nome Broy, e ela tornou-se uma Branham. 

248 Ele está a vir para uma Noiva, tenham certeza, e lembrem-se disso, quando vocês 

vierem para o batistério. 

Inclinemos a nossa cabeça agora. 

249 E o irmão Vayle aqui não é um estranho para nós. Ele é um irmão muito 

precioso, esteve comigo em muitas reuniões, ele e sua esposa. E ele também é agora, o 

escritor desses sermões e coisas que irão para a forma de livro. Irmão Vayle, será que tu 

poderia nos dispensar em oração, enquanto nós inclinamos nossas cabeças? [O irmão 

Vayle ora - Ed.] 

 

ÁFRICA 

Este é um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu esperei 15 anos 

por este tempo. Meu coração anseia ver-vos novamente, desde que eu vos deixei. Eu 

orei muito para voltar. E algumas semanas atrás, eu estava muito ansioso, a crer que eu 

poderia vir e ter uma reunião. Mas quando eu consegui o visto, “restrito,” quase tive 

um infarto. Eu queria tanto vir! 

Mas eu ainda creio que, através de Deus, eu ministrarei novamente, no Nome do 

Senhor Jesus, entre o povo de África. Deus prometeu dar-nos o desejo do nosso coração, 

e esse é um dos desejos do meu coração. 
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Eu lembro-me das grandes reuniões aqui em Joanesburgo. Eu lembro-me do 

rapaz com a perna curta, a ficar longa de novo, normal. E a senhora, que a jovem moça 

foi curada de um problema nas costas, e sua mãe desmaiou e caiu de costas na - na 

cama. 

[O intérprete fala em inglês: “Irmão Branham, aquele era o primo da minha 

esposa.” - Ed.] Tua esposa ... Oh! 

Há tantas coisas boas! Sem dúvida, há muitas dessas pessoas que participaram 

dessas reuniões, que estão com o Senhor agora. Eu também envelheci desde aquele 

tempo. Não demorará muito até a minha hora de subir, depois, nós estaremos juntos 

para sempre, sem vistos. 

Eu sinto vontade de trazer a Mensagem. Mas está escrito na Escritura: "Dê a César 

o que é de César, e a Deus o que é de Deus." 

Eu espero encontrar-vos aqui em alguns momentos, apertar a vossa mão, e ter 

comunhão novamente. Eu agradeço todos esses homens excelentes. 

Eu gostaria de ter todos os meus irmãos, em África, aqui hoje, de todas as 

denominações, para que nós pudéssemos estar juntos e conversar, a noite toda. E, eu 

gostaria de ouvir o que o Senhor tem feito aqui, por vocês. Eu gostaria de dizer o que 

Ele está a fazer por nós do outro lado do mar. Talvez Ele permita isso, algum dia. Até 

aquele dia, eu estarei a orar por vocês, e vocês a orar por mim. Deus vos abençoe! 

[O Irmão William Marrion Branham expressou seu desejo de levar a Mensagem à África 

nesta declaração, na noite de quinta-feira, 27 de maio de 1965, do lado de fora de uma 

casa em Joanesburgo, África do Sul, enquanto um intérprete  traduzia isso para os 

africanos. Ele falou sobre esta viagem à África na sua próxima Mensagem, 

Envergonhado, no dia 11 de Julho de 1965 —N.D.E.] 


