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Introdução

E

sta foi a primeira campanha realizada pelo irmão William Branham logo após o grande
encontro ocorrido há pouco mais de duas semanas atrás em Los Angeles, durante as
comemorações dos 50 anos de jubileu do movimento pentecostal
iniciado na Rua Azusa.
Mais uma vez o irmão Branham estava auxiliando o seu grande
companheiro e amigo, o irmão Joseph Mattsson Boze (foto ao lado), um
evangelista sueco, que veio para os Estados Unidos em 1933. Ele era pastor da
Igreja Imigrante da Filadélfia, em Chicago, tendo também por um tempo
pastoreado a Igreja da Rocha em Nova York. Obedecendo a uma visão dada
por Deus abandonou o pastorado para fundar o ministério Arauto da Fé,
realizando obras missionárias na África a partir de 1958. Também foi editor do
jornal de mesmo nome que mensalmente publicava artigos sobre o ministério
de William Brahnam até sua partida ao Lar em 1965.
Como a igreja de Chicago não podia conter as grandes multidões que
compareciam durante as reuniões promovidas pelo irmão Branham, os encontros eram sempre realizados
no grande auditório do Lane Tech High School (fotos abaixo).
Pouco antes de iniciar a mensagem, o irmão Branham comenta sobre um curioso avivamento ocorrido
em uma escola luterana num jantar promovido por estudantes noruegueses, onde mais de setenta pessoas
foram batizadas com o Espírito Santo, inclusive o próprio Reitor que dias antes o chamara de Belzebu, mas
que contou com a misericórdia de Deus pela intercessão do Seu profeta.
O tema daquela noite era sobre o reinado ímpio de Jezabel, que influenciou
seu marido, o rei Acabe a praticar idolatria contaminando todo o povo de Israel.
Ele fará um comparativo da vida desta rainha com o novo estilo de vida das
mulheres modernas que não se sujeitam aos seus maridos, exercendo atividades
que não condizem com o que Deus havia estabelecido para elas. Ao mencionar a
face pintada de Jezabel lembrando que esta também é outra prática das mulheres
Antes
de hoje, ele a identifica com o mesmo costume dos povos tribais que se utilizam de
tais pinturas a fim cultuar seus deuses pagãos. Portanto, como Jezabel que
desperdiçou sua chance de servir ao Deus verdadeiro recusando-se a dar ouvidos
ao seu pastor, o profeta Elias, o que resultou servir de comida aos cães,
semelhante destino está reservado para todos aqueles que têm rejeitado o
alimento espiritual provido por Deus em seu devido tempo.
Esta foi uma das primeiras mensagens onde o irmão Branham atacou
severamente
o pecado cometido pelas igrejas que a si mesmas se chamavam
Hoje
cristãs, responsabilizando os fracos ministérios pela sequidão da qual os seus
membros estavam sendo vítimas. Obviamente que muitos acabaram se ofendendo com este novo rumo
que seus sermões estavam agora tomando, não se limitando somente ao ministério da cura divina.
Entretanto, ele mesmo fez questão de lembrar de suas palavras ditas há alguns anos antes: “Eu disse a
todos vocês há poucos anos atrás... Eu disse: ‘Um destes dias eu voltarei. Voltarei com o Evangelho da
verdade’”.
O dia havia chegado.
Diógenes Dornelles
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A Face Pintada de Jezabel
5/10/1956 – Chicago, Illinois
1 Obrigado, irmão. Vamos orar enquanto estamos de pé.
Nosso Pai celestial, Te agradecemos esta noite por este
privilégio de estar aqui novamente, e por esta grande
reunião, e o Teu povo se reunindo juntamente. Tu
prometeste que se fizéssemos isto e orássemos, então Tu
ouvirias do céu. E sabemos que Tu farás isto porque esta é
Tua promessa. E rogamos para que Tu se movas sobre nós
mais uma vez esta noite. Batize-nos mais uma vez com o
Espírito Santo. Receba glória do culto. Pois pedimos isto
em Nome de Cristo. Amem. Podem se assentar.
2 As reuniões são quase tão curtas. Eles estão... Eu
primeiro pensava que quando Joseph mencionou isto para
mim, que de acordo com minha cédula, eu poderia
somente ficar dois dias. E depois ajustamos isto um pouco
mais além disso pela cortesia de outro lugar que eu estava
indo, e conseguimos fazer isto em cinco dias. E então eu
contei a Joseph que eu iria ter que de certa forma fazer isto
de modo – minha viagem se mantenha distante de Chicago por um pouco porque estou aqui tempo demais.
Veja, eu mostrarei minhas saudações, estou nervoso. E alguém disse várias vezes, disse: “Se você quer ligar
para o irmão Branham, se ele não estiver em casa, ligue para Chicago. E se ele não estiver lá, ligue para
Shreveport, Louisiana. Ele estará em um destes lugares”. Que é o irmão Joseph ou o irmão Moore de
Shreveport.
E o último – neste último outono, no começo deste outono ou mais tarde no verão, eu estava em Shreveport
num reavivamento de tenda, e eu disse ao irmão Moore, eu disse: “Agora, irmão Moore, existe uma porção de
irmãos na região oeste e diferentes lugares que nunca tenho visitado, e eles olham para isso. E estou com receio
de que isto irá ofendê-los um pouco”. E eu disse: “Agora, eu diminuirei um pouco em volta de Shreveport e
Chicago após eu encerrar estas reuniões que eu tenho até... A menos que o Senhor me chamasse para fazer algo
diferente, e então até que eu visite alguns dos outros irmãos ao redor”.
3 E agora, alguém estava me contando, creio, Billy na última noite, a noite anterior, disse que havia alguns
irmãos que desejavam se encontrar comigo em ordem para descobrir algum tempo para ter algumas reuniões.
Bem agora, eu não faço qualquer das reuniões, qualquer dos itinerários. O itinerário é todo feito em Shreveport,
Louisiana. Veja, existem vários de nós neste grupo, e se um faz isto e outra pessoa faz isto, e outra, então nós
temos, bem, este companheiro fez isto errado, então temos que cancelar isto. E, oh, que coisa, isso machuca,
depois que eles tinham feito a promessa. E a – a palavra oficial é do irmão Moore em Shreveport, Louisiana. E
– e temos datas em aberto se não partirmos para o estrangeiro agora mesmo após o Natal; temos algumas datas
em aberto então. Agora, exatamente até a última data que eu tinha agora é em Lima, Ohio, com o povo batista
num auditório começando no dia 10 de Janeiro até o dia 15 em Lima, Ohio. Esta é minha última data de que eu
sei desta época.
4 Agora, eu acho que de lá eles irão ter algo na Califórnia, e que eles irão criar algumas datas na Califórnia ao
redor acima em São Francisco, e depois abaixo no vale San Fernando com o povo espanhol, e Phoenix por umas
poucas noites, e então eles virão para o leste novamente. Agora, no mês de – último de – de Outubro e o
primeiro de Dezembro, após eu retornar de Idaho, eles irão ter algo, eu penso que é em Virgínia e Maryland, ou
em algum lugar naquela direção, e existem algumas reuniões por... eu não sei ainda. O senhor Moore nunca tem
me contado. Ele me permitirá saber depois que eu chegar em casa nesta ocasião.
E agora, se você... Eu amaria vir para o seu local, cada um de vocês. E estamos realizando algumas reuniões
apressadas, três a cinco noites, só em volta, para conseguir visitar os irmãos, antes de fazer uma excursão
mundial, todas para cada cidade maior do mundo, e partindo da costa leste, vindo de volta para o oeste. E após a
reunião terminar, em várias partes do país...
5 Existe algo em meu coração, que aqui há poucas semanas atrás, eu estava em uma determinada cidade e
tendo uma reunião, da qual muitos de vocês estão familiarizados. E eles haviam estado num Colégio Luterano
lá. E numa reunião anterior um homem havia me dito que eu era um profeta polido por causa das visões. E ele
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escreveu para mim depois que eu... E ele disse que eu fazia de um tal modo horrível como professor de Bíblia.
Bem, creio que isto é correto, porém não sobre o que ele disse. Ele disse: “Eu estava surpreso ao ouvir um
homem que fica de frente para o povo como você fica, e fazer uma declaração de que Satanás não pode curar.
Ora”, ele disse, “sabemos que Satanás pode curar”. Disse: “Na cidade de onde eu vim”, ele disse, “temos uma
mulher lá que, ela tem... Ela é como uma bruxa. E ela toma a pessoa que vem a ela por enfermidade, e ela puxa
o cabelo fora de sua cabeça e arranca suas veias e obtêm sangue nisto. E desce até o rio, e atira isto por sobre
suas costas. E enquanto ela caminha para cima - acima da margem, e se alguma coisa a faz voltar e olhar, a
doença volta para o povo, e se ela não vira, o povo fica são”.
Ele disse: “Senhor Branham, eu conferi e ao menos vinte ou trinta por cento daquelas pessoas ficam
curadas”.
6 E ele disse: “Agora, você é apenas um garoto”, (com todos os meus quarenta e sete anos). Ele disse: “Eu
estava pregando antes de você ter nascido”.
E – e eu disse: “Bem”. Escreveu de volta, e ele disse que eu era um – um Belzebu. Eu disse: “Agora, em
primeiro lugar, eu quero te perdoar por isto, irmão. Pois se eu estiver certo, o que você tem feito? (Vê?) E se eu
estiver certo? (Vê?) Então o que você fez? Você tem blasfemado o Espírito Santo o qual é imperdoável. ‘Quem
quer que fale uma palavra contra as obras’, Jesus disse, ‘nunca será perdoado neste mundo ou no mundo por
vir’”.1 E eu disse: “Eu te perdôo por isto porque eu creio que você não entende”. E eu disse: “Eu te amo porque
você está interessado o bastante em nosso Senhor Jesus para tentar me corrigir, pensando que estou errado”. Eu
disse: “Eu aprecio isto”. Qualquer um que tentar me corrigir quando estou errado, eu – eu quero ser corrigido.
Mas eu disse: “Agora, como você está dizendo que – que Satanás podia curar, eu quero apenas dar a você a
Escritura, Jesus disse que ele não poderia curar. Então isso está encerrado para mim”. Jesus disse, quando eles
Lhe disseram que Ele estava curando por meio de Satanás, Ele disse: “Se Satanás pode expulsar outro Satanás,
então seu reino está dividido”.2 Vê? Então eu disse: “Isto encerra até o ponto em que me diz respeito...?... cura”.
Eu disse: Existe uma porção de pessoas na terra hoje chamando-se a si mesmos de curadores divinos. E o povo
vai até eles, e eles dizem: ‘Oh, eu tenho poder, eu faço isto’”. Porém eu disse: “Certamente. Eles... O povo fica
curado”, eu disse, “exatamente o mesmo como foi feito pela bruxa. Mas não é a bruxa que faz isto; nem é o
curador divino. É a fé das pessoas que pensam que estão se aproximando de Deus através daquela bruxa. E
Deus tem tido que reconhecer a fé sem considerar em que lugar ela está”. Você sabe que isto é correto.
7 Então nisto... Oh, de modo que a grande dúvida avançou, e então este Reitor me escreveu uma carta e disse:
“Eu quero uma entrevista com você”. E o administrador concedeu isto. Eles me levaram para fora a um grande
colégio e casa luterana lá. E sentando-se à mesa, eu pensei: “Bem, certamente conseguirei isto agora”. Então ele
disse: “Irmão Branham, temos estado em suas reuniões e estamos plenamente persuadidos de que isto é o
Espírito Santo”.
E eu disse: “Sim, senhor”. Eu pensei: “Oh, que coisa”.
E ele disse: “Nós à nós mesmos, como luteranos, estamos buscando a Deus”. Ele disse: “Se sair de seus
lábios de que existe alguma coisa diferente além do que temos recebido pela fé em Cristo, nós queremos saber”.
Eu disse: “Tem vocês recebido o Espírito Santo desde que crestes?”.
Ele disse: “Bem, eu nunca pensei sobre isto”.
Eu disse: “Nem aqueles batistas daquela vez em Atos 19 pensaram. Eles estavam crendo, gritando,
exclamando, e tendo um grande gozo. Mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo”.
Ele disse: “O que devemos fazer?”.
Eu disse: “Quantos de vocês tem fome?”.
Disse: “Todo o nosso grupo”.
Eu disse: “Bem, movam-se para trás da mesa e vão até a parede e se ajoelhem”.
Eles fizeram uma grande fila em volta, um grande círculo lá onde tivemos o banquete. Eu fui em volta e
estendi as mãos sobre eles e setenta e dois receberam o batismo do Espírito Santo. Amem. Então eles estão
tendo um grande tempo lá acima!
Agora, se Deus deseja fazer isto na América pelos luteranos, Ele fará isto na África, Ásia, aonde for, por
luteranos, batistas, presbiterianos, católicos, ou onde houver famintos e sedentos por Deus. Que grande coisa.
8 Agora, esta noite era para ser uma espécie de noite evangelística, mas queremos nos apressar direto até o
fim se pudermos. E amanhã à noite, se estou um pouco vagaroso esta noite, eu quero pedir alguns testemunhos.
Eles chegaram, muitos chegaram irmão Joseph. [O irmão Joseph diz: “Eu não tenho tomado tempo para pedir a
1
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eles” – Ed.] Oh, você não tem tido tempo. Quantos aqui esta noite que receberam oração na noite anterior que
sente que Deus tocou seu corpo? Vamos ver suas mãos. Agora, aqueles que receberam oração na noite anterior.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, cerca de doze que eu vi agora. Sim, eu
peguei aquela pessoa lá em cima, aquela senhora lá. Tudo bem, senhor. Exatamente cerca de doze então eu
vejo. Bem, eu acho que eu tinha cerca de aproximadamente sessenta ou setenta aqui em cima. Talvez fosse
melhor eu continuar então como eu costumava fazer, porque eu acho que eu conseguia melhor do que isto no
começo. Vê?
E então... Eu não posso tomar o ministério de Oral Roberts. E nem Oral Roberts pode tomar o meu. O
Senhor tem dado a nós dois algo para fazer. E...?... mim, e devo ministrar da maneira que o Senhor tem
providenciado. Então não grite por que você não está na fila agora, porque Deus quer curar você aí onde você
está sentado. Isto é correto.
9 Eu acho que isto é melhor. Eu acho que isto é melhor. Deus é um Deus bom. Ele é realmente bom. E Ele
dará a você o seu desejo. Como na Bíblia, como Tomé disse: “Oh, eu não creio nisso”.
Agora, observe, todo o restante dos discípulos disseram: “Certamente, cremos nisto. Sim, senhor. Ele
ressuscitou dos mortos. Cremos nisto”.
Tomé disse: “Não! Não! Eu não creio nisto. Eu tenho – tenho que ter mais do que isto. Tenho que ter
alguma evidência. Eu tenho que pôr minhas mãos em Seu lado e assim por diante, antes de eu crer nisto. Sim,
senhor”.
Ele é um Deus bom. Ele disse: “Venha aqui, Tomé, agora toca-Me”.
Tomé disse: “Oh, Tu és o Senhor, sei que Tu és agora”.
Disse: “Agora, você viu e você crê, quão maior é sua recompensa para aquele que nunca viu e todavia crê”.3
Vê? É isto. Você deve crer.
Você notou aquele tempo que Paulo teve com a igreja dos coríntios? Cada um tinha uma língua, tinha um
salmo, tinha algum tipo de alguma coisa que eles tinham para fazer antes que eles acreditassem que tinham o
Espírito Santo? Vê? E Paulo havia se aborrecido com eles. Ele nunca teve isto com os efésios, gálatas, qualquer
deles. Ele nunca teve que falar a respeito disto. Por que eles foram – eles eram pessoas que tinham fé e
simplesmente creram em Deus, e aceitaram isto, e – e tudo estava tudo bem. Vê? Então eles... Mas Deus é um
Deus bom. E se você quer isto daquela maneira. Ele te dará isto daquela maneira. Mas eu – eu simplesmente
gosto de crer Nele, você não? Simplesmente tome-O em Sua Palavra. Eu somente gosto de crer desta maneira.
10 Agora, que Deus possa acrescentar Suas bênçãos agora enquanto nos associamos juntos. E amanhã à noite,
depois de amanhã à noite, creio que Joseph tem feito um anúncio de que existem alguns... O irmão Osborn, e o
irmão Tommy Hicks, e o irmão Ogilvie, estarão aqui para continuar esta reunião ao longo da semana. Agora,
eles são verdadeiramente bons irmãos.
E agora, eu conheço o irmão Osborn muito bem. Eu o conheço muito bem. E sei que ele é um irmão muito
admirável. Conheço Tommy Hicks muito bem. E sei que ele é um irmão muito admirável. E não conheço o
irmão Ogilvie muito bem. Me encontrei com ele duas vezes. Mas ele certamente parecia ser um admirável
irmão. E eu – eu quero que você continue a vir e traga seus vizinhos e tudo, para ouvir estes irmãos. Eles são
bons homens ou Deus não estaria usando da maneira que eles estão.
11 E agora, tenho deixado minha cidade quando Billy Graham estava por lá. E sempre tenho desejado
encontrar Billy Graham. E ele está em Louisville agora, minha família e eles estão acompanhando. Nossas
igrejas estão fechadas e tudo, numa cooperação na reunião para fazer tudo que podemos para apoiar a tentativa.
Eu moro onde aproximadamente oitenta e cinco por cento das bebidas alcoólicas estão, que engana aquelas
pessoas bêbadas nas ruas, vindas de Louisville, Kentucky. E as fábricas de tabaco, é o assento de Satanás. E
vocês pessoas em Chicago orem para que Deus unja aquele evangelista Billy Graham até haver um
reavivamento que rompa em Louisville e que exatamente dê início a algo. E agora, orem por ele. E eu oro por
ele a todo tempo, a cada dia e a cada noite e tudo. Porque Deus tem usado o homem de um modo grande. Um
irmão muito admirável, assim estou certo.
12 Agora, novamente em II Reis no capítulo 9 e o versículo 30, eu quero tomar apenas uma pequena Escritura
aqui, umas poucas palavras para ir de volta ao Velho Testamento outra vez para – para ler.
E quando Jeú estava vindo para Jezreel, Jezabel ouviu disto; e ela pintou sua face,... enfeitou sua cabeça
e olhou para fora da janela.
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E que o Senhor possa acrescentar Suas bênçãos a leitura de Sua Palavra. Agora, nós voltamos novamente ao
Velho Testamento, porque o Velho Testamento é sempre uma sombra do Novo Testamento. E a Bíblia diz que
eles eram exemplos em Hebreus 11, que eles foram exemplos. E acima no capítulo 12 diz, em Hebreus,
...vendo que estamos envolvidos ao redor com um tão grande número de testemunhas, deixemo-nos de
lado todo o peso, e o pecado que tão facilmente assedia-nos,... para que possamos correr com paciência a
corrida que está proposta diante de nós,
Olhando para o Autor e consumador de nossa fé;... (o Senhor Jesus Cristo).
Agora, se vemos o que Deus fez lá atrás para aquelas pessoas, sobre determinadas atitudes que eles tomaram
diante de Deus, e depois se descobrimos se nós tomamos a mesma atitude que eles tomaram, nós receberemos o
mesmo galardão que eles receberam. Você pode simplesmente aguardar, porque Deus nunca muda. Ele é
exatamente o mesmo. Suas bênçãos são as mesmas, e Suas punições são as mesmas. E Cristo é o mesmo ontem,
hoje e para sempre.
13 E então irei ver... Eu esqueci, e eles me trouxeram acima para pedir a Billy se ele daria cartões de oração
esta noite. Se ele não deu, teremos que fazer algo, talvez... Não jogue seu cartão no chão. Eles serão... Quantos
aqui têm cartões de oração? Levantem suas mãos. Bem, isto é bom. Existe o suficiente então de qualquer modo
para – para orar por, ter uma fila de oração se nós não... E iremos, continuaremos. Então, eu me demorarei um
pouco no lado evangelístico esta noite em ordem para orar pelo enfermo.
14 Agora, Jezabel, este é um nome que faz todo mundo estremecer, só em falar “Jezabel”. Este era um nome
comum, simplesmente um nome como Marta, Rute, ou Maria, ou – ou algum outro nome. Porém quando eles
ouvem o nome “Jezabel”, isto foi tudo por causa de uma mulher que tomou o caminho errado.
Agora, eu creio que Jezabel, só porque ela tinha o nome de Jezabel não fez dela o que ela foi. Não foi seu
nome que fez isto; foi sua atitude. Isto é o que fez. E o nome não deveria nos fazer estremecer como a atitude
que ela fez deveria fazer você estremecer. Mas mencione você Jezabel: “Oooh, que coisa”. Mas mencione
algum pecado dela: “Oh bem, está tudo bem”. E não foi o... E não foi o nome que a fez; foi seu pecado que fez
dela – fez dela o que ela foi. Seu nome não faz o que você é. É o seu caráter que faz você. Seu caráter molda
você e faz de você o que você é.
15 Sempre tenho dito: “Deixe-me ir até a casa de um homem. E deixe-o de pé na rua testificar, cantar, gritar,
falar em línguas, dançar no Espírito, qualquer coisa que ele queira fazer; deixe-me ir até sua casa e olhar para
aquelas velhas garotas de capa tudo em volta na parede... Deixe-me olhar para aquelas revistas que eles estão
tendo aqui na sua mesa, e ouvir-lhe girar o rádio para alguma daquelas bobagens africanas de rock’n roll e
boogie-woogie, e eu posso lhe dizer agora mesmo qual espécie de espírito ele tem”. Vê do que isto se alimenta?
Não me interessa o quanto ele se expressa lá fora na rua, aqui é do que ele está realmente se alimentando. Isto é
sua morte. Isto é correto.
Deixe-me... quanto... Não importa quão bom ele alega, e quão boa sociedade, e qual sua posição, e qual é
seu status social, isto não faz a menor diferença. Observe do que seu espírito se alimenta, qual música ele ouve,
o que ele assiste. Você pode dizer do que ele é feito então. E seu caráter sempre dirá.
16 Agora, Jezabel, era talvez simplesmente uma amável garotinha antes. Ela saltava em volta dos joelhos de
sua mãe e provavelmente do seu pai e exatamente como qualquer outra garotinha. E nunca aquele papai e
mamãe pensaram que seu nome iria descer na história como um dos exemplos mais notórios de crueldade e
pecado, um dos maiores entre os nomes de mulheres que estão na Bíblia, ou em qualquer lugar da história. A
senhora Maccabee não se compararia com ela. E a senhora Maccabee foi detida em Oklahoma fumando um
cigarro, por velocidade, dirigindo uma carruagem através da rua.
Quando o Doutor Iben numa grande reunião foi questionado quando ele contou a história dela, quando todas
as religiões do mundo haviam se reunido aqui por volta de uns cinqüenta ou sessenta anos atrás, e ele contou
esta história de quão horrível ela era... E quando eles a capturaram e picharam e a cobriram-na de penas, eles
estavam – ela estava tão imunda que eles nem sequer quiseram por suas mãos nela. Ele contou a história de um
tal modo, até que todo mundo sentado na – na beirada do seu assento escutava, e ele foi tão... E então quando
ele tinha terminado ele deu um passo para trás do microfone, e ele era um pequeno companheiro. Ele disse:
“Cavalheiros das religiões deste mundo, tem sua religião qualquer coisa que limpe as mãos da senhora
Maccabee?”.
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Todo mundo ainda sentado. Ele saltou no ar, e estalou seus calcanhares juntos, e bateu palmas, e disse: “O
Sangue de Jesus Cristo não somente limpa suas mãos, mas limpará seu coração”. Isto é correto. Isto é o que a
religião do cristianismo significa. Ele os limpará não importa o quão vil eles sejam. E assim é isto. 4
17 A pequena Jezabel, quando ela era uma garotinha pulando em volta da casa, saltando, brincando, pulando
corda, ou o que quer que aquelas garotinhas faziam. Eles pouco sequer sabiam que ela se tornaria daquela
maneira.
Mas então o que fez dela o que ela foi era o tipo de ensino que ela obteve em casa. E ela era uma pagã. E
quanto aos ensinos que você recebe em casa, isto são o que você atualmente é, quais as espécies de
ensinamentos que você escutou. Ela foi ensinada a odiar o Deus, Jeová, porque ela... seu Deus era Baal. E ela
foi ensinada a odiar Deus e odiar o povo de Deus. E por causa daquele ódio em seu coração, isto fez dela o que
ela foi.
18 Mas oh, que coisa. Outra coisa, não admira Acabe... Seu pai era um apóstata para começar. E Acabe era um
fronteiriço, crente morno, seria hoje apenas um endividamento para a sociedade do cristianismo, como foi um
endividamento para o Reino de Deus naquele dia. Ele foi apenas um homem que conversava à toa e não se
firmava de maneira alguma.
Mas eu penso que ele foi um jovem rapaz elegante com seu cabelo alisado para baixo, você sabe, e uma
pequena pessoa amável destes garotos que saem como estes aqui, os quais vocês os chamam, ‘furiosos
saqueadores de pistolas’,5 alguma coisa nesta ordem. Você vê? Um destes pequenos companheiros que correm
em volta como hoje...
E vocês sabem, isso mostra que ele era aquele tipo de pessoa ou ele não teria caído por aquele tipo de
mulher. Isto é correto. Israel estava suposto a se casar com israelitas. Eles não estavam supostos a casamentos
mistos. Você sabe que isto é correto. Eles não eram... E nem você está suposto a fazer isto hoje, jugo de
incrédulos com crentes. Isto é contrário a lei de Deus, contrário a Bíblia.
19 E então, você sabe, a pequena Jezabel havia aprendido uma coisa em sua casa, e que era usar pintura. Este é
um costume pagão. Qualquer pintura... nunca no mundo... mas toda pintura de faces originado de pagãos é
sempre condenado pelos crentes. Eu espero que isto realmente vá bem longe descendo no lar, exatamente para
tornar você verdadeiro o bom e o enfermo por uns poucos minutos. Porém agora, não fiquem irados comigo; eu
vos amo; mas eu apenas quero dizer o que é verdade.
Lembre-se, tenho há pouco retornado da selva africana. Cada um, das tribos pagãs sobre cada tipo de
ocasião eles pintam suas faces e usam grandes brincos. O pagão selvagem hindu pinta sua face e se enfia na
guerra pintado quando ele sai na – na... Sua guerra é um culto em torno dos seus ídolos. Ele se pinta.
Isto é uma vergonha, veja. Isto é um sinal pagão. Tão ruim que isto até mesmo tem na igreja cristã, não é?
Certamente. Isto foi um púlpito fraco o qual trouxe isto para dentro. O pregador devia sentir vergonha de si
mesmo.
20 Então ela estava usando pintura; ela fez de si mesma uma pequena borboleta. E irmão, esta é a espécie que
pode flertar com uma porção de homens bons. Isto é correto. Veja-as nas ruas com um pequeno lábio parecido
com um botão de rosas e uma porção inteira da Max Factor nisto, porém isso nunca apagará as rugas do pecado.
Você nunca pensa nisto. Deus olha direto para o fim disto.
E então Jezabel soube como colocar isto para criar uma boa aparência. E então quando Acabe, este jovem
judeu se tornou rei, ela colocou o – o manicure sobre seus olhos, ou como você chama isto, você sabe, e ela o
golpeou para frente e para trás, e o coração de Acabe foi caindo, porque ele não tinha Deus ali para ensiná-lo
melhor. Isto é correto. Assim que coisa! Que – que coisa foi isto!
21 Agora, quando ela começou a flertar com Acabe, Acabe casou-se com ela. Ele pensou: “Esta é
simplesmente a única para mim”.
E muitos homens têm cometido um erro como este. Vários homens têm feito isto. Você devia vê-la no dia
do banho, ou quando ela se limpasse. Realmente, sua mente poderia mudar completamente. As mulheres não
deveriam ser casadas pela aparência de modo nenhum, mas pelo caráter.
Deixe-me dizer a você, garoto, se você a desposa e ela se pinta toda, em um destes dias ela murchará.
Mesmo se ela está bonita, isto tudo falhará em um destes dias. Espere até nascer o seu primeiro bebê e os dentes
começarem a aparecer. Pouco mais tarde, rugas virão sobre os seus olhos, e o cabelo ficará grisalho. Você se
despertará numa manhã e se perguntará com o quê você se casou. Isto é correto. Eu – eu quero dizer isto, não
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como uma piada. Não, senhor. Isto é a verdade. Estou somente deitando uma base aqui para algo que eu
pretendo dizer. Vê? Isto é correto.
Mas se você a ama porque existe algo acerca dela que você tem orado, e Deus tem unido vocês juntamente,
ela pode ficar velha e enrugada e ser feia; isto não fará o mínimo de diferença, você a amará através da
eternidade. “O que Deus tem unido junto, ninguém pode separar”.6 Isto é correto. Então peça a Deus primeiro.
22 Porém Acabe, ele desce lá e cai por esta garota. Então ele surge e casa-se com ela, e a traz para Israel. E
quando ela surge, sendo uma pagã... E você notou, Acabe desceu lá e mostrou que era um crente fronteiriço. Ele
simplesmente foi perder tempo com o mundo para conseguir esta garota. E isto é onde muitas pessoas cometem
erro, passo a passo cruzando a linha. Deus tem uma linha de fronteira.
Um velho pregador metodista amigo meu, o irmão Kelly, ele e a irmã Kelly costumavam cantar uma
canção: “Deixamos cair as barreiras, deixamos cair as barreiras, e nos comprometemos com o pecado.
Deixamos cair as barreiras; a ovelha saiu, mas como os bodes entraram?” Você deixa as barreiras caírem.
Esta que foi a questão. Você se comprometeu com o pecado. É deste modo que os bodes entram, porque você
deixa o nível cair.
23 Ora, o velho John Smith anos atrás, o qual foi arrastado para o púlpito, podia somente pregar duas horas, e
ele estava tão velho. Ele somente pregaria duas horas, e isto sem um microfone. Ele disse: “O pensamento
extremo”, isto é metodismo, literalmente. Ele disse: “A idéia extrema é que nossas filhas metodistas estão
usando jóias em suas mãos...”.
O que ele faria agora ao vê-las em shortes? Vê? O que ele acharia agora dos metodistas, batistas, e
pentecostais? Exatamente o mesmo, tudo o mesmo... Eu estava somente mostrando a você de onde isto vem, o
lugar de base disto. Então você pode ver por que estou tão irritado com isso, não com você, com as coisas do
diabo que estão fazendo você fazer isto.
Agora, não pense que isto é porque eu digo isto. Se você sair e se limpar, simplesmente porque eu disse isto,
então você ainda está errado. Fique abaixado, e ore, e deixe Deus chegar até o seu coração, e você se purificará
de qualquer modo. Estou certo. Porque enquanto aquele espírito te tem sob controle, você se irritará comigo e
responderá de volta e dirá: “Isto não é assim”, e tudo deste modo. E você balançará sua cabeça, como uma
ovelha com cego...?... Mas isso não fará nenhum bem, porque se o Espírito Santo está em mim, seria melhor
você ficar correto em relação a esta coisa antes de você se encontrar no juízo. Isto é correto. Mas você não deixe
seu pastor lhe dizer qualquer coisa diferente, porque isto é ASSIM DIZ O SENHOR na Palavra de Deus. Isto é
correto.
24 E então nós encontramos Jezabel enfeitando sua cabeça (o qual estava cortando seu cabelo, enrolando-o),
enfeitando sua cabeça, o qual é uma desgraça. Uma mulher que corta seu cabelo desonra seu marido.7 A Bíblia
diz assim. Uma mulher desonrosa deveria ser divorciada e posta de lado. Então isto é um sinal de que ela ama
algum outro, de acordo com a Bíblia, porque ela desonra seu marido quando ela faz isto.
Você sabe que isto é a Bíblia? Quantos sabem que isto é assim? Levante sua mão todos que sabem que a
Bíblia diz isto. Então o que você está fazendo com isto? Isto é o que eu pergunto. Me pergunto por que você faz
isto? Porque seu pastor provavelmente nunca disse algo diferente. Porém necessitamos de algum rígido ensino
evangelístico à moda antiga que rasgará esta coisa em pedaços, isto é correto.
25 Não surpreende de não podermos ter um reavivamento. Deus pode enviar dons e todas as outras coisas para
a cidade, e – e fazer milagres, e realizar coisas, e preparar o povo. Não surpreende, há pecado no campo. Temos
que limar aquela coisa fora e operar (Isto é exatamente correto), e ter a igreja endireitada e andando
corretamente, e então Deus entrará e fará sinais e maravilhas em nosso meio. Você sabe que isto é correto. Não
digo isto para te ferir. Digo isto porque eu te amo. E no tribunal de julgamento, então eu tenho que ficar de pé
diante de cada indivíduo aqui e prestar conta. Isso está longe do meu peito; agora está no de vocês. Então você
ore, e veja o que Deus te diz. Creio que se o Espírito Santo vier até você e você mantiver aquele mesmo
espírito, você continuará fazendo a mesma coisa. Mas apenas mude aquele espírito para o Espírito Santo, e
observe quão rápido você mudará as coisas. Você certamente fará.
26 Agora, e assim então Jezabel, quando ela entrou lá, ela sapateou aquele pequeno sapato de salto alto que ela
estava usando, e ela disse: “Agora, Acabe, eu assumirei estes negócios”. Para começar isso está errado. O
homem é o cabeça da casa – tudo menos nos Estado Unidos. A mulher é o cabeça da casa aqui. Este é um país
da mulher. A mulher é o deus da América.
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Eu predigo que antes da vinda do Senhor uma mulher será a grande governadora dos Estados Unidos,
porque este é um país da mulher. Começou em Hollywood, e é desta forma que prossegue.
E agora, você vê um pequeno homem descendo a rua e a pequena Jezabel com um cigarro em sua boca,
soprando assim. Ela disse: “Bem...” Ela grita: “Dê o fora”, e ele salta através da porta. Isto é correto. E numa
noite ela estava sentada lá fora com as unhas vermelhas enfeitadas até elas se parecerem com garras de águia e
estando comendo carne crua com elas, ociosamente lá. Ela não lavava os pratos, porque ela tinha medo que a
pintura saísse. E ele está tomando conta do bebê. Correto. Isto é grosseiro, não é? Soa ridículo, mas isto é a
Bíblia e a verdade. Exatamente correto.
Como poderia você alguma vez comer uma panela de biscoitos com uma mulher que os faz com aquelas
longas unhas? Eu não poderia; eu lhes digo, isto viraria meu estômago. Eu simplesmente não conseguiria fazer
isto.
27 Então de qualquer modo, mas, oh, que coisa, está tudo bem. Mas você pequeno homem fraco. Estou
envergonhado de vocês como irmãos cristãos, permitirem suas esposas fazerem uma coisa tal como essa; isto
mostra do que vocês são feitos. Isto é correto.
Agora, mulheres, vocês deveriam dizer: “Amem” após exigirem isto de vocês assim porque ele é o
governante. Isto é correto. E o modo como ele permite você viver, é culpa sua. Deus irá torná-lo responsável
por isso. Isto é correto. Se você não é homem o bastante para se levantar e pôr sua própria casa em ordem, Deus
tenha misericórdia de você. Isto é correto. Porque a Bíblia disse bem no começo, isto: “Ele governará sobre ti”.8
Agora, ela não é um tapete de porta agora; ela é sua querida. Vê? Mas você deveria sentar e conversar com
ela, e arrazoar com ela, e dizer a ela, e ler a Bíblia, e orarem juntos. Estas coisas não estariam na igreja então, se
você fizesse isto. Isto é correto.
28 Então Jezabel, quando ela veio, seu pequeno marido um dia ficou preocupado porque aquele homem não
quebraria a tradição de Deus e as leis de Deus, para deixá-lo ter seu lugar, porque a lei dizia que ele deveria
manter sua herança, e isto seria hereditário – Nabote. Mas então, quando descobrimos que ele não faria isto,
Acabe começou a consumir-se e se movimentar e a se debater de lado a lado da cama. E a pequena Jezabel, a
pequena borboleta, veio e o colocou em seu colo e disse: “Agora, querido, o que há de errado com você?”.
Disse: “Oh, Nabote não me deixou ter sua – sua vinha”.
Ela disse: “Não se aflija, eu a conseguirei para você. De qualquer modo quem é o governante deste reino?”.
Veja, isto me trás à memória como das barreiras denominacionais. Vê? “Eu conseguirei isto para você.
Apenas me deixe obter do meu jeito. Eu conseguirei isto”. E ela sapateou seu pequeno pé, e correu lá fora e
conseguiu alguns rapazes que eram apóstatas, e subiram e levantaram uma falsa acusação contra Nabote, que o
apedrejaram e o mataram.
29 Mas lembre-se, quando tal pecado como aquele ocorre no meio do povo, Deus sempre tem alguém que se
sobressai e que lhes falará a respeito disto. Amem. Sim, senhor. Ele tinha um tisbita pelo nome de Elias, que
andou direto lá fora e contou às pessoas que aquilo estava errado. Ele disse: “Deus fará você responder por este
tipo de coisa”. Correto. Não importa o quão desprezível isto se torne, em algum lugar Deus terá uma
testemunha para falar contra isto. Isto é tudo. Em algum lugar Ele capacitará estas pedras para levantarem filhos
a Abraão. Ele fará isto de algum modo, em algum lugar, por alguém.
E aí, todos os profetas... Oh, que coisa. Jezabel podia dirigir-se contra eles. E eles – eles pegaram água e se
foram. Mas o velho Elias ficou lá fora, e ele lhes disse o correto, exatamente, disse: “Deus fará você pagar por
isto, e você está contra Deus”, e realmente disse-lhes o que estava certo e errado.
E ela o odiou. Que coisa, ela o odiou. Certamente. E vá você dizer a verdade às pessoas, e muitas vezes elas
te odiarão ao invés de se arrependerem. Isto é correto. Você devia se arrepender e agradecer a Deus por saber o
que é verdadeiro. Isto é correto. Mas, oh, ela odiou aquele profeta. Que coisa.
30 Então ele subiu dali, e ela tem uma – uma falsa acusação levantada contra Nabote e o apedrejaram até a
morte. E o homem morreu em sua – lá fora na rua. E então ele... Ela pensou: “Oh, ninguém sequer saberá nada a
respeito disto; está tudo bem. Eu enviarei dois dos meus embaixadores lá acima e ficarão de pé e o acusarão de
ser um traidor a Deus e ao rei”, quando o homem era perfeitamente inocente. E eles o apedrejaram. Ela pensou:
“Estará tudo bem”.
Mas simplesmente tão certo quanto você sabe que o pecado e a iniqüidade repousam à sua porta, existe um
Deus do céu que sabe todas as coisas. Lembre-se disto. Ele sabe. Ele sabe todas as coisas.
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E então quando ele fez isto, Ele falou a Elias e disse: “Desça lá e encontre Acabe e diga-lhe ASSIM DIZ O
SENHOR”. Amem. Eu amo isto. Oh, que coisa. “Onde abundou o pecado, a graça muito mais abundou”.9 Isto é
correto.
31 Ele tinha alguém que desceu lá o qual daria sua pele por Ele.... Então ele encontra Acabe vindo na estrada. E
Acabe estava subindo lá para tomar possessão, e ele tinha o... Eles haviam assassinado um homem porque ele
estava absolutamente fazendo exatamente o que Deus lhe disse. Aquela herança foi passada de geração a
geração. E se ele a perdesse de qualquer maneira isto tinha que ser redimido por um parente. Leia o Livro de
Rute e as leis sobre o parente e veja se isto não está certo.
Então ela o havia assassinado pela sua voz. E Acabe veio supostamente a ter um melhor entendimento. A
Palavra estava diante dele, e o profeta estava diante dele. E ao invés disto, tanta terra o enlouqueceu – ter um
belo jardim próximo à sua casa, então ele sobe lá e toma-o pela força. E Elias o encontrou no caminho e disselhe, disse: “Porque você tem feito isto, você assassino”, disse, “os – os cães que lamberam o sangue de Nabote
irão lamber o seu sangue no mesmo lugar”. Irmão, quero dizer, quando Deus obtêm o bastante de qualquer
coisa, Ele obtêm o bastante disto. Ele disse: “Além disto, aquela Jezabel com quem você se casou...” Oh, que
coisa. Ele não se importou de falar acerca de sua esposa, e disse: “Aquela Jezabel com quem você se casou, os
mesmos cães a comerão nas ruas em Jezreel. E o estrume estará sobre o chão que eles não poderão sequer dizer:
‘Aqui repousa Jezabel’”.
32 Oh, que coisa! Mulher, você não desejaria estar assim, desejaria? Nem mesmo lembrança dela deixada em
parte alguma... Disse isto... E você pode se lembrar quando você vê tudo isto seguindo assim, a única mulher
que fez isto, Deus a deu de comida aos cães. Isto é correto. Isto é... Quando você vê uma mulher fazendo isto
que você diga: “Isto é alguma comida para cachorro então”. Você vê? Porque isto é o que Deus fez; Ele a deu
de alimento aos cães. Deus alimenta aos cães com esta classe de mulheres. Então você mantenha-se longe disto.
Purifique-se. Fique direito com Deus.
O que precisamos é de uma limpeza à moda antiga, cavoucando fora. Tire aquelas ervas daninhas fora da
terra e assim a semente pode crescer. Jesus está vindo. Tudo bem, isto é o que necessitamos. Voltar à antiga
linha de abate outra vez. Volte para o caminho. Deus virá no meio de nós. Mas contanto que você tenha o
mundo misturado, Deus não se moverá. Você às vezes se pergunta por que aquelas coisas estão indo da maneira
que estão. Você apenas observe em volta um pouquinho. Ore um pouquinho e Deus condenará o pecado.
33 Note. E então em primeiro lugar você sabe, as coisas tinham piorado. E Elias sentou-se nas montanhas, lá
em cima sozinho. Deus falou-lhe, disse: “Desça daí”. Mostrou-lhe uma visão, e disse: “Eu simplesmente tenho
o bastante disto”. Disse: “Desça daí e diga a Acabe que eu não – não trarei chuva ou mesmo orvalho virá, até
que você clame por isto”. Agora, um homem de Deus sempre seguirá a verdadeira Palavra de Deus.
Agora, Jezabel havia ameaçado ele e todas as outras coisas. Bem, você diz: “Agora, irmão Branham, espere
um minuto antes que você deixe Jezabel. Aquela pequena mulher pode não ter tido uma chance. Ela nascera
pagã. Ela não teve uma chance”. Oh, sim ela também teve. Ela tinha um pastor, o pastor Eliseu.10 E Eliseu não
estava com medo de contar-lhe a respeito disto. Não pense... Deus sempre põe luz ali. Ela simplesmente se
recusou andar na luz; isto foi tudo. Correto. Oh, ela não queria chamar Elias de seu pastor, certamente que não.
Ela tinha uma outra forma, homens dignos para serem seu pastor. Mas Deus enviou Elias para ser o seu pastor,
não importa o quanto ela o odiasse. Ela o odiou porque a religião dos judeus era correta demais para ela.
34 E isto é o que importa hoje. O povo quer agir como o mundo, e falar como o mundo, e vestir-se como o
mundo, e tornar a igreja e o mundo tudo o mesmo. Os cristãos, a religião do Espírito Santo é correta demais
para eles. Esta é a única coisa. Amem. A razão de você querer chamá-los de santos roladores e dizer que eles
não têm a mente certa e coisas, é porque isto é correto demais para você viver. Isto é o que importa. E alguns de
vocês que costumavam ser daquela maneira estão voltando para o outro lado. O que estou dizendo? Que coisa,
Talvez isto seja bom.
Mas... Isto é um pouco parecido quando mamãe costumava me dar óleo de castor. E ela disse... Eu me enjôo
só em pensar nisto. Ela disse: “Se isto não te deixar doente, isso não te fará nenhum bem”. Bem, talvez isto seja
a mesma coisa aqui. Se deixa você bem doente de ti mesmo, talvez isto fixe seu – seu gastronômico espiritual e
então você poderá realmente tomar a Palavra.
35 Eles se admiraram. Elias desceu, apressou-se até o palácio e passou direto por todos os guardas e coisas, e
disse a Acabe com seu dedo em sua face, disse: “Não haverá sequer orvalho vindo dos céus até que eu clame
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por isto”. Oh, que coisa. Por quê? Deus tem falado a ele. Ele estava com a Palavra de Deus, então ele não era
um amedrontado.
Nunca seja medroso. Micaías não estava com medo com a Palavra de Deus. Ninguém tem medo quando
você tem a Palavra de Deus e a visão de Deus movendo-se com a Palavra. Por isso que Micaías pôde censurar
contrariamente os profetas e dizer que eles estavam errados, e que eles tinham o espírito do diabo neles, porque
havia sistemas e tudo que eles estavam fazendo, e porque eles não estavam em linha com a Palavra. E Deus dá a
verdadeira visão para o verdadeiro profeta. E ele... tentando alinhá-los...
E agora, e hoje a verdadeira visão é o batismo do Espírito Santo. O verdadeiro profeta é o batismo, é – é o
próprio Espírito Santo. Ele é único que vem e nos alinha com a Palavra. E note. Nenhum bispo ou arcebispo,
senão o Espírito Santo lidera a Igreja. Amem.
36 Agora, observe. Agora, descobrimos que... Tente você imaginar Acabe de pé ali olhando para ele, o rei, e
este pequeno velho companheiro, que talvez se parecesse com um verme empenado, com toda a sua barba e
cabelo comprido assim, e um pedaço de pele de carneiro em volta dele... A Bíblia disse que ele era todo
cabeludo de qualquer jeito. Eu imagino que ele era uma visão de aparência bela ali de pé na corte do rei. Mas
sacudindo seu dedo em sua face disse: “O orvalho nem mesmo cairá do céu até que eu clame por isto”. Amem.
Ele tinha o ASSIM DIZ O SENHOR, e seguiu de volta em direção ao deserto.
Depois que ele tinha saído, posso ouvir Acabe gritar: “Ha-ha-ha. E aquele velho tagarela entra aqui e diz
uma coisa dessas, você alguma vez ouviu isso? Ha-ha. Ora, temos os sacerdotes sentados aqui que conhecem
todas estas coisas. Ora, não há nada de errado aqui. Ele é somente um velho antiquado, e um velho atrasado”.
Porém ele tinha o ASSIM DIZ O SENHOR. Sim, senhor. E ele seguiu de volta em direção ao deserto.
Algum deles disse: “Observe o modo como ele sai”.
“Ah, não dê qualquer atenção a isto”.
37 E ele foi para perto do riacho de Querite e sentou-se. Lá em cima, o Senhor lhe falou, e disse: “Suba lá, pois
Eu tomarei conta de você enquanto você estiver lá em cima”. Eu gosto disto. Ouça o Senhor e ele tomará conta
de você. Você simplesmente faça o que o ASSIM DIZ O SENNHOR é e Ele tomará conta de você.
E Elias vai para lá e se assenta, simplesmente tão confiante de que a chuva não cairia quanto ele poderia
estar. E em primeiro lugar você sabe, veio uma seca. E todos os – todos os mananciais secaram. E eles
pensaram que ele estava louco. E aqui estavam eles... Ele era um velho antiquado. Ele era um velho atrasado,
tudo assim, e um velho excêntrico em sua pregação. Porém ele era o pastor de Deus para a nação naqueles dias,
o Pastor Elias, o tisbita.
E então eles não quiseram ouvi-lo. Mas disseram que ele era um desocupado. Porém ele subiu e sentou-se
perto da torrente pela vontade de Deus. E aqui estavam as pessoas aqui em baixo no vale onde estavam todos os
hidrantes, e todas as torrentes em ebulição, morrendo de sede por um copo d’água; e lá em cima Elias sentado
bebendo a qualquer hora que ele desejasse. Porque ele tinha o ASSIM DIZ O SENHOR.
38 Agora, me pergunto hoje, se você acha que porque você tem uma grande denominação na qual você
pertence, ou alguma grande igreja com uma cruz no topo, e um órgão de igreja de um milhão de dólares, que
você pode beber a qualquer hora que você quiser. Eu lhe digo, a única torrente aberta é no ASSIM DIZ O
SENHOR.
Ele ficou lá em cima recebendo um bom velho copo espiritual a qualquer hora que ele queria. As águas
secaram aqui em baixo na terra. Eu acho que hoje, com uma porção inteira de problemas, que as águas estão
secando em nossas terras também, nossa terra cristã. Qual foi a razão? Você... Há um longo tempo atrás,
costumavam haver reuniões à moda antiga onde o povo chorava, e andava para cima e para baixo na galeria, e
inclinados sobre o seu rosto toda a noite e oravam e traziam seus filhos e – para o reino de Deus. E hoje elas
têm babás. E – eles costumavam... Era uma vergonha para uma mulher fumar um cigarro. Hoje a companhia
inteira de pessoas fuma cigarros. E costumava ser uma vergonha para a mulher se pintar e usar todas estas
coisas. E hoje tudo isso é simplesmente um... Você não pode distinguir um cristão do outro. É tudo o mesmo.
Você sabe qual é a razão? Suas fileiras de água têm sido cortadas. Esta é a razão. Você está num deserto. É
por esta razão que você tem igrejas confusas o tempo todo. Você conhece o...
39 Você toma um – um – qualquer espécie de planta e a põe no deserto onde não exista água, e isto fica com
espinhos nela. E você toma aquela mesma planta e a põe onde exista uma porção de água, e ela fica lisa. E
porque isto? Isto porque está seco.
E esta é a questão com as igrejas hoje. Elas estão confusas. “Glória a Deus, sou um batista. Aleluia”.
“Sou um presbiteriano, e eu lhe digo, que temos a melhor seleção de pastores. Sim, senhor, não temos que
tomar sua velha teologia pentecostal”.
“Eu lhes digo; eu pertenço às Assembléias; isto é o que eu sou. Somos tão grandes quanto o resto deles”.
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“Eu pertenço à Unida...”.
“Eu pertenço a isto, aquilo, ou outro”. Oh, vejo seus espinhos. Seu suprimento de água se foi. Esta é a
questão. É justamente esta a questão. A água tem sido cortada. Você não tem as coisas como costumava ter há
anos atrás. Os milagres e coisas não estão na igreja. O sentimento, o – o companheirismo não está mais na
igreja como costumava estar. Qual é o motivo? A torrente “glória” que conduzia seu jardim “aleluia” foi
cortada.
O que fez isto? O pecado. O pecado obtido na igreja e obtido em você é o que fez isto, por causa das
debilidades do púlpito para conservar a linhas desobstruídas. Isto é correto. Amem. Esta é a verdade. Isto pode
parecer muito bruto, mas esta é a verdade. E se você não parar e clamar por uma velha reunião de oração
antiquada, e voltar para Deus, o que você será dez anos depois de agora? Alguém melhor se levantará e irá
pregar esta coisa e tirando esta coisa fora da igreja. Isto é um câncer, e isso está comendo até o osso. Fique fora
disso. Deus enviará evangelistas que ficarão de pé pela Palavra e que pregarão a Palavra quando você vir aquela
coisa partindo. E então deixa isto ir assim?
40 Ora, aqui um dia eu encontrei um grupo de mulheres que estavam tendo uma reunião de oração, gritando e
falando em línguas com shortes, fumando cigarros: pentecostais. Deus tenha misericórdia. Estes são pecadores
apóstatas é exatamente o que são. Não sou juiz, mas: “Pelos seus frutos vós os conhecereis”. 11
Você percebe que isto é insanidade? Você compreende que houve somente uma vez na Bíblia que alguém
ficou sem suas roupas, e que foi uma pessoa possuída pelo diabo? Você compreende que todo esse enchimento
que está avançando hoje, estas festas de rock’n roll que você está - todos vocês estão atendendo, acima nestes
lugares, quando eles vão tão frenéticos e fazem tais manobras, o Presley e eles, até jovens damas tirarem suas
roupas de baixo fora e jogarem para eles acima na plataforma para eles autografarem, e chamam isto de
civilização, quando eles enviam dezenas deles para o asilo de insanidade mais tarde? E nossos programas de
rádio e aproximadamente tudo que você ouve está repleto deste caos? Isto é o diabo rugindo como leão. E eles
estão trazendo aquela mesma coisa, com boogie-woogie e tudo para a igreja.
À maneira dos hotentotes da África12, aquele mesmo som triste... Quando eu os vi lá de pé, e os médicos
feiticeiros, e eles saíam, e os sons. Pagãos com pintura em sua face, e as jovens mulheres dançavam lá fora até
elas...?... festas sexuais e todas as outras coisas. E a América nisto tem atingido o topo da civilização e
balançando às avessas e indo até os pagãos novamente, pintando e se chacoalhando, e rolando assim, e – e ainda
assim chamando-se a si mesmos de membros de igreja. Amem.
Há muito tempo... Eles tiveram uma aqui no Canadá há não muito tempo atrás. E eu acho que eles enviaram
dez garotos em dois dias depois disto, para a instituição mental. Certamente. É melhor você se estabelecer no
Evangelho antiquado e voltar para Cristo. Certamente eles tinham. Descrever as linhas entre o certo e o errado.
41 Elias estava sentado lá acima no monte, e eles disseram que ele era um excêntrico. Eles disseram que ele
não sabia do que estava falando. E aqui estavam eles aqui embaixo sem nada para comer; a colheita do trigo não
produzia, e não havia nem água. Eles não tinham nada a não ser morder a língua. E eles disseram que ele era um
excêntrico. E lá estava ele sentado lá em cima com uma porção inteira muito melhor do que muitos de vocês
pessoas estão aqui em Chicago esta noite. Isto é correto.
Ele estava sentado lá em cima, primeiro, na vontade de Deus, sentado perto de uma torrente de água com
corvos trazendo a ele algo para comer. Ele tinha carregadores que traziam a ele algo para comer. Toda vez que
ele tinha fome, aqui vinha um corvo com um sanduíche e o dava para ele. Ele comia, sentado e bebendo, se
levantava e louvava ao Senhor. Agora, se isto não é belo, eu nunca diria isto. Isto é viver no luxo para mim. Não
seria para você? Certamente que era, e sabendo que ele estava na vontade de Deus. Alguém disse para mim uma
vez, disse: “Irmão Branham, você crê realmente que aqueles corvos trouxeram a ele carne e pão?”.
Eu disse: “Sim, senhor”.
Disse: “Como você sabe que eles trouxeram?”.
Eu disse: “A Bíblia disse assim. Isto é tudo”.
Ele disse: “Bem, ouça, eu quero te fazer uma pergunta então. De onde eles conseguiram isto?”.
Eu disse: “Eu lhe direi; não sei”. Mas eu disse: “A única coisa que eu sei, é que eles o trouxeram; ele comeu
isto”. E eu disse: “Exatamente como a pergunta que você me fez há pouco tempo atrás, sobre o que me faz
gritar e me conduzir da maneira que eu faço. Isto é o Espírito Santo. Eu não posso lhe dizer de onde Isto vem,
mas sei que consegui Isto aqui, e eu simplesmente tomo Isto. Esta é a única coisa que eu posso fazer. E Deus
enviou Isto e eu amo Isto”. Amem.
11
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42 Contanto que você esteja na vontade de Deus, que diferença isto faz? Não me interessa de onde isto vem
contanto que o Senhor enviou para mim; isto é bom. Amem. Eu simplesmente recebo isto. Não me interessa o
que o mundo pensa a respeito disto. Sigam em frente e roam suas línguas, e toda a sua água seca, e sem
“aleluia” na igreja e toda a condenação, sentadas em volta roendo e pintando as unhas enquanto trazem aos
pregadores seu pequeno dez por cento femininos para o depósito da mensagem, e tentam te dar tapinha nas
costas e tudo então. Isto é correto. Agora, isto não é presbiteriano; isto é pentecostal. Correto. Oh, isto é rude,
não é? Mas esta é a verdade. Sim, senhor.
O que você deveria ter é mais alguns João Batistas, com uma velha mensagem assim, um homem cheio com
o Espírito Santo o qual andou direto a face do pecado e disse: “Não te é lícito possuí-la”.13 Isto é correto.
Amem. Isto é o que a Bíblia diz para fazer. Rasgue isto fora. “O machado está posto à raiz da árvore”. Isto é
correto. Corte-a abaixo. É disto que necessitamos, de uma circuncisão. “Circuncisão” significa “cortar fora a
carne em excesso”. O que necessitamos numa igreja pentecostal hoje à noite é de alguma carne em excesso
cortada fora dela. Isto é exatamente correto. De volta a antiquada linha de abate.
43 Elias sentado lá em cima por três anos somente tendo um bom tempo debaixo da unção do Senhor a cada dia
e a cada noite. A toda hora um corvo se aproximava, mergulhava direto ao chão, trazendo-lhe um sanduíche, e
ele o comia. Levantava-se e louvava o Senhor, e trazia-lhe um copo d’água e gritava por um pouco de tempo e
sentava-se outra vez. Se isto não é maravilhoso!
E então eles começaram a procurá-lo. “O que aconteceu com aquele santo rolador? Queria saber... Ora, ele
poderia ter estado certo depois de tudo”. Assim então eles começaram uma caçada por ele. Então eles caçaram
por toda a nação tentando encontrá-lo. Mas ele estava... Eles não puderam encontrá-lo. Certamente que não.
Então o Senhor disse: “Acabe...” ou para “Elias, quero que você desça e encontre Acabe”. Descendo a
montanha ele veio e andou. E quando Acabe o encontrou, ele disse: “Oh, aqui está você. Então é você, huh?
Você é a pessoa que perturba Israel”.
Oh, que coisa. Você sabe o que ele disse? Ele disse: “Isto não sou eu; isso é você e sua pequena Jezabel, que
tem feito isto”. Isto é exatamente correto. “Você tem trazido esta feiticeira para Israel e feito estas coisas que
você tem feito. Você é a pessoa que tem feito isto”. E ele disse...
44 Isto é o que as pessoas são hoje. Elas tentam dizer: “Oh, eles fazem tanto barulho, e eles fazem isto e aquilo.
Este é o problema disto”. Ouça, isto não é o – o médico; é a doença que causa o problema. Isto é correto. É a
doença. É o pecado que corta fora sua bênção. É o pecado que está no... Não porque você não tem bons
pastores, não porque você não tem belas igrejas, não porque você não tem isto, aquilo ou outro. Certo, você
tem. Mas este é o pecado que está cortando você fora destas – destas coisas que você deveria ter. É o pecado
que está mantendo a igreja afastada daquela condição de raptado a toda hora. É o pecado, não o edifício, não a
igreja, mas o pecado que está na igreja.
45 Assim então Ele disse: “Chame-os ao Monte Carmelo aqui e descobriremos quem é Deus. Deixe que o Deus
que responder com fogo ser Deus. Vamos provar e ver quem é Deus”. Oh, eu – estou tão feliz por saber que
ainda temos o mesmo Deus, que o Deus que é Deus ainda responde como Deus, fala como Deus, anda como
Deus, cura como Deus, salva como Deus, e purifica como Deus. Amem. Ainda o mesmo Deus...
Isto provou. Deus está visitando um povo hoje. Deus está em Sua igreja, tentando purgar a coisa, tirar o
fermento para fora disto. Ele está enviando mensageiros, sinais, e maravilhas, e milagres, e tudo, tentando
provar que Ele os ama e os quer limpá-los. Fique livre disto aqui, toda esta contrariedade, ficando em casa numa
reunião de oração de quarta-feira à noite para olhar esta velha coisa louca de uma velha mulher de Hollywood
casada quatro, ou cinco vezes diferentes, e algum rapaz que corre com metade das mulheres na costa oeste, e
“Quem Ama Lucy”,14 e todas estas coisas assim. E você povo cristão que fica em casa para ver isto e ficar
afastado da casa de Deus, isto mostra que tipo de espírito está em você. Amem.
Tenho isto em casa dos arquivos do FBI; qualquer ministro pode obter os que deseja. Se você somente
conhecesse a sujeira e coisas das pessoas para que você siga seu exemplo: vestir como eles, agir como eles,
falar como eles. Irmão, leia a Bíblia. Fale como um cristão, aja como um cristão; seja como um cristão; viva
como um cristão, é o que necessitamos hoje. Amem.
46 Agora, não é a pintura, e a tesoura que corta seu cabelo que perturba você. É aquele espírito em você que te
induz a fazer isto. Isto é o que é. A Max Factor poderia fazer tudo isto que ela quisesse e estender isto ali em
cima, e se você fosse uma cristã você nunca tocaria nisto. Quero dizer que se você fosse batizada com o Espírito
13
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Santo e estivesse vivendo onde você deveria viver (Isto é correto), e seu pastor pregasse a verdade e deixasse
você saber acerca disto. Você não daria atenção a isso nem um pouquinho.
Como poderia você vender um velho sapato de botões abaixo na rua hoje, com os sapatos altos de correia os
quais tem mais couro neles do que uma dúzia de pares destas pequenas coisas que você paga por vinte e cinco
dólares? Uma pequena tira atravessa o dedo e uma grande velha unha de pé pintada de vermelho comprida
assim, e os saltos golpeando ao redor através da chuva, e você desce a rua assim. Isto é correto. Isto é correto.
Mas você não poderia vender aquele sapato antiquado porque você não quer isto; você tem visto Martha, Susie
e Anna adiante lá fora usar algum outro tipo. Vê? Você quer se vestir como ela. Você não quer usar aqueles
pendurados soltos. Você quer se parecer com alguém como você está vertida por dentro, porque você viu Susie
na televisão e rádio e na revista.
O diabo colocando todo aquele enchimento em volta, garotos jovens, tomando cerveja, Ortel 92, e Schlitz15
e estes tipos de enchimento, que são... Isto é uma mentira. E nada senão... Aquilo desvia jovens e moças
infelizes de olhos estranhos para tomar aquele enchimento. Isso é o diabo. Isso enche as instituições de
insanidade. Isso enche as casas de prostitutas. Isso enche todas as outras coisas. Isso destrói lares. Isso causa
estupro e assassinato e todas as outras coisas.
E cigarros que envenenam a mente, e causam câncer. E a Associação Médica mesmo sendo decente o
bastante para tirar isto fora, e você fuma continuamente aquela erva daninha do diabo. Eu não sei por que estou
dizendo isto; isto não soa comigo, mas eu – eu – eu direi isto de qualquer modo enquanto isso está vindo assim.
Só... Está certo. Isso é errado; fique longe disto. Cristãos, fiquem cheios de Deus. Sim, senhor.
47 Um dia quando o tempo final chegou para a Palavra de Deus ser respondida, a profecia de Elias se cumpriu,
e os cães lamberam o sangue de Acabe exatamente no mesmo lugar antes que eles pudessem lavar a carruagem
no lago de – em Samaria. Quando eles desceram para lavar a carruagem onde ele foi atingido e morto, os cães
lamberam seu sangue.
E quando Jeú o filho de Jeosafá,16 o homem justo com o pai bem atrás dele, isto fez um homem correto e um
verdadeiro rei. Jeosafá foi um homem de Deus. Vê o que ele produziu? Vê? E Jeú, quando ele chegou montando
através dali ferozmente em sua carruagem, ele limpou tudo que era chamado pecado. Quero dizer que ele
purificou a casa. Precisamos de mais alguns Jeús hoje (Isto é correto), cavalgar ferozmente através dos níveis e
espalhar a coisa e chamar preto de preto e branco de branco. Isto é correto. Certo de certo e errado de errado...
48 E quando ele veio descendo por ali, a pequena moça Jezabel, ela pensou: “Bem, sou uma sedutora, você
sabe”. Disse: “Sou toda bonita”. E ela foi lá e pegou seu kit de maquiagem, você sabe, e ela começou a enfeitar
todo o seu rosto com toda aquela maquiagem e enchimento, e você sabe.
E eu vi mulheres fazerem isto em um restaurante, e então tomaram um pedaço de papel, um guardanapo, e
morderam nele assim. Me trás à memória de um cachorro mau tentando morder um galho ou algo, e assim, e
olha para trás de novo, e faz isto em volta assim.
E então ela se arrumou toda, e ela ajeitou seu cabelo com todo manicure, exatamente do modo que estava
suposto a ser, você sabe. E ela pensou que ela se parecia muito bonita. Ela veio caminhando altivamente, você
sabe, com aquele novo tipo de roupa. Ela olhou na janela, e ela disse: “Zinri teve paz?”.
49 E Jeú era um homem de Deus; aquilo não era com ele. Ele era um tipo correto de pastor. Ele era um
verdadeiro evangelista. Ele disse: “Quem é por mim e por Deus aí em cima?”.
E dois de seus eunucos tiveram ousadia suficiente em volta deles o bastante, e disseram: “Nós somos”.
Disse: “Joguem ela pela janela”. Amem. Digo, ele foi rude, não foi? E quando ela atingiu a rua o sangue
salpicou sobre os cavalos e acima na carruagem. Disse: “Deixe-a estendida aí”, e andou por cima dela. Ele não
soube nem mesmo querer... Ele ainda estava na vontade de Deus. Pois a Palavra de Deus operará com a vontade
de Deus sempre.
Verificou, sentou-se, comeu seu jantar, e disse: “Bem, esta foi uma boa de uma bela limpeza hoje”. Disse:
“Vocês devem ir tirá-la porque ela era uma filha de rei”. E quando ela ficou lá, ele se esqueceu que a Palavra de
Deus devia ser cumprida. O que foi deixado? As palmas de sua mão e seu crânio. Os cães a haviam comido.
Mesmo que você saiba disto. Isto tem que ser uma coisa estranha, porque cães não tocam em sangue
humano. Isto é correto. Foi Deus que os impeliu a fazerem aquilo. Isto é correto. Eu sei disto. Sei disto de
verdade. Sim, senhor, eles não tocam em sangue humano. E deste modo então aqueles cachorros comeram-na,
porque Deus havia ordenado eles a fazerem isto. E lá estava ela naquela desgraça.
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50 A Palavra de Deus prevaleceu. Ela sempre prevalecerá, amigo. Não estou irritado com você. Eu te amo. Eu
quero que você... Eu – eu acho melhor me afastar dos cultos evangelísticos, porque talvez eu tenha sido áspero
demais. Eu não pretendia ser. Eu vos amo. Mas, irmão, irmã, isto é a verdade. Isto é a verdade, então me ajude.
E eu poderia dizer isto: ASSIM DIZ O SENHOR, pois esta é Sua Palavra. Isto é correto.
Agora, leve aquela velha condição de câncer para longe da igreja. Fiquem fora disto, mulheres. Fiquem fora
disto, homens, não somente as mulheres, mas também os homens. E você também pregador, você tem deixado a
barreira cair, pastor. Existe algo de errado com você. Você não tem orado o suficiente, ou você teria
absolutamente visto sua congregação ficando naquela condição; você ficaria e resistiria à coisa se você pregasse
para quatro paredes. É exatamente isto. Esta é a verdade. Você faria isto.
51 E o que necessitamos é de uma anti – antiquada escovação, limpeza. E você povo pentecostal não observa,
os batistas e presbiterianos indo pegar sua bênção e sair para a glória com isso. Famosos ministros batistas, e
presbiterianos, e luteranos, estão recebendo o batismo do Espírito Santo, dizendo: “Estamos famintos por isto,
irmão Branham. Estamos famintos por isto”. E eles estão indo e indo, alguns homens de projeção na nação
estão famintos por Deus. Oh, vamos nos limpar. Vamos todos nós, o luterano, o batista, o presbiteriano, o
pentecostal. Não estamos divididos; somos todos uma grande Igreja do Deus vivente. Vamos unir nossas mãos
um com o outro, e nossos corações juntos, e olhar em direção ao Calvário e marchar através das fileiras. Vamos
seguir de vitória a vitória.
A vinda de Jesus será em breve, amigos. E lembrem-se, vocês pessoas aqui, tentem ser como aquele grupo
chamado para fora. Lembre-se, a Bíblia disse que a última era da igreja será aquela era da igreja de Laodicéia,
morna. E isto é justamente onde a igreja pentecostal tem ficado. Isto é onde todos eles estão ficando. Se você
não observar, Deus está vindo e puxando um pequeno remanescente fora aqui, e aqui, e aqui, para constituir a
Noiva e partir. Vê? Então vamos ser expertos agora, e crer em Deus, e ter fé em Deus, e crer que Deus está aqui.
52 E o Deus que estava em Elias é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. É o mesmo Deus que estava... Pode
ser que você não queira receber isto, mas isto é exatamente o mesmo Deus. Ele – Ele é. E Ele faz milagres; Ele
mostra visões; Ele envia poderes; Ele sara o enfermo; Ele tem revelações; Ele – simplesmente tudo, exatamente
o que sempre Deus tem feito. Como podemos então, amigos, à luz desta Bíblia, continuar ainda e ainda viver da
mesma maneira?
Aqui está a única coisa que você faz. Agora, quando você deixar a igreja esta noite, você diga: “Sabe, creio
que de certa forma o irmão Branham está certo. Sim, agora, aquilo é a verdade”. Mas amanhã você vai direto de
volta para o serviço quando você não deveria ir. Se seu marido está doente, você necessita fazer isto, mas se não
está, ouça, querida irmã, Deus fez você para um lugar, a cozinha. Quando você fica fora dela, você está fora da
Sua vontade.
Lembre-se disto. As mulheres foram feitas para serem uma esposa em casa. Ela nunca foi feita para
trabalhar em escritório. E isto tem causado mais desgraça e divórcios e coisas.
E hoje, mesmo sua adorável cidade está tão degradada quanto a nossa está, com mulheres policiais na rua.
Se isto não é uma desgraça para Chicago ou qualquer outra coisa, quando milhares de homens andam nas ruas
procurando um emprego. Exatamente a verdade. E grávida? Oh, que coisa. “Ei, saia daí”. Você deveria estar na
cozinha cozinhando para o seu marido um bolo para o jantar ou algo. Exatamente correto.
53 Sei que você está... Isto – isto é duro, amigos. Porém isto não é dito com escárnio; isso é dito com amor, por
que vos amo, e quero que vocês entendam isto desta maneira. Mas você não pode ver o pecado e ficar em
silêncio. Isto – isto é tudo. Eu – eu – eu não gosto disto. E eu vejo isto no povo. E o povo aqui, e as pessoas para
quem prego são pessoas que me amam, e – e meu viver vem das pessoas. Deus põe isto sobre o seu coração e
elas me dão vida.
Mas eu ficaria no tribunal de julgamento, e Deus me contemplaria na presença daquela grande luz de Deus e
diria: “William Branham, você sabia melhor do que isto, e você os deixou se precipitarem mergulhando para
dentro. Eu requererei o seu sangue de suas mãos”. Deus proíbe. Não, não, não. Eu digo isto, meu querido irmão,
irmã, e prego isto, se Deus me der fôlego enquanto eu viver. Então quando aquele dia, será... Você – você... Eu
quero que Ele diga: “Muito bem feito, Meu servo bom e fiel”. Agora, isto é o que eu quero que Ele diga. E eu
quero que Ele diga: “Oh, você povo alegre, você não está agradecido agora por ter se circuncidado das coisas do
mundo?”.
54 Exatamente como eu estava pregando na outra noite sobre a ovelha tosquiada. Vocês são ovelha, e o motivo
do Espírito ter deixado a igreja é porque o Espírito somente fica na ovelha. E você diz: “Agora, irmão Branham,
agora você fala acerca de nós mulheres e nós homens fazendo estas coisas. Isto é... Se eu quero tomar um
pequeno drinque, irmão Branham, após eu chegar em casa do trabalho, isto é meu privilégio como americano”.
Isto é correto. “Se eu quero fumar um bom cigarro, isto não é do seu negócio. Isto é privilégio meu”. Está bem.
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Mas se você é uma ovelha, você está desejando abrir mão e ser tosquiado dos seus próprios direitos, dos seus
próprios privilégios. Uma ovelha está desejando deitar-se e deixá-los remover dela o que vier dela, sua... Está
certo?
Você diz: “Se eu quero usar uma roupa e uma saia, e eu quero fazer isto do modo que eu desejo fazer, isto é
negócio meu. Este é meu privilégio americano. O povo americano o expõe, e eles são... Isto é legal. Eles não me
correrão para fora da rua com isto. E se eu quero fazer isto, eu o farei. Isto é privilégio meu”. Tudo bem
senhora; isso está exatamente certo. Porém se você é um cordeiro, você está pronta para perder seus direitos
para ser um cordeiro de Deus. Isto é correto. Se você é um cordeiro você se privará dos seus direitos. Isto é
verdade. Então você devia fazer isto. E se você – se você simplesmente sair e não tentar... Você diz: “Bem, eu
irei abandonar isto”. Ore até que Deus simplesmente – simplesmente torne isto tão real a você, que você
abandonará a si próprio. Se você simplesmente fizer isto. E agora, estamos aqui para te ajudar, não para te ferir,
mas ser uma bênção para você. E eu rogo para que vocês tomem esta pequena velha mensagem evangelística
deformada desta noite em seus corações, e vão para casa, e orem sobre isto, e digam: “Deus, seja misericordioso
comigo”. Quantos crêem que isto é a verdade e digam: “Eu aceito isto como a verdade”? Levante sua mão.
Deus te abençoe. Lindo. Vamos orar.
55 Nosso querido Pai celestial, à luz da Tua bendita santa Palavra, ainda com este derramar dentro de meu
coração, o retenho novamente para esta fila de oração que está se aproximando. Eu rogo, Deus, que Tu ajude
agora. E que possa isso do qual eu estava dizendo, prosseguir para dentro de seus corações de qualquer modo.
Conceda isto, Senhor. E deixe-o ser recebido no Espírito de amor, não em repreensão, mas no Espírito de amor,
vendo este grande câncer de pecado avançando sobre estes abençoados filhos Teus. E como os pastores ficam
em silêncio e não dizem nada a respeito disto. Oh Deus, levante homens que resistirão. Conceda-o, Senhor.
Envie mais alguns tisbitas, Elias adiante, que verdadeiramente ficarão indiferentes (Conceda-o, Pai), e
pregarão para que eles possam ver a luz. Oh, sim, Jezabel teve a luz, abundante dela. Ela teve a luz do Monte
Carmelo para ver que Deus respondeu a oração e realizou milagres. Ela conheceu isto. Mas ela não estava
desejando sacrificar e andar na luz.
E eu rogo, Pai, que Tu abençoe cada um aqui esta noite, e receba glória. E sare o enfermo agora, e deixe
saber que o Deus de Elias ainda vive esta noite, e que Ele ainda é o mesmo Deus. E eu peço isto no Nome de
Jesus.
56 E enquanto temos nossas cabeças inclinadas, eu pergunto esta noite... Eu quero cada um orando. Pergunto
nesta noite na pequena conversa que tivemos há pouco como uma pequena conversa familiar juntos, aqui. A –
minha parte do culto encerra-se amanhã à noite, e eu pergunto se você diria: “Irmão Branham, por esta...”. Não
irmão Branham, “Senhor Deus, sou culpado destas coisas, porém estou envergonhado de mim mesmo. Eu – eu
tenho ido à igreja e chamado a mim mesmo de cristão. Tenho estado tomando um pequeno drinque. Tenho
estado fumando um pouco. Tenho contado algumas piadas sujas, e, com a multidão, e eu tomo um drinque para
ser sociável, mas estou envergonhado de mim mesmo, irmão Branham, como um – professando ser servo de
Cristo, e eu entendo que isto é um espírito errado que me faz fazer isto”.
E a mulher diga: “Estou – estou envergonhada de mim mesma, irmão Branham, eu – eu tenho todo o meu
cabelo cortado, e eu sei que a Bíblia diz para eu não fazer isto. Sei que gasto uma grande parte do meu tempo
num instituto de beleza”. Você deveria olhar para o seu melhor, irmã. Isto é correto. Seja limpa e decente e
amável e doce. Sei que seu marido apreciará você assim. Que você aparentará um tipo melhor se você deixar
seu cabelo crescido... As mulheres estão supostas a ter isto. Elas não estão supostas a se parecerem como
homens. O homem não está suposto a ter cabelo comprido. A Bíblia diz para ele que não.
57 Você diz: “Tenho usado pintura e maquiagem, irmão Branham. Tenho usado o tipo errado de roupas; sei
que tenho me lançado a mim mesma perante os homens”. Ouça, eu digo isto. Quero dizer isto novamente, com
suas cabeças inclinadas. Querida irmã, você pode ser tão pura quanto um lírio para o seu marido; você pode ser
simplesmente tão pura e imaculada destas coisas. Mas você sabia, que no julgamento você pode ser vista como
cometendo adultério? Você sabe, Jesus disse: “Quem quer que olhe para uma mulher para cobiçá-la, já tem
cometido adultério com ela em seu coração?” Bem, o que seria se você se vestisse daquela maneira e saísse na
rua, e um homem pecador olhasse para você e te cobiçasse, então ele terá que responder por adultério no dia do
julgamento. E você irá ser alguém que é culpada. E você terá que responder por adultério na Presença de Deus.
E nenhum adúltero entrará no céu. Você se apresentou a si mesma perante ele para olhar daquela maneira. Você
vê o que eu quero dizer?
Abençoado seja seu coração, e eu não quero que você esteja totalmente desapontada no juízo. Quero que
você vá. Que você possa ser tão pura e limpa quanto você pode ser. Que você possa ser exatamente o tipo
adorável de uma mulher, mas se você se veste a si mesma assim e o homem cobiça você, e você se apresentou a
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si mesma para os homens assim, e eles cobiçam, você responderá no dia do julgamento como uma adúltera. Isto
é exatamente correto. A Bíblia disse assim. Veja, esta Palavra é profunda.
58 Por anos tenho passado através desta parte da América, minha terra natal. Eu disse a todos vocês há poucos
anos atrás. Fui através deste país orando pelos enfermos, e com sinais e maravilhas. Eu disse: “Um destes dias
eu voltarei. Voltarei com o Evangelho da verdade”. Isto é correto. Se eu posso conseguir o amor do povo, então
eu quero dizer-lhes o que é a verdade. Isto é o que estou fazendo.
Você é culpado? Ninguém levante sua cabeça agora, todo mundo em oração; levantaria você sua mão para
Cristo e diria: “Com Tua ajuda, Deus, purifique meu coração esta noite e permita-me ser uma pessoa diferente”.
Ambos homem e mulher, levantariam vocês suas mãos para Cristo agora mesmo? Deus te abençoe; isto é lindo,
em todo lugar. “Com Tua ajuda, Cristo, desta noite em diante eu quero orar até que Tu me concedas um Espírito
diferente que me fará olhar diferente e agir diferente. Eu não quero agir como o mundo”.
Seja separado do mundo, saia do meio do impuro, do incircuncidado. Não toque em suas coisas impuras,
suas velhas roupas sexuais, e seu fumo, e seu drinque, e seu jogo, e suas piadas sujas. Não se associe a si
mesmo com isto. Deus... Você acha que uma nobre pomba de Deus poderia alguma vez ficar num lugar como
este, onde todas as velhas coisa sujas estão indo? Não amigo, não, não. Ela se afastará disto em um minuto.
Então se você tem tido isto em você, fique livre disto esta noite, você quer? Agora, existem ao menos trinta,
quarenta mãos levantadas, eu quero orar por você.
59 Agora, querido Deus, se eu devesse ir para a glória esta noite, como confio que irei algum dia... Eu espero
que Tu me mantenhas aqui por um longo tempo até que Tu tenhas terminado comigo, crendo que Tu farás. Mas
eu sinto que tenho dito a verdade na luz do Evangelho. E eu rogo, Deus, que – que isto foi aceito agora mesmo.
E estas mãos que foram erguidas, eles foram convencidos de que eles têm estado errados; eles são sinceros,
Senhor. Eles estão... Não queremos que se sintam feridos, queremos que se sintam abençoados. E nós os
queremos agora, se isto for da Sua divina vontade, a qual eu sei que é, para pôr um novo Espírito neles. Eles não
querem agir assim. Os homens não querem beber e continuar assim e contar aquelas piadas obscenas. E as
mulheres não querem pintar suas faces, e agir como pagãs, e serem marcadas por um traço de paganismo. Deus,
oramos para que Tu ajude-os nesta noite. E abençoe a todos eles.
E agora, que o... E salve todos os pecadores, Senhor. Chame os apóstatas de volta para o lugar outra vez das
bênçãos de Deus. Tire-os fora de todos os velhos obstáculos e coisas que estão impedindo a linha de irrigação
que corre até o jardim do “aleluia”, onde as flores eternais crescem e o abençoado perfume da santa Presença de
Deus está com elas todo o dia. Deus, conceda. O suprimento de água está cortado porque o pecado tem feito
isto. Deus, remova todo o pecado esta noite e regue aquele jardim outra vez com Suas bênçãos e Seu sangue,
Senhor, para que o – o pecado seja afastado para longe.
60 E agora, Senhor, para que as pessoas saibam que Tu ainda és o Senhor Jesus e que sou Seu servo, eu rogo
agora, depois desta dura, rude conversa, eu rogo para que Tu me unjas agora mesmo, Senhor, com o Espírito
Santo que falará coisas e curará o enfermo para levar a Ti – levará as pessoas a saberem que Tu as amas, e que
esta é Tua mensagem e que Tu queres que eles sejam sãos e prósperos para fazer coisas boas. Conceda-o, Pai.
Oramos no Nome de Jesus. Amem.

Oh, como eu amo Jesus,
Oh, como eu amo Jesus,
Oh, como eu amo Jesus,
Porque Ele primeiro me amou.
Eu nunca O abandonarei,
Eu nunca O abandonarei,
Eu nunca O abandonarei,
Porque Ele primeiro me amou.
Você quer isso? A Palavra faz você se sentir como se você estivesse escovado? Ela faz para mim. Apenas...
A Palavra curadora simplesmente me purifica, simplesmente me faz uma nova pessoa. Você se sente desta
maneira?
Billy? Você deu cartões de oração? Número de 1 a 100. Tudo bem. Números de 1 a 100. Vamos chamar
alguns deles então.
[Espaço em branco na fita – Ed.]
61 “... você diga isto; você não diga aquilo”.
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Eu disse: “Este é o seu problema”.
“Tenho confessado isto a Deus”.
Eu disse: “Não foi contra Deus que você pecou; foi contra o seu marido. Vá, e faça isto correto com ele”. E
quando ela finalmente fez isto, ela ficou curada. Então ela voltou. Eu disse: “Agora Satanás terá que sair”. Vê?
Porque contanto que exista um pecado em sua vida Satanás pode dominar sobre você. Isto é exatamente correto.
Ou é algo que você tem feito, ou algo que você devia ter feito, é exatamente o mesmo. Vê?
Então vamos ver, quantos eu chamei lá embaixo? Não acho que consegui muitos. Em que ponto eu estava
chamando, do 1 até o qual? Oh, do 7 ao 15. 16, 17, 18, 19, 20. Fiquem assim... Oraremos por estes aqui
enquanto estamos... Agora, o restante de nós curvemos nossas cabeças agora.
62 Pai celestial, agora oramos para que Tuas santas mãos sejam estendidas sobre estes lenços e pacotes aqui, e
que eles possam ser curados cada um que eles representam. Conceda-o, Senhor. Que eles possam levar para
aquela pobre velha mãe deitada no hospital, aquele bebezinho, talvez com convulsões ou o que quer que isto
possa ser, Tu o sabes, Senhor. E eu rogo para que os espíritos malignos saiam deles. Conceda-o, e que eles
fiquem sãos através do Nome de Jesus. Amem.
63 Tudo bem, vocês estão parados... Todos eles estão alinhados? É que... Tudo bem, então começaremos a fila
de oração, se eles não estão alinhados. Agora, eu quero que cada um queira, para os próximos poucos
momentos, se você pode, isto irá ser uma mudança sobre o estrado, e, assim depois começaremos a orar pelos
enfermos. Eu quero, se você simplesmente mantiver seus assentos só por uns poucos momentos e apenas crer...
Então se você está doente e você tem necessidade de Deus, se você apenas olhar desta maneira e orar e
disser em seu coração, diga isto, diga: “Senhor, Deus, estou necessitado de Ti. Talvez eu seja um pouco cético.
Tu... o irmão Branham não me conhece; estou certo. Tu somente o vires e digas para mim o que é isto que está
motivando ser desta maneira, ou alguma coisa que está – algo que eu sei que é a verdade, e todas as dúvidas
desaparecerão de mim, e eu – eu nunca mais descrerei”. Agora, isto é – isto é uma coisa e tanto para se dizer.
Mas, irmão e irmã, no Nome de Cristo, faça isto e veja se Ele não te chamará. Vê? Você... Agora, às vezes é
tanta aglomeração que eu não obtenho isto totalmente. Mas tenho explicado isto, o que é isto.
64 Agora, aqui está uma – uma senhora aqui; eu suponho que ela é estranha para mim. Você é, senhora? Não
nos conhecemos um ao outro, e nunca a encontrei, eu creio, em vida. Mas... Senhora? [A irmã fala – Ed.] Você
me viu uma vez. Onde foi? Em Vandalia, Illinois17, que você me viu. Tudo bem. Mas certamente que tem – que
tem sido cerca de dez anos atrás, no princípio quando eu havia começado. E você simplesmente no meio
daquela grande multidão lá naquela tenda. Oh, que coisa. Aquilo foi realmente – realmente uma multidão, não
foi?
Você estava lá na noite em que o garoto cego que não tinha olhos ficou curado? Ele veio para cima e
apanhou minha gravata e disse: “Que cor é isto?” bem em direção ao final da reunião. E isto foi há cerca de dez
anos atrás. Havia um sapateiro lá também, em Vandalia, creio que ele tinha os olhos cegos que foram curados
na reunião.
Uma noite o Senhor rompeu direto e simplesmente inundou o lugar, e eles apanharam as camas e macas, e
os papéis embrulhados. Isto... Os jornais de Chicago me chamaram de irmão Henry Branham. Eu nunca
esquecerei aquilo, o “Tribuna” aqui em Chicago. Havia duas ou três páginas de jornais disto na reunião, sendo
um longo tempo desde então. Porções de águas desceram o rio. Porém Deus ainda permanece o mesmo.
65 Agora, esta senhora está... Ela não me conhece. Ela disse que ela me viu numa reunião uma vez, mas há dez
anos atrás. Então se existe qualquer coisa pela qual você está aqui, eu – eu – eu não o sei; você sabe disto. Eu
não tenho meio de saber disto. Somente Deus teria que revelar isto. Isto é correto?
Bem agora, se Jesus conversou com a mulher no poço, parou e conversou como estamos conversando agora,
e então finalmente descobriu onde o seu problema estava e disse-lhe... Ela creu que isto foi o Messias. Ela
acreditou. Ela disse: “Nós samaritanos sabemos que o Messias fará estas coisas quando Ele vier”. Mas ela não
conseguiu entender Quem era Ele, e Ele lhe disse que Ele era o Messias. Isto é maravilhoso? Quão maravilhoso.
Bem, Ele ainda é o Messias esta noite.
66 Agora, para a audiência, Moisés, quando Ele desceu e tornou sua mão leprosa e a curou, e mostrou às
pessoas que Deus lhe havia enviado, aquilo ficou estabelecido para toda Israel. Eles simplesmente partiram, e o
seguiram. É isto correto?
Mas se Deus esta noite... Se você deseja questionar a mulher, tudo bem. Deus esta noite sabe desta mulher.
Eu não sei nada dela, nunca a tenho visto em minha vida para saber dela. Certamente, que eu estando de pé
diante do povo ela poderia me ver, porém eu não a conheço. Aqui está ela. Ela é provavelmente um de seus
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amigos aqui, e você conhece tudo a respeito disto. Mas agora, se Deus pode me contar porque a mulher está
aqui ou qual é o seu problema... Poderia ser problema doméstico; poderia ser enfermidade; poderia ser alguma
outra pessoa. Eu – eu não sei. Eu não posso lhe dizer. Mas se Ele revelar isto, teremos que saber que isto é
algum tipo de um espiritual, um poder invisível fazendo isto. É isto correto?
Bem – bem agora, a Bíblia disse que quando Jesus estava aqui sobre a terra, esta foi a verdadeira coisa que
Ele fez, e nada fazia até que primeiro o Pai Lhe mostrasse. É isto a Escritura? E Ele disse: “Estas coisas que Eu
faço, vós também as fareis. Eu estarei convosco até o fim do mundo”.
Agora, se Ele pode reproduzir Sua vida em nossos corpos esta noite para nos purificar com Seu próprio
Sangue, do qual somos indignos, porém torna-nos dignos através do Seu Sangue, então isto deveria satisfazer a
cada um que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e que Ele está bem aqui com você. É isto correto? Agora,
possa Ele conceder isto. Ele não poderia. Eu não poderia te dizer. Ele pode. Mas que Ele possa conceder isto.
67 Agora eu quero conversar com você. Estando regando e aguardando, naturalmente que estou esperando por
uma mudança, pelo Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo para o – para o culto de cura. Porém agora
quero apenas falar com você por um momento... E eu... Se Deus revela isto agora, você irá aceitá-Lo? O que
quer que for, você irá aceitá-Lo?
Agora, para a audiência, estou apenas olhando para uma jovem mulher de pé aqui, um pouco mais jovem
que eu, e ela está olhando para mim como uma cristã. E... Mas Deus sabe todas as coisas corretamente.
Porém agora, se Deus pode, ou deseja, não digo “Ele pode”, se Ele deseja revelar para mim qual é o seu
problema, então isto liquida toda a questão. Está acabado. Isto é correto. Não é maravilhoso saber que o Deus
de Elias ainda vive? Vê? Ele vive. Isto é correto.
68 Você é uma cristã totalmente correta, por causa desta verdadeira receptividade que vem desde o Anjo do
Senhor, e você está consciente de que alguma coisa está acontecendo agora. Agora, exatamente como uma
cristã, uma irmã cristã e um irmão cristão... Agora, exatamente desde há poucos segundos atrás, alguma coisa
aconteceu, não foi? Você pode sentir algo. Se isso está correto, levante sua mão. Isto é correto. Vê? Porque bem
entre eu e você agora a unção começa a se abrir. Há uma Luz parada entre eu e você. Você alguma vez viu a
foto Disto? Você nunca viu Isto. Eu acho que eles têm isto aqui. Está bem entre você e eu agora.
Seu problema está em sua perna. Isto é verdade, não é? E é no osso, e é um tumor, e é maligno. Você está
em uma séria condição e uma sombra escura pende perto de você a qual é a morte. Isto é verdade. Você é de
Illinois, mas não de Vandalia. Lugar como um monte, Dower Hills, algo assim, Illinois. Isto é correto. Seu
nome é Wahr. Lydia M. Wahr. É isto correto? Você crê em mim agora que sou Seu servo? Então venha aqui.
Nosso Pai celestial, na Bíblia quando Tu estavas aqui na terra Tu caminhastes entre os homens e retornaste
Tu mesmo para o Pai do céu, e Ele estava em Ti e Te mostrou coisas para fazer e falar. E Tu disseste que Tu
não farias nada a menos que Ele primeiro Te mostrastes. E então como o Pai te enviou, Tu disseste que Tu nos
enviarias, e iria conosco e estaria conosco. E as coisas que Tu fez estariam prosseguindo, Teu ministério, por
Tua Igreja até Tu voltares outra vez. E estamos olhando para Ti para vir a segunda vez em glória. E hoje à noite
a verdadeira evidência, a evidência inicial do Deus vivente está aqui na plataforma esta noite entre as pessoas
em Chicago. E os sinais que Ele disse que seriam feitos no fim do mundo estão agora sendo feitos. E este
demônio que tem estado em nossa irmã para tirar a sua vida, que ele possa ser amaldiçoado no Nome de Cristo,
e saia da mulher, e que ela possa viver. Amem.
Deus te abençoe, senhora. Agora, vá alegre e regozijando. Amem.
69 Você crê agora? Agora, olhe, tenho estado pregando por cerca de duas horas. Tudo bem, isto é uma visão, e
olhe para as gotas de suor. Vê? Isto enfraquece você. Algo sai de você. A coisa deixou a senhora. Vê? A mulher
tocou Sua vestimenta e disse: “Algo saiu de mim”. Não de...
Tudo bem, traga o homem. Agora, por favor, seja reverente se você desejar. Lembrem-se, espíritos
demoníacos saem de um e vão para os outros. Quantos sabem que isto é verdade? Então seja reverente.
70 Senhor, Deus deve te ajudar, porque você – você está ciente de que isto é câncer e sua condição aí nos
intestinos. E quando você se assentou você teve que usar uma almofada para se sentar. Mas somente Deus pode
te ajudar. Você crê que se eu pedir a Ele para que Ele te ajude e toda esta legião de pessoas aqui esta noite,
crentes cristãos? Você crê. Louvará a Ele e dará a Ele toda glória? Você O ama de todo o seu coração e servirá a
Ele, você fará isto? Você fará. Que o Senhor possa conceder sua bênção.
Pai celestial, enquanto observo para a face deste homem, sabendo que ele está nesta noite como os leprosos
que se assentaram no portão de Samaria, quando os sírios haviam sitiado. Eles eram leprosos, e eles disseram:
“Por que devemos nos sentar aqui até morrermos? Se sentarmos aqui, certamente morreremos. Se formos para a
cidade, nada existe que possa ser feito por nós”. E eles tomaram uma chance ao irem para o exército do inimigo.
E Tu recompensaste sua fé e salvou suas vidas.
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Deus, este homem, o médico não pode fazer mais nada, e não existe nada deixado para ele senão vir a Ti. E
Tu não és um inimigo; Tu és um Pai de amor O qual está esperando-o esta noite, para vir. E agora, ele veio, e eu
estendo minhas mãos sobre ele como Teu servo, e peço isto no Nome de Jesus Cristo para que Tu cures o
homem e o deixe viver. E talvez no retorno a Chicago algum dia ele virá e dará louvor e glória à Ti por sua
cura. Amem.
Deus te abençoe, irmão. Agora, vá, não duvide de nada. Apenas vá como se você – como se nada tivesse
acontecido a você.
Agora, somente seja reverente, apenas tão reverente quanto você pode ser. E tenha fé em Deus. Somente o
Senhor Jesus pode tornar o enfermo são. “Eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades”. É isto
verdade? A Bíblia diz que isto é a verdade. E sabemos que se a Bíblia diz assim, isto é verdade.
71 Agora, aqui está uma senhora sentada, de pé aqui, melhor, diante de mim, uma estranha para mim. Ela... Isto
é verdade, não é, senhora? Eu não conheço você. Mas Jesus conhece você. Agora, se eu tivesse algum modo de
ajudar você, e eu não fizesse isto, eu não seria um homem terrível? Bem, no – no – no tribunal de julgamento o
que Deus diria para mim? Se Ele dissesse: “Eu – Eu te disse para ajudar aquela mulher, e você não fez isto”. Eu
teria que responder por isto. Mas eu... eu – eu não tenho meio de te ajudar, somente alguma coisa poderosa que
levante sua fé em Deus. É isto correto? E sua cura já tem sido completada quando Jesus morreu por você. Você
somente tem que ter fé para receber isto. Não é isto correto?
Agora, se Deus revelar para mim porque você está aqui, você aceitará e crerá nisto? Você crerá. A audiência
fará o mesmo? Tudo bem, irmã, apenas olhe deste modo só um momento. Eu somente quero falar com você.
Em primeiro lugar eu vejo sangue pingando diante de mim. Ele tem açúcar nele, o qual é diabete. Você tem
açúcar, diabetes. Isto é correto. Insulina é uma coisa maravilhosa, mas o Sangue de Jesus é melhor. Não é isto
correto?
Digo, eu vejo que você está preocupada com alguma coisa também, alguma coisa em seu coração que você
está orando a respeito. Este é seu marido. E digo, ele é um paciente em um hospital (Isto é correto), em estado
hospitalar. E você está desejando... Você está orando a respeito... É sua alma. Isto é correto. É sua alma que
você não crê que está salva, e você quer oração por ele. Não estou lendo sua mente, porém isto é verdade, não
é? Agora, não existe nenhuma sombra de dúvida em sua mente agora, existe?
Oh Pai celestial, no Nome de Jesus o Filho de Deus, rogo para que Tu concedas isto e dê a ela livramento a
ela e a seu marido, no Nome de Cristo. Amem.
Olhando para baixo para o hospital no gráfico, senhora Hill você pode ir em frente então. Amem. Isto
fortaleceu você, não foi? Vejo um gráfico com um nome; por esta razão que eu disse isto. Vê você?
72 Tudo bem, você vem? Tenha fé em Deus. Não duvide, mas creia. Você crê que o Senhor Jesus vive e reina?
Você crê que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre?
Você é esposa de um ministro? Isso não está em seu cartão. Mas penso que vi alguém na plataforma e
alguém pregando ou algo. Era o seu marido, porque eu não creio que você como uma dama que é, deixaria um –
algum outro pôr seu braço em volta de você como ele fez (Isto é correto), porque você é uma verdadeira dama.
Eu te admiro. Você crê que o Senhor Jesus pode te curar, que você pode ficar sã?
Você tem mais alguém por quem você quer oração, não tem? Criança, ela tem problema de sinusite, não é,
como febre do feno?18 Isto é verdade, uma garotinha, diria cerca de dez ou doze anos de idade. Isso está certo,
não está? Ela é sua filha. Você não é de Illinois; você é de um – um – um estado que tem uma forma de
planície, longas planícies, de um lugar chamado Parker, Kansas, é de onde você vem. Isto é correto. Você crê
em mim como Seu profeta? E você ponha o lenço que você enxugou as lágrimas dos seus olhos em sua filha, e
tudo ficará bem. Venha aqui.
Pai celestial, eu abençôo esta mulher no Nome do Senhor Jesus Cristo, que Tu a cures e a faças ficar boa,
por causa de Jesus. Amem. Agora, senhora Mauk, vá para casa em Kansas e fique boa.
73 Oh, Jesus Cristo está ressuscitado dos mortos. Ele é verdadeiro e Ele é maravilhoso. Como vai, irmã? Quero
pedir algo a vocês. Vocês que estavam sentados bem abaixo aqui há poucos momentos atrás. Está certo. Vocês
estavam olhando para cima para mim, e todos de repente enquanto eu estava falando, há pouco pareceu que
vocês estavam simplesmente todos estremecidos acerca de alguma coisa, todos de uma vez, não foi? Eu poderia
lhes dizer; foi a visão sobre vocês então.
Este pequeno cisto não ferirá você; você sabe disto, não sabe? Você sabe que não te machucará. E suas
preocupações que você tem em seu coração, isso não te ferirão; mas você deve se lembrar que Deus cura. Você
acredita que ficaria tudo bem com seu pai? Você crê. Deus pode curar aquele câncer se você crer nisto, se você
18

Alergia a florescência na primavera – NT.

20

A Face Pintada de Jezabel
acreditar nisto. Você crê? Digo, sua mãe tem tido algum problema também. Ela teve um ataque recentemente.
Não é isto correto? Agora, você crê que você está em Sua Presença? Você aceita tudo que Jesus morreu para
que pudessem ser Seus esta noite? Você viria aqui?
Pai celestial, eu abençôo esta querida mulher enquanto ela está de pé aqui em necessidade, e eu oro para
que, no Nome de Cristo, que Tu a cures e cure seus amados parentes por quem ela pede, no Nome de Jesus
Cristo. Amem. Agora, tome estes e estendam eles em ambos. Amem. Deus te abençoe.
Vamos dizer: “Louvado seja o Senhor” [A congregação diz: “Louvado seja o Senhor” – Ed.]
74 Oh, um terrível problema de estômago, e provoca você, você sabe... Mas Deus é um Curador disto. Você crê
nisto? Você quer ir comer? Você acha que Deus tornaria você são. Você acha? Tudo bem apenas continue
seguindo louvando a Deus, e indo, fazendo a vontade do Senhor. Amem.
Problema nas costas também, irmã, mas Deus pode tornar isto bom, você não crê nisto? Certamente. Apenas
continue prosseguindo então; creio que Ele fez isto. Amem. Agora, eu quero pedir algo a você, quando eu disse
problema de estômago para aquela senhora, um sentimento realmente estranho moveu sobre você. Agora, você
pode ir comer também; aquela úlcera te deixou. Amem.
75 Glória ao Senhor Jesus Cristo; todo o louvor, e todos os poderes nos céus e na terra estão entregues em Sua
mão. O que você pensa a respeito disto na audiência? Deus é verdadeiro, não é? Você não crê que Ele pode
curar? Você não crê que Ele pode tornar são? Ele pode fazer qualquer coisa que Ele queira fazer. Você não crê
nisto? Amem. Oh, eu simplesmente O amo. Existe alguma coisa em meu coração simplesmente borbulhando
para cima. Como eu amo o Senhor Jesus.
Eu quero pedir a vocês, se vocês crêem de todo o seu coração agora mesmo, você verá a glória de Deus.
Quantos lá fora agora que levantaram a sua mão há pouco tempo atrás, sem seus cartões, eu quero que vocês
vão louvando. Eu quero que você ore para que Deus só – somente envie o Espírito Santo e...
76 O que seria se eu não dissesse nada para você, e apenas orasse por você, e te dissesse que você irá ficar são,
você acreditaria nisto? Então simplesmente siga em frente; o Senhor te abençoe.
Que tal esta garganta? Crê que Deus te curará? Você deseja cantar para a glória de Deus. Você costumava
ser um cantor, não é? E você quer cantar para a glória de Deus. Tudo bem, você irá. Tudo bem. Apenas tenha fé
em Deus.
Aquele rapaz sentado próximo a você aí, ele há pouco tremeu completamente quando eu disse isto. Ele tem
algo errado em seu rosto. Isto é correto, não é? Jovem? E você crê que Jesus Cristo te torna são? E este – este
problema de glândula também, Deus pode tornar isto são. Você crê? A razão que eu digo isto, é que assim você
teria entendido outra coisa (Você vê?) que...?... Amem. Tudo bem. Você crê que Deus fará isto? Amem.
77 O que você acha a respeito disto? Você acenou sua cabeça, a senhora de cor sentada ali na fila da frente
olhando para mim. Olhou para cima deste jeito e acenou: “Isto é correto”, ela disse. Uh-huh. Tem alguma coisa
de errado com sua cabeça, não tem? Isto é correto. Você crê que sou profeta de Deus, Seu se – Seu servo, eu
quero dizer? Isso tropeça o povo quando você diz “profeta”. Vê? Você crê nisto? Existe uma outra coisa que eu
não posso ver exatamente. Há algo acontecendo, mas eu não posso dizer o que é. Vejo duas pessoas. É alguma
outra. É outra senhora. Sim, você está orando por outra senhora. Ela é sua amiga; ela tem um câncer, ela não
tem? Isto é correto. Amem. Aleluia. Abençoado seja o Nome do Senhor. Ele é de eternidade em eternidade. Ele
é Deus.
78 A pequena senhora sentada em frente daquele homem que está orando tão severamente ali, de alguma forma
pesada sentada, que tem glândulas inflamadas, sentada bem atrás ali. Sim, senhora. Você está orando mui
severamente para ser curada, não é? Eu quero um homem atrás de você para estender sua mão sobre você se
desejar. Você fará isto por mim, irmão? Tudo bem.
Pai celestial, abençoe esta mulher. Ela está tentando romper até o fim. E vendo a neblina daquela Luz
pendendo sobre ela, eu rogo que Tu concedas sua cura através do Nome de Jesus Cristo. Amem. Você foi
curada quando estava de pé aqui, querida, então apenas mova-se, e dê a Deus louvor e glória. Amem.
Vamos dizer: “Obrigado Senhor”. [A congregação diz: “Obrigado Senhor” – Ed.] Oh, Ele é maravilhoso.
79 O que você acha, senhora? Sentada bem ali atrás. Você tem problema de estômago, não tem? Tem uma
garotinha que tem problema de estômago também. Oh, isto te surpreendeu, não foi? Mas você foi curada
depois. Amem. Você tem um tipo de nervosismo que é de família. Isto é uma condição péptica do estômago que
provoca isto. A garotinha herdou isto de você, do seu nervosismo. Isto é correto. A comida é azeda e vomita e
assim por diante. Isto é correto. Isto é ASSIM DIZ O SENHOR...?...
Ali uma senhora sentada perto de você; ela tem algum tipo de ataques de tontura. E ela... Isto não é correto,
senhora? Levante sua mão. Isto é correto. Você quer ser curada? Bem, a senhora que estava sentada ali que há
pouco foi curada de problema de estômago, estenda sua mão sobre ela, irmã.
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Pai, no Nome de Cristo eu rogo para que Tu confirmes isto, e eu pelo Nome de Jesus Cristo através do
poder que elevou Cristo eu expulso os espíritos das pessoas no Nome de Jesus. Amem.
80 Ele é maravilhoso. Você precisa de mais evidência de que Ele ressuscitou dos mortos? Você crê que Ele
está aqui agora mesmo? O que mais você quer? Descrer seria pecado. O que é pecado? Incredulidade. É isto
correto? Eu quero fazer algo agora mesmo enquanto tenho forças para fazer isto. Eu irei confiar isto a você. Eu
irei confiar de que você confessará cada pecado que você conhece, agora mesmo. Confesse-o a Deus, o que está
errado. E eu estarei tentando com todo meu coração, e com toda a mina força, com tudo que está dentro de
mim...
81 Se eu achar favor Contigo, Deus, por favor, ouça minha oração desta noite, eu rogo sinceramente. Estas
pessoas, Senhor, eu verdadeiramente creio que são sinceras em seu coração. Elas têm sido lançadas ao redor da
coluna para o poste e ensinaram isto, aquilo, e todos os tipos de igrejas e credos, até, Pai, eu sentir muito por
eles, e eles estão tentando ser bons. Rogo a Ti, Senhor Jesus, ouvir esta noite, que Tu favorecerás, e responderá
a oração.
E, Pai, rogo que Tu deixes o Espírito de Deus ir em frente agora e fazer superabundantemente além. Ouça
do céu, Deus; os corações das pessoas têm sido arrastados através de tudo. O que torna isto tão grave e negro é
que eles não podem somente entender e levantar-se nesta hora, e saber que Tu estás – Tu estás aqui na sala. Não
eu Senhor, Tu estás aqui; És Tu fazendo isto. Eu rogo para que Tu concedas bênçãos para cada um, em Nome
de Cristo.
82 Agora, coloque suas mãos um sobre o outro. Cada pessoa que está enferma, levante sua mão. Agora ca...
Alguém estenda sua mão em alguém que está enfermo. E você venha aqui até a mim, senhor. Agora, ponha suas
mãos sobre alguém. Oh, amor de Deus, quão rico e puro! Quão insondável e forte! Isto deverá permanecer para
todo sempre, os santos e as canções dos anjos.
Meus amados amigos, enquanto vocês estão em oração, enquanto suas cabeças estão inclinadas, enquanto
vocês estão orando um pelo outro, tenho eu achado graça em sua visão o suficiente para que vocês pudessem
crer em mim ser servo do Senhor? Tem o Senhor confirmado Sua Palavra de volta de que eu estou com você
cem por cento para ajudar você no Reino de Deus? Tem Deus revelado isto após todos estes sete ou oito anos
em que tenho partido para frente e para trás através de Chicago? Se isto é assim, então ouçam-me como servo
de Deus. A Bíblia disse: “Estenda as mãos um sobre o outro, e eles estenderão suas mãos um sobre o outro, e a
oração da fé sarará o enfermo”.
83 Creio em vocês. Creio que vocês são sinceros, e filhos de Deus. Creio com todo meu coração que Deus tem
me chamado para este trabalho. E creio que se eu pedir com toda sinceridade, e você crer com toda sinceridade
nesta única grande união de oração, enquanto nossas mãos e corações estão unidos juntos no companheirismo
do ressurreto Cristo, que Ele está aqui no – no edifício agora mesmo... Sem qualquer – qualquer dúvida de
maneira alguma, infalíveis sinais mostrando que Ele está aqui... Pode você entender como...?... nossos corações
estão firmados numa reunião como esta e manter nossa paz? Pode você imaginar quão distantes temos nos
movido, e quão pouco temos invocado as coisas de Deus, para firmar uma reunião como esta e ver estas coisas
seguirem, e nada dizer a respeito disto, e simplesmente sentar ali como estávamos – somente tem aumentado ali.
Você entende quão afastados de Deus, estamos por meio destas coisas?
Agora, vamos abrir nossos corações agora mesmo. Vamos vir abrir com nossos corações, de lugar a lugar, e
dizer: “Senhor Jesus, além da sombra de dúvida, estou Te aceitando agora mesmo”.
84 Agora, Satanás, eu te repreendo, e no Nome de Jesus Cristo saia do povo. Você é apenas um velho
incrédulo, e você está provocando dúvida nas pessoas, mas você tem perdido sua influência. E o Espírito Santo
está presente agora mesmo para curar o enfermo; o poder de Deus está aqui. E Satanás, te expulsamos deste
povo. Em Nome de Jesus Cristo saia do povo.
Agora, pare e dê a Ele o louvor todo mundo, enquanto eu retorno o culto ao irmão...
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