Uma Palavra Para os Jovens
Por Billy Paul Branham

Obrigado irmão Tidwell. Eu aprecio estar com você, e é simplesmente tão bom estar com
você novamente. Quando estávamos no irmão Roy Shrewsbury outro dia, você me pediu
então para dar um pequeno testemunho para o jornal. E bem, eu sempre considero isso
uma honra. E eu somente queria dizer que privilégio é este, especialmente algo para os
jovens.
Tenho lido alguns dos jornais. A irmã Angel Smith costuma me enviar alguns deles (a
moça de Becky e George). Ela está aqui agora. Ela estava aqui hoje, ela há pouco chegou
por alguns dias. Agora, Issac, o moço do irmão Joseph está se casando aqui, no final de
agosto, eu acho... então ela veio para estar com ele um pouquinho para encontrar sua
futura noiva. Mas, eu apenas quero dizer que é uma benção e saber que vocês, como
jovens, amam o Senhor Jesus. Que Ele é real em suas vidas. E que vocês tem entregado
suas vidas a Ele e que vocês O desejam para conduzi-los, e guiá-los, e dirigi-los.
Eu lembro que o irmão Branham disse, ele disse: “Nós não oramos pelos jovens como
deveríamos”. E eu também me lembro de como ele disse em “Um Profeta
Envergonhado”: “Nós não conhecemos os problemas, e provações, e os fardos e coisas
que os jovens passam”. O irmão Branham disse: “Nós mais velhos não oramos por eles
como de costume, e não oramos por eles como deveríamos”. E então eu acho que é muito
importante como pais, e como irmãos e irmãs, orarmos especialmente pelos jovens.
Porque nós realmente não sabemos tudo que eles passam aí fora.
E o irmão Branham também disse: “Um jovem sem uma experiência real do novo
nascimento, não faz nenhuma diferença de quão bom seja o lar cristão de onde eles
venham. Você precisa ter uma experiência pessoal e se você não possui essa experiência
pessoal com Jesus Cristo”, ele disse “a música do rock’n roll pegará você”. E sendo
assim, é muito importante que você tenha uma experiência pessoal. Você não dá ouvidos
a essas coisas pregadas aí fora assim. E o irmão Branham tinha um verdadeiro amor e
respeito pelos jovens. Como eu estava conversando com o irmão Hickerson outro dia, nós
estávamos falando, eu disse: “Os moços dos quais o irmão Branham conversou no quarto
dos fundos na fita, ‘Pondo-nos ao Lado de Jesus’, isso é para nós hoje”. E aqui estou eu,
três anos mais velho do que o meu pai estava quando ele foi estar com o Senhor.

E agora é para você, e se existe um amanhã, você diz: “Bem, o Senhor está vindo”. Bem,
nós sabemos que o Senhor está vindo, mas até então nós precisamos trabalhar até que
Jesus venha, e até então essa é a sua atitude agora.
E isso é o que é tão importante. E estar encorajado e prosseguir. E agora como vocês
jovens não conheceram o irmão Branham, a única maneira que vocês o conhecem é por
aqueles que lhes contam e o que vocês ouvem nas fitas. Mas é muito importante que nós
tenhamos isso ancorado dentro de nós e que isso realmente venha de uma experiência
com JESUS CRISTO. O irmão Branham dizia que todos devem ter uma experiência por si
mesmos.
E então essa é a razão que quando eu vejo jovens lá fora, sabe, fazendo aquelas coisas e
ver outros que estão realmente concentrados no Senhor e querem servi-Lo de todo o seu
coração, isso me faz sentir muito bem! E eu estava lendo um artigo outro dia, Michael,
que era muito expressivo, onde eles falam que aproximadamente dois milhões de jovens
por dia em todo o nundo cometem suicídio. Dois milhões, Michael, quero dizer, nós não
entendemos que seja assim, dois milhões de jovens chegarem a isso, onde lá eles desejam
e tentam pensar sobre cometer suicídio um dia.
Eles dizem que uma pessoa como da idade de Billy – estou com cinqüenta e oito anos –
como, se ele começasse a beber levaria dez anos para ele se tornar um alcoólico. Mas uma
pessoa jovem como você mesmo, se começasse a beber, levaria seis meses para que ele se
tornasse um alcoólico por causa do metabolismo em seu corpo e coisas. Assim, é muito
importante que conheçamos os caminhos do Senhor e para os jovens saberem que eles
podem verdadeiramente servi-Lo.
E eu estava lendo um outro artigo e ele dizia sobre esta média dos pais, que é tão chocante
para mim, a média dos pais, que passam trinta e sete segundos por dia com o seu filho ou
com seus filhos. Isso é tudo que eles gastam, uma média de apenas trinta e sete segundos
por dia. Então, estamos muito agradecidos por termos pais cristãos que oram e que nos
auxiliam a nos levar adiante. Isso é muito importante.
Que Deus possa te abençoar e encorajar o seu coração e prosseguir com o bom trabalho. E
se o irmão Billy puder fazer alguma coisa por você, apenas me deixe saber.
Billy Paul Branham

De todos os jovens que irão ler isto, obrigado por seu amor.
Michael Tidwell.
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