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Introdução

O

início do ano de 1958 foi marcado por uma série de campanhas fé-cura por diversos
estados. William Branham acabara de chegar de uma campanha bem sucedida em
Chattanooga, no Tennessee, e apenas parou em Jeffersonville para descansar; porém já na
semana seguinte ele seguiria para uma outra campanha na Virginia. Este culto ministrado domingo à
noite, foi também marcado por oração pelos enfermos, de modo que sua mensagem não foi muito
longa, uma vez que ele igualmente estava se poupando para a viagem na manhã seguinte.
O tema pregado foi uma extensão do que ele ministrou na escola dominical pela manhã. A igreja
está vivendo os seus últimos momentos sobre a terra, e Deus tem advertido o Seu povo a afastar-se
definitivamente do babilonismo que tem rodeado os filhos de Deus de inúmeras formas. Certos
programas de rádio e televisão e até mesmo alguns ensinos em determinadas igrejas, tem levado o
povo de Deus a um conformismo com as coisas do mundo. O alerta de Deus é que Seu povo viva
separado de todo mundanismo, e Ele o têm feito por meio de uma Mensagem, exatamente como foi
nos dias de Sodoma, pouco antes de ser totalmente consumida pelo fogo e enxofre. Ele enviara os Seus
Anjos para salvar a Ló da iminente destruição, alertando ele e sua família de que nada escaparia da
fúria divina. O Juízo nunca vem sem que haja primeiro uma advertência.
Ele conta a experiência de dias anteriores a sua chegada à Índia, quando um forte terremoto assolou
aquele país. Os pássaros sentindo que algo estava para acontecer, deixaram seus ninhos nos muros de
pedras e foram para o campo. Exatamente como nos dias de Noé, quando os animais buscaram refúgio
na arca. Por conseguinte, se Deus demonstrara o seu amor pelos animais alertando-os do perigo,
quanto mais Ele não fará com aqueles que têm o Seu Espírito.
Os meios de comunicação constantemente estavam notificando os avanços tecnológicos e
científicos, tendo como destaque a nação russa que acabara de enviar o primeiro satélite ao espaço. A
Guerra-Fria estava no auge, e um ataque nuclear soviético parecia apenas uma questão de tempo. Em
meio a tudo isto, o irmão Branham esforçava-se para pregar o Evangelho da salvação, mesmo em uma
nação que segundo ele havia rejeitado a Cristo desde 1956. Nada mais restava senão o juízo.
Porém antes que ele ocorra, haverá um povo preparado, alertado por um mensageiro enviado por
Deus, como sempre tem sido, a fim de que não se torne participante dos flagelos que hão de vir. Este
povo presenciará os mesmo sinais que antecederam a destruição de Sodoma e Gomorra. Para o povo
eleito, Deus enviaria um mensageiro com o mesmo sinal Daquele que revelou a Abraão os segredos do
coração de Sara. A vinda do filho prometido estava próxima e encheria de gozo os seus corações.
Quão maior não será o gozo da Igreja que tem ansiosamente esperado pela manifestação do Filho
do Homem, o Qual trará para junto de Si aqueles que pacientemente souberam identificar os sinais de
Sua Vinda e que deram ouvidos à sua Mensagem.
Diógenes Dornelles
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9/03/1958 – Jeffersonville, Indiana
1 Vamos inclinar nossas cabeças só por um momento agora, para uma
palavra de oração.
Muitíssimo Santo e justo Deus, queremos agradecer a Ti por Tua
amorosidade, pois isto é para nós melhor do que a vida. E nós oramos para
que Tu venhas de encontro a nós nesta noite de uma forma especial e que nos
conceda as tuas bênçãos. Que possamos enxergar a grande mão estendida de
nosso amado Salvador, para ministrar aos enfermos e aos aflitos e dar uma
mão de boas-vindas àqueles dos quais estão enfadados na estrada do pecado
nesta noite, para convidá-los à casa do Pai onde estes estão desejosos de
entrar.
Nós pedimos a Ti para se lembrar daqueles dos quais tem se extraviado
do reto e estreito caminho e que eles também possam voltar para o
companheirismo do Pai novamente. E oramos nesta noite, Senhor, que Tu
abras os ouvidos das pessoas para ouvirem o Evangelho e que Tu circuncides
os lábios do pregador. E permita-nos somente ser usados para a Tua glória. E
ao final deste serviço, quando partirmos para outros lugares diferentes, que
possamos dizer como aqueles que vieram de Emaús: “Como ardia os nossos
corações enquanto Ele nos falava ao longo do caminho”1, pois nós pedimos isto no Nome do Teu Filho, o Senhor
Jesus. Amem.
2 Eu quero ler algo das Escrituras esta noite, do capítulo 17 de São Lucas, e começando com o – o versículo 26.
E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do homem.
Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o
dilúvio, e destruiu a todos eles.
Da mesma forma também como fora nos dias de Ló; comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam,
edificavam;
Mas no mesmo dia que Ló saiu de Sodoma... fogo e enxofre caíram do céu, e destruiu a todos eles.
Assim será no dia quando o Filho do homem se manifestar.
E para um texto, eu quero tomar de Gênesis, o capítulo 19 e o – o versículo 22.
Apressa-te, e escapa-te para ali; pois eu nada posso fazer até tu chegares ali...
3 Nesta manhã eu estava falando da aproximação do juízo. E hoje à noite eu quero continuar. Podemos sentir os
ventos quentes do aproximado juízo do Deus Todo Poderoso. Assim como começamos a sentir estas coisas,
convêm-nos observar onde estávamos vivendo na hora por meio da qual estamos passando.
E há algum tempo atrás, fora um privilégio para mim visitar a Índia. E exatamente antes de eu chegar à Índia,
eles tiveram um grande terremoto. E eu estava lendo nos jornais da Índia, como que cerca de dois dias antes do
terremoto chegar, eles pareciam saber que alguma coisa estava errada. Todos os passarinhos que vivem nas
fendas dos grandes edifícios e que viviam ao longo dos grandes muros de pedras... Muitos da Índia tem muros de
pedras. E todos os passarinhos que tinham seus ninhos naquelas fendas, saíram dos muros. E todos os gados que
costumeiramente ficavam ao redor dos grandes edifícios ao escurecer da tarde e em volta dos grandes muros de
pedras, pois aproximadamente dois dias antes do terremoto todos estes animais e pequenos pássaros foram para o
meio do campo.
Você vê, havia alguma coisa acerca disto que Deus estava tomando conta dos Seus passarinhos e de Seus
animais.
4 Vocês sabem que o mesmo Deus que os conduziu na arca no início dos dias quando eles foram destruídos
pelas águas pela pregação de Noé, aquele mesmo Deus ainda está vivo e reina hoje, e Ele tem controle sobre os
Seus seres.
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E eu estava pensando, se Deus era assim tão cuidadoso com os Seus passarinhos, e Seu gado, e ovelha, para
tirá-los para longe da destruição antes que os atingissem, quanto mais cuidadoso Ele é dos Seus filhos, que tem
sido nascidos do Seu Espírito e lavados em Seu Sangue. Ele é atencioso para eles. E assim como Ele preveniu os
passarinhos para saírem dos seus lugares de moradia, eu sinceramente creio que Ele está prevenindo o Seu povo
hoje. Assim como nós vemos os grandes sinais da Sua Vinda à mão, eu creio que Deus está advertindo o Seu
povo para virem juntos. E uma grande chamada para fora neste último dia...
5 Meu tema esta noite é: “Partirá a Igreja Antes da – da Tribulação?”. Agora, é mais tarde do que você pensa. E
tão tarde, até eu crer que está quase tarde demais para a América. Estamos somente no fim da jornada.
E nesta manhã, enquanto eu estava pregando sobre a Babilônia e estas condições, eu pensei que seria muito
bom nesta noite, trazer algo da Bíblia para mostrar quão próximo estamos da vinda do Senhor. E nós podemos ver
nós – como nosso olho natural, que alguma coisa está determinada a acontecer. Há um – uma desordem tal entre
as pessoas; é quase tão difícil tentar ter um reavivamento. As igrejas estão tão diferentes uma com a outra por
causa das barreiras denominacionais. E os cristãos estão tão nervosos, como aparentam, e desordenados. Mas
vocês sabem, isto é estranho, porém nosso Senhor disse que quando estas coisas começassem a acontecer, é para
olhar para o alto, que nossa redenção estava se aproximando.2
E assim como vemos Sua grande misericórdia, como ela está sendo projetada para nós, vendo Suas mãos de
grandes sinais e maravilhas, que nossos olhos serão abertos em poucos minutos para observar. E então isto nos dá
uma grande e solene consolação saber, que o Deus da Bíblia ainda está vivo hoje. E que Ele ama os Seus filhos. E
Ele está dando a eles advertências. E aqueles que são alertados espiritualmente, virão.
6 E nós observamos nos dias que Jesus estava pregando, Ele disse: “Assim como foi nos dias de Noé e nos dias
de Ló...”. Agora, em cada junção de tempo, Deus tem sempre dado um chamado de misericórdia antes de um
chamado de juízo.
Agora, se vocês são historiadores... E eu tenho sido um estudante de história esta semana e nas últimas duas
ou três semanas, os Pais Pré-Nicéia da história antiga da igreja exatamente antes do Concílio de Nicéia, eles
estavam formando a igreja católica nos 1500 anos de eras de trevas... E eu vi que naqueles escritos de Nicéia do
Concílio Pré-Nicéia, que eles estavam tendo o mesmo como nós estamos hoje. Oh, como isso se repete por si
mesmo. E para ver a condição da igreja, e a condição do povo, e os sinais dos tempos, eles escreveram em todo
lugar.
7 Agora, antes de Deus sequer fazer qualquer coisa, a cada junção do tempo, Ele sempre tem enviado por
misericórdia, um profeta, uma mensagem. E assim como em todo tempo novamente, isto tudo tem sido
desprezado. A igreja não quer receber isto.
Noé... Ele falou de Noé aqui. E ele pregou por 120 anos. E embora sua mensagem fosse de misericórdia, o
povo falhou em atentar ao seu ensino. Isto foi alguma coisa que era para salvá-los, e contudo, eles não ouviram. E
se isso não é uma bela figura dos dias de hoje.
Agora, você pode dizer para mim: “Irmão Branham, como você pode dizer ‘bela’, e pintar o quadro para nós
que você está pintando?”. Isto é belo porque o Senhor Jesus está vindo logo para Sua igreja, e isto é muito belo
pensar que cada criatura de Deus podia sequer imaginar isto, de tornar-se livre deste caos e ir até a sua bendita
glória onde o velho será jovem e o doente será são para sempre; não haverá nunca mais tristezas ou preocupações.
Se isto não é a mais bela coisa que eu posso pensar... E quão abençoado é para aqueles que esperam por aquele
tempo de reunião.
8 Agora, nós encontramos, que assim como Jesus se referiu lá atrás nos dias de Noé... Vamos somente voltar
atrás, porque Ele disse: “Tome aquele dia como um exemplo...”.
Agora, quando Caim e Abel... Quando Caim havia matado Abel, e então Sete tomou o seu lugar, nós
descobrimos que Satanás estava tentando destruir aquela semente que viria, que Deus havia prometido “que a
semente da mulher feriria a cabeça da semente da serpente”3. E Satanás estava tentando destruir a semente real. E
ele pensou que tinha feito isso quando destruiu Abel. Porém Deus levantou Sete em seu lugar. Uma bela figura da
morte e ressurreição de Cristo na vinda da semente real.
9 Então isto é notável saber, de que maneira do lado de Caim eles se tornaram tão religiosos. E eles eram como
um povo indo à igreja. E assim Caim era como uma pessoa indo para a igreja. Ele adorou o Senhor. Ele ergueu
um altar. Ele pertenceu a uma igreja. Ele pagava as suas dívidas. Ele era em tudo respeitado, assim como um
homem podia olhar para ele por ser um crente real.
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Porém existem somente três classes de pessoas. Que são os crentes, os incrédulos, e os crentes manufaturados.
E o mundo ainda está cheio deles nesta noite.
E Caim era somente um crente manufaturado. E desta linhagem surge um grande grupo de pessoas que vão à
igreja, muito religiosos. Agora, isto é muito incomum, mas você já notou que é deste lado que veio a cultura, a
raça educada? A Bíblia claramente afirma isto. Ela diz que eles estavam construindo e eles fizeram grandes
coisas. A ciência veio da linhagem de Caim. E os grandes cientistas, e os doutores e os grandes homens vieram da
linhagem de Caim, enquanto que o outro lado era um – um pobre tipo de pessoas camponesas, porém elas eram
pessoas que acreditavam que seu Deus era real. Oh, Deus, numera-me com eles!
10 E pouco antes do fim chegar, havia uma grande confusão. E o lado da grande igreja, parecia que havia
conquistado o espaço do mesmo modo como é hoje. Pois a ciência...
E outra grande coisa, ele disse que eles estavam edificando. Nunca houve um tempo na história em que os
edifícios têm sido tão grandes como é agora. Este é um dos sinais do fim dos tempos. Nunca havemos tido um
tempo de edifícios.
E agora, sequer em nossa pequena cidade aqui, eu nunca mais pude encontrar uma oportunidade para ir caçar
um coelho. Isto é tudo projeto de casas. Somente edificando e plantando... E se nós abríssemos nossos olhos, este
é um dos sinais que Deus pôs, de que o fim está à mão.
11 E nós estávamos pregando esta manhã sobre os Sputniks4, e os mísseis, como eles podem estar em Moscou e
dirigir um míssel para o meio de Fourth Street em Louisville e sem sair de Moscou. A rajada disso fará um buraco
no chão de 127 pés5 de fundura por umas 150 milhas6 ao redor. Assim é como este grande buraco seria. Três deles
destruiria o mundo inteiro, tirando-o de sua órbita. Ciência, vê você de qual lado isto é? É do lado perverso.
Deus espera que Seus filhos confiem Nele para tudo que eles precisam. Porém queremos confiar na mão do
homem. Tenho preferivelmente fundamentado minhas esperanças em Cristo, ocupando minha solene posição
sobre a sua graça e misericórdia, do que qualquer grupo educado de pessoas dos quais formariam uma
organização, dizendo: “Este é o caminho”.
Cristo disse: “Eu sou o caminho, a Verdade, e a Luz. Nenhum homem vem ao Pai a não ser que ele venha por
Mim”.7
12 Portanto, você pode observar que este é um grande dia de educação. Este é um grande dia de disputa no
mundo. E bem no meio disto, eles devem ter tido um grandioso mundo científico do que nós temos hoje. Eles
construíram as pirâmides. Nós não temos conseguido uma coisa que edificaria a pirâmide. Se você estiver alguma
vez perto disto... Tenho estado lá, no Egito, e uma vez no México, e lugares, cidades com grandes blocos, que
seriam rolados até ali e pesariam centenas de toneladas, edificados lá em cima no topo daquele grande edifício
enorme. E está tão perfeitamente ajustada, até não existir sequer espaço para uma lâmina de barbear. Aquilo foi
tão magistralmente cortado. Oh, que tempo de ciência. E também isso está assentado tão perfeito no centro da
terra, que não importa onde o sol está, nunca existe uma sombra ao redor disto. Eu duvido se nós pudéssemos
igualar a isto hoje com nossa moderna ciência.
Mas Jesus disse: “Como foi naquele dia... assim será na vinda do Filho de Deus”.
13 Agora, e Noé pregou por 120 anos. E observe, ele foi escarnecido. Agora, Jesus também disse que assim
como foi nos dias de Ló, isto seria... Nos dias de Ló eles estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em
casamento, plantando edificando, vendendo, comprando.
Oh, lá nunca foi uma época tão comercial como é hoje. Só acostumados a lotes de carro e tudo, tanto até você
poder comprar um refrigerador neste ano e pagar cerca de 400 ou 500 dólares por isto, e no próximo ano ninguém
querer mais. Está fora de moda. Você não vê onde o mundo comercial tem seu faro para afiar de volta.
Você pode comprar um carro este ano, e no próximo ano está provavelmente tão bom quanto a um que você
podia comprar então, porém ele depreciará uma centena de dólares, porque eles mudam a tampa do radiador, ou
eles fazem alguma pequena bobagem, alguma coisa para ele. Isto é somente para influenciar uma venda para
cumprir a Bíblia. “Como foi nos dias de Noé... e nos dias de Ló...”.
14 Apesar de a cada tempo, anjos aparecerem, profetas serem levantados, e sua mensagem sempre tem sido
graça, misericórdia e livramento. A mensagem de Deus sempre tem sido de livramento, exatamente antes do fim.
Examine isto através das Escrituras, como Noé pregou livramento, e eles escarneceram dele, e fizeram graça dele,
4
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e haviam zombado dele. E assim como isto foi naqueles dias, assim é hoje. E quando você vai em frente com uma
mensagem de que Cristo ressuscitou da morte, como Ele prometeu que Ele mostraria a Si mesmo adiante, e eles
fazem hoje com esta mensagem, exatamente como eles fizeram na outra época...
Ló saiu de Sodoma e tentou o seu melhor para que sua família ouvisse a mensagem do Anjo, porém eles
zombaram dele, e disseram que eles estavam fazendo graça. Oh, que quadro deste dia. Quando você traz a eles a
mensagem do livramento de Deus, eles dizem: “Você está brincando de religião. Você está tentando representar
alguma coisa”. O mesmo tipo de um grupo. Em que hora estamos vivendo. Ora, eles pensam que eles são os
únicos que serão salvos. Eles acham que são os únicos que estão pregando o Evangelho. Jesus disse: “Estes sinais
seguirão aqueles que crerem”. Esta não é a minha palavra; esta é a Sua Palavra.
15 E observe, eu quero que você observe rapidamente, o tipo de mensagem que era. Oh, isto somente estremece
o meu coração. Quando eu penso de Sodoma e Gomorra que havia sido tão poluída, moralmente, até haver
pervertidos por toda a parte. Porém exatamente antes do final da grande destruição, Deus enviou um profeta lá
embaixo. E estou pensando além disso, que Ele enviou um Anjo lá embaixo. E eu quero que você observe a
mensagem do Anjo.
Abraão, o qual havia tomado o seu caminho com os poucos desprezados do Senhor, ele se fixou lá fora no –
no deserto onde a terra era pobre. E Ló desceu e se tornou o maioral da cidade. E ele era um grande homem em
meio ao pecado. Eu prefiro não ser tão popular e estar bem com Deus. Porém Ló era muito popular. E ele se
estabeleceu nas ruas da porta da cidade. Ele era um juiz do que podia entrar e do que não podia. E lá estava ele,
dando sua vida em fornicação, e sabendo que na sua cidade coisas como tais ocorriam.
16 E se isso não é uma figura de nossa nação hoje: pessoas sem censura, toda a espécie de tolice, mesquinhez,
artificialismo... Oh, eles poderiam interromper isto se eles quisessem, porém eles não querem. E eles não podem
fazê-lo, porque Deus disse que isto seria desta maneira. Se eles pudessem somente abrir os olhos e pudessem
entender...
E observe, pouco antes da grande hora crucial chegar, Abraão e Sara, os quais se fixaram fora debaixo do
carvalho... Um dia enquanto eles estavam lá fora, Sara viu um Homem se aproximando e ela se ausentou em
direção à tenda.
Que diferença para as mulheres deste dia e quão diferente isto seria lá embaixo em Sodoma. De chegar o
tempo para os homens virem para casa, todos eles usando suas pequenas roupas curtas, e saem para fora, para
cortar o gramado. Quanta diferença.
17 Porém Sara foi para a tenda. E quando ela foi, aqueles homens se aproximaram e Abraão os observou. Eles
davam uma impressão um pouco estranha de serem parecidos com homens. E Um deles parecia ser o Porta-voz. E
quando Ele se assentou e começou a falar com Abraão, Abraão disse: “Sente-se aqui, e eu irei buscar um pouco
de água, e eu lavarei os seus pés. E eu amassarei um pouco de pão, e nós ficaremos prontos, e você pode comer
um pedaço de carne. E depois você poderá ir”. 8
E quando ele correu até o rebanho e encontrou um novilho cevado e o matou, disse a Sara para buscar um
pouco de pão e fazer alguns bolinhos, e ele conversou com aquele Homem. Eu creio que de uma forma ou de
outra Abraão sabia quem Ele era. E o homem que era o Orador, tinha Suas costas voltadas para a tenda. Ele era o
Mensageiro daquele dia. E Ele disse: “Abraão, irei te visitar, de acordo com a promessa. Há vinte e cinco anos
atrás Eu fiz a você uma promessa, e irei permanecer com ela”. Oh, abençoado seja o Nome do Senhor.
18 Deus fez uma promessa, que nos últimos dias Ele derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne, e que Ele
ficará conosco. Jesus fez uma promessa e disse: “As coisas que eu faço vós as fareis também”9, e Ele
permanecerá com isto, pois Ele é justo.
E Abraão olhou para Ele. E Ele disse: “Exatamente por volta deste tempo no próximo mês, de acordo com a
vida, que estava em Sara, Eu irei te visitar, e Sara terá um bebê que tenho prometido”.
19 Agora, Abraão tinha uns cem anos de idade e Sara tinha noventa. E Sara, atrás do Anjo, dentro da tenda [O
irmão Branham demonstra – Ed.], riu. E o Anjo com Suas costas voltadas para trás, disse: “Porque Sara riu?”
Aquele era o Mensageiro. Oh, você faz idéia do que estou falando? Que classe de telepatia mental era aquilo?
Com Suas costas voltadas para trás da tenda, e ela por dentro, e ela sorriu, e Ele disse: “Porque ela deu risada?”
Ele soube disto. E aquela foi a última mensagem antes de Sodoma e Gomorra queimarem. Irmão, se você der
ouvido a isto nesta noite, esta é agora a última mensagem antes deste mundo ser queimado.
Vê a natureza do Anjo? Quem era aquele Anjo? Ele era Deus. Lembre-se, Abraão chamou a Ele “Senhor”. E a
tradução ali é Eloim, grande poderoso Jeová. Era Jesus reencarnado.
8
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20 Alguém disse: “Você quer dizer que era... como Ele teve aquele corpo?” Ora, ele apenas chamou os dois
Anjos e soprou um pouco de fôlego como este, e os átomos, e o cálcio, e o potássio vieram juntos, e Gabriel
passou isso de um anjo para outro. E Ele fez um para Si mesmo. Abençoado seja o Seu Santo Nome. Eu sou tão
grato nesta noite, em saber que aquele mesmo Deus Poderoso, a quem pôde fazer para Si próprio um corpo para
viver, minha confiança Nele é de que algum dia Ele se levantará desta forma, como Ele tem prometido fazer.
E Ele está em nosso meio fazendo todas as mesmas coisas que Ele fez ali (Oh louvado seja o Seu glorioso
Nome), dando-nos advertência, falando conosco, dizendo-nos para ficarmos preparados. Naturalmente, Ele disse
“Um pouco de tempo e o mundo não me verá mais. Contudo vós Me vereis, pois estarei convosco e mesmo em
vós, até o fim do mundo”.10 Em que hora estamos vivendo.
21 Observe, o Anjo que trouxe fogo, era o único o qual realizou aquele milagre. E todos nós sabemos que o
mundo será destruído da próxima vez pelo fogo. E o Anjo que estava posicionado em Sodoma e Gomorra...
Observe o que Jesus disse. Oh, isso estremece minha alma só em trazer isto. “Como foi os dias de noé, assim será
na vinda do Filho do Homem”. O que o Anjo fez? Ele tinha o Espírito de discernimento. E Ele disse: “Assim
como foi então, assim será quando o Filho do Homem estiver sendo revelado do céu”. Você vê isto?
Pense um pouco, que em nosso meio agora, se encontra o mesmo Anjo de Deus, o qual não é nenhum outro
senão o Senhor Jesus Cristo na forma do Espírito Santo. Está em nosso meio. E naquele dia... E Ele era Deus, e
aquela era a Sua Mensagem, pouco antes da destruição chegar.
22 Agora, nós observamos que aquilo foi uma mensagem de livramento. Ele foi até lá embaixo e tentou livrar o
povo, e eles recusaram ouvi-Lo. E hoje, é a mesma coisa em nossa nação, entre o nosso povo. Tenho tido o
privilégio de ver o nosso Senhor Jesus nas reuniões, fazer sinais, e maravilhas e grandes coisas. E as pessoas
atualmente desejam estar na plataforma e sabem sem sombra de dúvida, que o – que o grande, imortal e infinito
Deus, está presente e realizando o mesmo tipo de milagre, e eles ficam de pé e mascam chiclete, e caminham para
fora da plataforma indiferentes; eles não se importam.
23 Isto me parece como se um homem tivesse qualquer classe de uma espiritualidade em torno dele, ou o Espírito
de Deus Nele, e quando ele visse o Senhor Jesus fazer exatamente o que Ele disse que faria, isso impressionaria o
seu coração de tal maneira, que ele não poderia sustentar sua paz por tempo algum. Ele incendiaria a nação com a
mensagem.
“Assim como foi nos dias deles”, Ele disse, “assim será”. Aquela mensagem foi adiante, e eles meramente
riram disso, e zombaram disso, como alguém que estivesse contando alguma espécie de história à toa. Porém isto
era de misericórdia, e era de graça, e era de livramento. Oh, que coisa. E o Anjo disse, naquela manhã, para Ló,
após Ele haver dado a mensagem, Ele disse: “Apressa-te, e escapa-te para cá, pois eu nada posso fazer até tu
chegares para este lado.”.
24 E eu quero que você observe isto agora, porque nós temos que encurtar aqui por causa da fila de oração.
Repare no que o Anjo disse: “Eu nada posso fazer até você vir para este lado”. O que era isto? Era uma
mensagem de livramento. E antes que uma partícula de fogo caísse do céu, Ló tinha que sair de Sodoma. E antes
que uma gota de chuva caísse do céu, Noé foi para a arca. E antes que a bomba atômica possa fulminar esta
nação, a igreja partirá no rapto para encontrar o Senhor Jesus. E se os Sputniks, e os mísseis estão posicionados, e
os martelos estão retirados para trás, os Anjos estão todos posicionados em ordem. Aleluia. Os grandes corredores
do céu estão totalmente abarrotados. As harpas estão todas afinadas. As grandes bandas já estão treinadas. Há um
lindo tempo de retorno ao lar em breve, para a igreja do Deus vivo, que está esperando por Sua vinda.
Tudo está em ordem. Sou tão grato. Estou ficando tão cansado. Oh, por esta grande hora. E pensar que temos
tido uma parte nesta junção do tempo. Lembre-se: “Assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do
Homem for revelado do céu”. Agora, lembre-se, antes da chuva cair, Noé estava na arca. Antes do fogo cair, Ló
estava fora de Sodoma, pois o Anjo disse: “Eu não posso fazer nada até você vir para cá. Tenho que tomar a
alavanca em minha mão e puxar e fazer as chamas caírem do céu”. E eu penso exatamente desta forma: o Anjo de
destruição está sustentando a mão da Rússia, com bombas atômicas, até a igreja se unir como um grande Corpo
de Cristo. “E Eu não posso fazer nada até você vir para cá”. Oh, se isto não é uma garantia abençoada. E se nós
vemos tudo posto em ordem, a ida ao lar da igreja está em ordem. Aqui está o Anjo de Deus com a mesma
mensagem, realizando os mesmos sinais, as mesmas maravilhas; tudo está posto em ordem.
25 Tabernáculo Branham, há vinte e cinco anos atrás, aproximadamente, eu falei sobre este mesmo púlpito e
contei as coisas que são – estariam acontecendo em um destes dias. Aqui está. Estamos no tempo do fim; a junção
está aqui. O tempo de volta ao lar da igreja está perto.
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Sermões de William Marrion Branham
Os críticos, fazendo caso, zombado e ridicularizando, e como foi com o rei Nabucodonosor, e Beltesazar, 11
como Ele foi nos dias de Noé. Assim foi nos dias de Ló, e assim fazem o mesmo hoje.
“Eu nada posso fazer até você vir para cá”. Eu quero que você repare, Ló saiu de alguma coisa que o
destruiria. E Noé foi para alguma coisa que o salvaria. E isto é um tipo da igreja. Nós nos afastamos do mundo e
para longe desta era de Elvis Presley, e Arthur Godfrey em que estamos vivendo. Saia do mundo e vá para Cristo.
Saia do mundo. Eles que são do mundo, perecerão com o mundo. Aqueles que estão em Cristo irão para casa com
Cristo, “pois aqueles que dormem em Cristo Deus os trará com Ele quando Ele vier”. Nós saímos do mundo para
entregarmos a Cristo.
26 Oh, “porém eu nada posso fazer até tu vires para cá”. Eu gosto disto. Apressar, escapar. A mensagem é
urgente: “Depressa, depressa, fuja”. Abençoado seja o Nome do Senhor.
Jesus prometeu que este Evangelho seria pregado. Isto tem ido agora por anos e anos. E aqui está no tempo do
fim, o último grande sinal, pouco antes dos anjos gritarem: “Depressa”, ele tornou e disse: “Porque Sara riu?” O
anjo de destruição, Ele disse: “Tenho ouvido a respeito destes pecados, e tenho vindo para ver se isto era verdade
ou não”. E Ele descobriu que era verdade. E a mensagem foi de graça, e misericórdia, e livramento, porém:
“Depressa, depressa”.
Oh, filhos, não fiquem curvados e admirados; corram, corram rápido, o tempo esta à mão. Correr aonde? Para
fora como fizeram os passarinhos; fiquem longe destes grandes muros modernos da Babilônia, destas grandes
denominações velhas, que dizem não haver diferença no tempo, estas grandes igrejas incrédulas e velhas que
dizem: “Não existe tal coisa como cura Divina; não existem milagres”. Mantenha-se distante destes muros, pois
eles estão indo para desintegrar-se. Esta descendo para destruição e derrota, porque o meu Deus assim disse.
Corra para o meio do Calvário, além. Se os pássaros foram para as árvores, vá para as árvores também, para
aquela árvore onde Cristo foi crucificado, pendurado ali no meio de Sua misericórdia e clame à Deus até a
tempestade passar. “Depressa, fuja para cá, pois eu não posso fazer nada até você sair”. Ele está esperando por
você.
27 Fique longe destas velhas coisas modernas. Fique longe daquela televisão quando passar aquela classe de
filmes. Fique... Desligue o rádio quando este rock-and-roll começar. Atue como uma dama, vista-se como uma
dama. Atue como um homem; vista-se como um homem. Fale como um cristão. Deixe todas as pontes
queimarem. Corra, caia fora. A destruição está à mão. Deus está farto e cansado. Oh, está mais tarde do que você
pensa. A hora está à mão.
O Anjo tem misericórdia... O Anjo de misericórdia o qual pôs Sua Mensagem está bem aqui nesta noite. Você
crê nisto? Que a igreja tem que partir antes do período da tribulação?
Veja, Israel foi até Gosem, e o Egito foi para as trevas. O Egito 12 tinha ido para Gosem, e foi tomado para a
terra prometida. O Egito foi para dentro das trevas e foi enterrado no Mar Morto13.
28 Corra, corra e fuja. Esta pode ser sua última oportunidade. E lembrem-se, nós vimos os mísseis sendo
apontados. Nós ouvimos deles. Nós olhamos no jornal. O mundo inteiro está tremendo. Tudo o que Deus disse
está vindo a ocorrer. O que dizer a respeito disto? “No dia em que o Filho do homem revelar-se a Si mesmo do
céu...” O que é o Filho do homem sendo revelado? “Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e sempre”.
Veja isto no versículo 21 ou no versículo 30, isto.
Assim será quando o Filho do homem se revelar do céu.
29 O que é isto? Aquela mensagem... Esta coisa nunca tem ocorrido desde que Jesus esteve sobre a terra. E aqui
é o fim da era gentílica. Vamos observar isto só por um momento, e pensar fundo.
Quando Jesus esteve aqui sobre a terra, Ele não clamou ser um curador. Ele disse: “Não sou Eu que faço a
obra, isto é o Meu Pai. Porém Eu somente faço o que o Pai Me mostra para fazer”. São João 5:19, Ele Disse: “Em
verdade, em verdade, Eu vos digo, o Filho do homem nada pode fazer por Si mesmo, senão o que ele vê o Pai
fazendo”.
Se você observar Felipe, quando ele primeiro tinha se convertido, a forma como ele primeiro começou seu
ministério, o Senhor Jesus, o que aconteceu? Vamos ver como o Filho do homem tem se revelado a Si mesmo. Se
Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele terá que se revelar a Si mesmo como Ele fez ontem. Se Ele se revelar o
mesmo, Ele teria que revelar a mesma mensagem. Calma, atentamente...
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É mais provável que o irmão Branham quisesse ter dito “Belsazar”, pois “Beltesazar” era o nome babilônico de Daniel – NT.
O irmão Branham quis dizer Israel – NT.
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Partirá a Igreja Antes da Tribulação?
30 Quando Pedro veio até Ele após seu ministério (São João 1), Pedro andou com Ele. Ele não se chamava Pedro
até então. Ele era chamado por outro nome. E quando ele andou com Jesus, Ele disse: “Tu és Simão, e seu pai é
Jonas”.
Aquele velho pescador pensou: “Como Ele me conhece?” E então Filipe, também de Betesda14... E foi ao
redor da montanha e ele encontra um amigo, Natanael, debaixo de uma árvore, orando. Ele disse: “Venha, veja
Quem nós encontramos, Jesus de Nazaré Filho de José”. Veja como Ele se manifestou a Si mesmo.
E ele disse: “Agora, pode haver alguma coisa boa vinda de Nazaré?”.
Ele disse: “Vem e vê”. Esta é a melhor resposta que qualquer homem pode dar a algum outro. Não critique
isto; descubra-o por si mesmo. Oh, se nós somente pudéssemos ter aquela sinceridade hoje.
E durante a sua jornada, ele começou a instruí-lo. Ora, ele disse: “Pedro, ontem um homem, Cefas, você
conhece o velho pescador?”.
“Sim”.
“Ele caminhou perante este Homem, e Ele disse-lhe quem ele era e quem era o seu pai”.
“Ooh!”, disse Natanael, “Eu não sei sobre isto”.
31 E quando ele andou até onde Jesus estava, até da fila onde Ele estava orando pelos enfermos, Jesus penetrou
aqueles olhos nele, e Ele disse: “Eis, um israelita, em quem não existe dolo”. Como Ele fez para saber que ele era
um israelita? Os gregos e todos se vestiam igual e pareciam igual. Como Ele fez para saber que era um israelita?
Ele era Deus manifestado em carne. O que Ele fez? Ele olhou e ele viu.
Ele disse: “Desde quando você me conhece, Rabi?”.
Ele disse: “Antes que Felipe te chamasse, eu te vi, quando você estava debaixo da árvore”.
Ele disse: “Isto está determinado. Tu és o Filho de Deus. Tu és o rei de Israel”.
Jesus disse: “Porque te disse isso, você crê?”. Disse: “Então você pode ver coisas maiores do que estas”.
Porém um membro de uma igreja incrédula resiste a isto. Oh, exatamente tão reverente e firme quanto eles
podem ser, certamente. Eles estavam ali com grandes educações, grande experiências com seminários teológicos.
Eles disseram: “Este homem é um adivinho. Ele é Belzebu.”.
Jesus disse: “O que tu disseres para mim, eu te perdoarei, mas quando o Espírito Santo chegar e fizer a mesma
coisa, uma palavra contra Ele nunca lhe será perdoado nem neste mundo nem no mundo vindouro”. 15
32 Havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E ela se aproximou em meio a uma multidão, e ela tocou em
Seu vestido, pois ela dissera consigo mesma: “Se eu puder tocar neste Homem, eu ficarei boa”. Ela tocou Nele.
Ela correu entre a multidão e se abaixou ou o que quer que ela tenha feito, e Jesus se virou em volta e disse:
“Quem Me tocou?”. 16
Pedro repreendeu-O. Ele disse: “Olhe, a multidão ao redor Te toca. Porque Tu dizes: ‘Quem Me tocou’?”.
Ele disse: “Porém Me sinto cansado”. Virtude ou poder saiu Dele. E Ele olhou ao redor com aqueles olhos até
Ele encontrá-la. Como Ele fez isto? Isto não sabemos, porém Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele se
manifestou a Si mesmo para a nação judia daquele modo.
33 Quando Ele se aproximou da samaritana, a mulher estava no poço, uma amável mulher samaritana. Você se
recorda que havia somente três nações de povos, que é o judeu, o gentio, e os samaritanos: o povo de Cam, Sem e
Jafté. E os samaritanos eram meio judeu e meio gentio. (E vocês se lembram de quando isto começou, quando
eles se casaram com sua mulher e assim por diante). 17
E esta mulher chegou até ali, a qual nós cremos em nosso país ser uma mulher de má fama, porém ela não era.
Este garoto da Índia podia ter-lhes dito. Este é um Livro oriental e você está tentando lê-lo com uma educação
ocidental.
34 Quando eu fui à Índia e decolei da – da aeronave, em Bombaim, havia um bispo da igreja metodista. E todos
eles de pé ali disseram: “Você não nos diga que você é um missionário, senhor Branham. Nós sabemos mais
acerca da Bíblia do que vocês ianques saberão”. E isto é verdade. Ele disse: “Nós tivemos a Bíblia duzentos anos
antes que vocês fossem uma nação”. Está correto; a igreja São Tomé ainda esta lá, onde São Tomé desceu lá e
pregou. Porém ele disse: “Nós entendemos que Deus tem visitado você, para tornar esta Bíblia viva novamente”.
Disse: “Isto é o que nós queremos saber”. É isto. O mundo tem fome pelo Pão da Vida.
35 Esta mulher samaritana, como ela estava no poço, Jesus lhe disse: “Mulher, traga-me um copo d’água”.18
14
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Sermões de William Marrion Branham
“Bem”, ele disse... Eles tinham segregação. Porém Ele deixou-a saber que não havia diferença. Deus fez de
um sangue todos os povos. E Ele disse: “Se você soubesse com quem você estava conversando, você teria me
pedido água”. E a conversa prosseguiu até Ele captar seu espírito. Então Ele descobriu qual era o seu problema.
Ele disse: “Vá, traga o seu marido e venha aqui”.
Ela disse: “Senhor, eu percebo que Tu és um profeta. Agora, nós sabemos que quando o Messias, o qual é
chamado Cristo, quando Ele vier, Ele nos dirá estas coisas, mas quem é você?”.
Ele disse: “Eu sou Ele, que fala contigo”.
Ela correu até a cidade e ela disse: “Venham, veja um Homem que falou coisas que eu havia feito. Não é este
o Messias?”.
36 E Ele nunca fez isto uma única vez a um gentio. Por quê? Ele deixou isto para este dia. Isto é o que Ele disse
aqui: “Nos dias em que o Filho do Homem se manifestar a Si mesmo do céu...” Ele está se revelando a Si mesmo
agora para a igreja por misericórdia. Da próxima vez que Ele revelar-se a Si mesmo é na destruição para aqueles
que rejeitaram a Mensagem. Deus seja misericordioso para – conosco, enquanto nós oramos por um momento.
(“Suavemente e carinhosamente”, irmã Gertie, se você puder).
37 Eu apenas pergunto nesta noite, sentindo pena por vocês estando em volta do muro, e eu posso sentir suas
ansiedades. Eu apenas pergunto, oh, se você seria honesto consigo mesmo e com Deus só por um momento. Você
realmente quer correr e ficar fora disto? Existe um Homem na presença esta noite, chamado o Senhor Jesus. Ele
tem o bilhete para você. E tudo que você tem que fazer é dar a Ele o seu coração; Ele o lavará em Seu próprio
Sangue e purificará você de todo pecado e dúvida e levará você para o Seu céu quando Ele vier, e isso pode
acontecer antes que amanheça.
Os Sputniks... Não existe nenhuma coisa, a ciência diz, você ouve isso todo dia no rádio quando eles estão –
na televisão, quando eles estão entrevistando aqueles cientistas. Eles dizem que não existe nenhuma coisa que
impeça este mundo de ser destruído a qualquer minuto. Apenas tomam um bom copo de vodka, e eles puxam a
alavanca, e é isso. Corra. A mensagem é urgente. Corra, fuja. Corra por sua vida. Caia fora disto. Saia desta
moderna Babilônia. Afasta-se para longe dos muros. Você não consegue sentir alguma coisa puxando em seu
coração? Se você é espiritual de verdade e Deus tem falado a você... Certamente se Ele falou para aqueles
passarinhos, Ele pode falar a você.
38 Levante sua mão para Ele. Nós não temos espaço para colocar o povo ao redor do altar, mas se você somente
levantar sua mão e disser: “Deus, seja misericordioso comigo”. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, oh, que
coisa, por todo edifício. Eu não sei como existem tantas mãos. “Seja misericordioso comigo, oh, Deus. Esta é
minha mão. Eu quero escapar, Senhor. Antes que amanheça que eu possa ouvir um grito”. Eu olhei para fora, e os
arco-íris estariam flutuando através dos céus, o Filho do homem estaria vindo. Que dia terrível, aquele que você
deixou escapar a sua oportunidade. Você ficou em torno de sua igreja não é?
Oh, você diz: “Mamãe pertenceu a ela”. Tudo bem, irmão. Tudo bem, irmã. Porém a salvação da mamãe
nunca levará você. Mamãe viveu em um dia e você está vivendo em outro. Ouça a Mensagem do Senhor. E ouça
a advertência do Espírito.
39 Que classe de Espírito era aquele, o qual discerniu o – como Sara estava rindo de dentro de uma tenda, o Anjo
do Senhor? Agora, com suas cabeças inclinadas eu quero orar por cada um de vocês. O que você fez quando
levantou suas mãos para cima? Você diz: “Isso significa alguma coisa, irmão Branham?” Com certeza. Se você
realmente foi sincero, isto significa a diferença entre a morte e a vida. A mensagem é urgente. Você pode levantar
sua mão bem para o alto agora? “Seja misericordioso, Deus, para mim”. Deus abençoe a garotinha. Deus abençoe
a senhora. Deus abençoe a você, e a você, filhinho, a você, a você, jovem homem. A todas as criancinhas ao
longo destes altares, que tem tido suas mãozinhas levantadas. Bem, abençoe seus coraçõezinhos.
Você diz: “Eles não pretendiam isto”. Oh, sim, eles querem. Jesus disse: “Deixai vir a Mim as criancinhas;
não as impeçais, pois das tais é o Reino de Deus”.19 Elas podem nunca viver até adquirir a maturidade. Porém elas
serão... Elas nunca... Elas escaparão talvez de todas as grandes coisas que nós tivemos que atravessar.
40 Deus seja misericordioso. Quando você levanta suas mãos, isto revela que existe alguma coisa em você que
tem feito uma decisão. Seu corpo estava morto, se não houvesse alguma coisa em você que dissesse: “Levante
suas mãos”. Aquilo foi o Espírito. Então você levantou sua mão. Deus testemunhou isto. O Espírito fez você
levantar sua mão. Deus vos abençoe. E todas as criancinhas lá atrás. Existem criancinhas de cor também, ao longo
dali. Deus abençoe seus coraçõezinhos, ricos. Deus ama vocês. Certamente.
Estaremos indo para fora daqui num dia desses. Eu não sei quando isto será porém isso – está vindo. Corra
bem rápido. Vá para o Reino.
19
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Partirá a Igreja Antes da Tribulação?
41 Você diz: “Bem, eu já ouvi isso antes”. Você pode ouvi-lo pela sua última vez também. Esta pode ser a hora.
Deus te abençoe, lá atrás, jovem senhora. Mantenha-se distante de todo este velho enchimento moderno, aqueles
velhos muros. Todos eles cairão ao chão. Todo este rock-and-roll e este enchimento perecerão com o mundo. Não
seja você incluído no mundo. Afaste-se daí. Deus está voltando por Sua igreja. E Ele escolheu a você. Esta é a
razão Dele estar falando para você. A mensagem é urgente, venha rapidamente. Agora, enquanto nós oramos, seja
sincero agora, e peça a Deus para ser misericordioso a você.
42 Bendito Senhor, ali pode estar pessoas que nunca tem visto a operação dos poderes de Deus antes, porém
alguma coisa em seu coração tem dito: “Levante sua mão. Isto sou Eu”. E eles vêem que existe um chamado
urgente. Eles – eles são inteligentes o bastante para olhar em volta e ver que existe alguma coisa preparada para
acontecer. Criancinhas, muitas delas, levantam suas mãozinhas. Deus seja misericordioso para com elas. Muitos
idosos e de meia idade, eles erguem suas mãos; os adolescentes erguem suas mãos; eles estão querendo
misericórdia, Deus. E estou agradecido por saber que a primeira revelação de Cristo é misericórdia. A segunda
revelação é juízo. Oh Deus, agradeço a Ti por estes a quem tens tido misericórdia nesta noite, misericórdia na
jornada. “Bem-aventurado são os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são
aqueles que têm fome e sede por justiça; eles serão fartos”.
43 Ilumine estas luzes nesta noite, Senhor. Que eles possam ser candeias que se colocam sobre uma colina que
não pode ser ocultada, mas que eles forneçam luz dentro das escolas e nos lugares onde eles estarão associados
depois daqui. Conceda-o, Senhor. Que eles possam ser luzes que brilham para a glória de Deus. Abençoe-os, e
então algum dia em um mundo melhor, Senhor, que todos nós possamos encontrar aquela grande mesa de Deus
naquele super casamento. Mantenha Teu Espírito sobre nós, Senhor.
Abençoe aqueles que estão em volta das paredes, e fora no vestíbulo, e ao redor, que levantaram suas mãos e
assim por diante. Seja com eles, Senhor. Eles têm resistido e com os membros paralisados esta noite, mas seja
misericordioso. Conceda estas coisas.
44 Eles são os frutos desta pequena mensagem apressada desta noite. Eu rogo que os Anjos de Deus tornem isto
real em seus corações, que eles não – eles não deixem escapar isto. E eles são os frutos. E eu apresento-os a Ti. E
Te dou eles para Jesus, porque eles são Tuas dádivas de amor a Ele. Nenhum homem pode arrancá-los da mão,
porque ninguém é maior do que Deus. E eu oro para que Tu mantenha-os certamente seguros até Jesus voltar para
eles. Que o restante deles possa correr, Senhor, e correr para a mensagem que é urgente. Devemos sair
rapidamente antes da destruição chegar.
E agora, Senhor Deus, eu oro para que Tu envies o Seu Anjo, aquele mesmo Anjo que sentou com Abraão
(conceda-o Senhor) e que pôde dizer o que Sara fizera, atrás da tenda. E que era o Anjo do pacto. E que era o
Anjo que trouxe misericórdia antes do fogo cair. Mais que em qualquer hora, fogo poderia cair agora, e os átomos
que quebrariam o mundo inteiro em dois. Que ele possa vir nesta noite e nos dar misericórdia, Senhor, pois nós
pedimos isto no Nome de Jesus. Amem.
45 Oh, existe alguma coisa a respeito do antigo abençoado Evangelho que parece limpar você para fora. Eu amo
isto. Vamos somente cantar aquela canção, uma vez, “Suavemente e carinhosamente, Jesus está chamando”. Todo
mundo, vamos apenas erguer nossas mãos para Ele, você fará isto?

Suavemente e carinhosamente Jesus está chamando
Chamando por mim e por você;
Embora nós tenhamos pecado, Ele tem misericórdia e perdão,
Perdão para você e para mim.
Volte ao lar, vote ao lar, (Apenas prenda-se a Cristo agora).
Vós que estais enfadados, volte ao lar;
Seriamente, carinhosamente, Jesus está chamando.
Chamando, Oh pecador, volte para casa!
46 [Espaço em branco na fita – Ed.]... nunca tem estado em nenhum de nossos cultos de cura, deixe ver suas
mãos, os que nunca estiveram nos cultos... Isto é bom, sou grato por tê-los aqui. Agora, eu não clamo ser um
curador. Eu clamo que Jesus não está morto, porém que Ele está vivo. Não sou um curador. Não existem
curadores. Cristo já tem curado. “Pelas suas pisaduras fostes sarados”.20 Porém eu quero pedir uma coisa à vocês
20
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que são recém-chegados. Agora, você talvez tenha uma igreja, muitos de vocês que levantaram sua mão e há
pouco também, os que ergueram a mão por oração há poucos minutos atrás. Se você não possui uma igreja de
escolha, nós damos boas vindas a você ao Tabernáculo Branham aqui, onde nosso querido irmão Orman Neville,
um homem bondoso, que nada ensina senão a verdade da Bíblia; vocês são bem-vindos ao nosso
companheirismo. Somos metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, luteranos; somos tudo. Nós somos
cristãos que amam você. E nós oramos que você encontre... Se você não pode vir aqui, que você tenha uma boa
igreja próxima de casa, em algum lugar, onde eles realmente preguem o Evangelho e então que você possa ser
alimentado pelo Espírito de Deus.
47 Todos ao redor deste edifício nesta noite, se o Senhor Jesus tem levantado dos mortos, e tenho dito a você a
verdade, então Deus está obrigado por Sua Palavra a fazê-lo então. Vê? Oh, não tenha medo de confiar nisto. A
Bíblia é uma coisa ou outra, ou isto é a verdade, ou isto não é a verdade. Se isto não é a verdade, isto é o maior
enganador que já tem sido escrito, pois isto tem enganado a milhões.
Tenho estado muitas vezes, com o Alcorão numa mão e a Bíblia noutra, perante os maometanos e dito que um
está certo e o outro está errado. Deixe o Deus que é verdadeiro falar de Deus. Não tenha medo. Ele nunca
desampara. Ele nunca abandona.
48 Agora, o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, as obras que Ele fez, às quais há pouco tenho citado,
Ele prometeu que voltaria outra vez antes do fim do tempo e que faria a mesma coisa. Ele disse que faria isto
através de Sua igreja. Agora, ele disse: “Eu sou a Videira. Vós sois as varas”.21 Agora, a – a videira não possui
frutos. Os ramos possuem frutos.
Agora, se isto é uma parreira de abóbora, ela produzirá abóboras. Se for uma parreira de melancia, ela
produzirá melancias. Se for um cantalupo, isto dará cantalupos. Se for uma videira, ela dará uvas. Se isto é uma
videira cristã, ela produzirá Cristo, a vida de Cristo, as obras de Cristo. Vê? Então nossos espíritos têm que estar
energizados por alguma coisa. Sou tão grato por estar Nele, nesta noite.
49 Vocês não sabem, pequeno rebanho, como isto me faz sentir, sabe aqui, estou com quarenta e oito anos de
idade, um homem velho. E tenho pregado agora por vinte e sete anos. Meus ombros estão declinando. E oh, eu
compreendo que não sou mais um garotinho que costumava jogar bolinhas de gude aqui fora na rua. Porém existe
uma coisa que eu sei; eu – sou Seu servo. Eu preferiria ter isto, a tudo que eu sei, pois que outra coisa boa
qualquer poderia fazer?
50 Tenho tentado ser honesto com vocês pessoas. Tenho tentado fazer tudo que pude para ser honesto, e justo, e
verdadeiro em sua presença, e na presença de Deus, porque eu sei que Ele nos observa a todo o momento. Agora,
e se eu pudesse – eu diria a vocês agora, nesta pequena mensagem desta noite, eu tentei concluir cedo, mas estou
orando para que Deus leve o restante disto para o seu coração. Corra, corra, corra... Saia da Babilônia tão rápido
quanto puder. Não fique no mundo. Fu-fuja daquele absurdo. Saia, saia daqui, livre com Cristo.
Fuja daquelas coisas, pois você não sabe a que hora que pode não haver mais nada, somente poeira levantando
por sobre a terra, apenas gases, e o velho mundo feito em pedaços. Isto pode ocorrer antes deste culto encerrar e
isto não iria contradizer as Escrituras ao todo. Isto apenas cumpriria as Escrituras. O Evangelho tem sido pregado.
Aqui vem a última mensagem.
51 Agora, não olhe para as grandes coisas no futuro. A América tem cometido pecados que a afastaram do dia da
graça. Isto é exatamente correto. Você marque isto em sua Bíblia e descubra se estou certo ou errado. Ela tem
estado em declive agora, por dois anos.
Billy Graham disse em seu café da manhã, há não muito tempo atrás. Ele tomou a Bíblia, ele disse: “Aqui está
o padrão. Paulo foi até uma cidade e tinha um convertido, voltou no ano seguinte e lá havia trinta”. Disse, “Eu
vou até uma cidade e eu tenho um reavivamento de dois mil convertidos, e volto em seis meses e não encontro
talvez vinte”. Qual é a razão? Há tanto peixe no tanque. Há tantos que o Senhor conhecia antes da fundação do
mundo e estão predestinados para a Vida Eterna. Quando aquele último entrar, isto encerra tudo.
Houve tantos pássaros que entraram na arca. Tantos animais diferentes foram para a arca, e a porta foi fechada
por Deus. E isto deixou o restante deles de fora. Embora eles tentassem entrar.
52 E meu querido amigo, se você não entrou, vá agora enquanto Deus tem um chamado, porque as portas de
misericórdia podem se fechar para os gentios a qualquer momento. Agora, e agora o que eu faço agora terá –
enquanto eu – eu falo agora, tenho falado e minhas palavras... Se eu tivesse pregado por horas, isto não
significaria a metade tanto quanto uma palavra do nosso amável Cristo. Agora, porém o que teu tenho pregado,
tenho dito ou a verdade ou uma mentira. Se tiver dito uma mentira, Deus nada terá o que fazer com ela. Se tenho
dito a verdade, Deus ficará atrás de Sua Palavra. (Quantos você disse? Deram cinqüenta cartões?).
21
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53 Mostrarei a vocês o porquê de nós termos dado cartões quando vocês tem reunião de discernimento. Eu não
sei o que Ele fará; Ele pode não fazer. Porém eu quero que você seja honesto comigo, quantos aqui gostariam de
vir até a fila agora? Levante suas mãos, por todo edifício, aonde quer que você esteja. Todo mundo no edifício
que quer vir até a fila, levante suas mãos. Agora, quem seria, quem seria o primeiro? Vê? Você não poderia fazer
isto. Nós temos que dar os cartões em ordem para manter uma – uma fila.
Agora, eles têm dado cinqüenta cartões. E vamos somente chamar de todos ao redor por meio daquele grupo
de cartões. E isto dará a todos uma chance para vir... Agora, isso não é o que acontece aqui; isto é o que acontece
aqui. Vê? Isto não me toca; Isto toca a Ele.
54 Como muitos sabem, no Novo Testamento, o livro de Hebreus, diz que bem agora, que Cristo é o Sumo
Sacerdote, que pode se compadecer de nossas fraquezas. Bem, como você saberia que você O tocou? Pelo o que
Ele disse bem lá atrás, exatamente como Ele fez. Se Ele é o mesmo, ontem, e sempre, Ele tem que manifestar-se
a Si próprio, exatamente o mesmo como Ele fez ontem e sempre. Assim você vê, que a última mensagem para os
judeus e eles, como Ele fez isto?
Agora, esta é a última... Se Ele se manifestasse a Si mesmo de qualquer outra maneira, através de uma
denominação Ele seria injusto. Ele nunca se manifestou a si mesmo em uma denominação, porque não houvera
uma denominação em Seus dias. Ele manifestou-se a Si mesmo por meio do sobrenatural, como nós dissemos
nesta manhã, como a mão escrevendo na parede, a interpretação. Ele é o mesmo, ontem, hoje, e para sempre.
Deus seja contigo agora.
55 Ele disse: “Um dentre cinqüenta”. Tudo bem. Quem tem cartão de oração nº 1, levantaria você sua mão? Olhe
para o seu cartão. Alguém sobre o catre ou em qualquer lugar e que não pode levantar-se, todo mundo olhe para o
cartão do outro. Este é apenas um pequeno cartão. Eu não creio que nestes tenha o meu retrato neles, certamente.
Isto é apenas um simples pequeno cartão. Nº 1, onde você está? Tudo bem, ficaria você de pé de onde está,
senhor. Nº 2, levantaria você sua mão? A senhora bem aqui. Nº 3, levantaria você sua mão?
56 [Espaço em branco na fita – Ed.]
Nós somos estranhos. Esta é agora a nossa primeira vez de encontro então em vida, eu suponho. Então o
Senhor Deus nos conhece a ambos. Ele sabe tudo a seu respeito, e Ele sabe tudo a meu respeito. Mas se Ele em
Sua benignidade estivesse capaz... Se eu dissesse a você: “Oh, senhor, você está enfermo. E estou – você ficará
bem”. Você teria uma certa dúvida disto. Esta audiência teria um certo embaraço com isto. Certamente, você teria
somente a minha palavra. Mas se o Espírito Santo viesse e falasse a ele alguma coisa que ele tem feito, alguma
coisa que eu nada sei a respeito do que tem sido, ele saberá se isto é verdade ou não. Então se Ele sabe o que foi,
certamente se isto está correto, Ele pode dizer a você o que será e isto estará correto.
Você creria nisto, senhora Cox, não creria? Senhora Cox, sentada ali, isto apenas ocorreu ao olhar para ela, de
Kentucky, acima daqui. Esta é a senhora Wood aqui de algum lugar da igreja, sua mãe. O câncer tem comido a
face ao lado dela aqui. E eu estava voltando de cima no norte das florestas; minha esposa me chamou, disse: “Eu
nunca vi alguém tão dilacerado em minha vida como – como a senhora Wood”. E o senhor e a senhora Woods
são meus amigos do peito. E eu fui até a senhora, voltei com o ASSIM DIZ O SENHOR; o câncer morreu. Existe
uma mulher sentada aqui, e você pode duramente dizer que... Levantaria só um pouco, senhora Cox, então as
pessoas poderiam ver. O lado inteiro do nariz dela e tudo, comido abaixo com um câncer que se estende até o
olho dela. Gire assim para que a audiência possa ver você lá atrás. Câncer... Ele está sempre certo. Ele nunca está
errado.
57 Agora, se o Senhor nosso Deus revelar a este irmão, deixe-o ser o juiz. Se o Senhor nosso Deus revelar a ele
pelo o quê ele está aqui, ou alguma coisa como Ele fez à mulher – ou como Ele diria - como Ele fez a Filipe
quando Natanael foi procurá-lo, Nata – ou Filipe encontrou Natanael, e revelasse-o, todos vocês acreditariam?
Todos vocês pessoas que crêem... Se o homem me conhece eu não sei nada a respeito dele... E tenho minhas mãos
levantadas; eu não sei nada a respeito dele. Ele ergueu suas mãos de que eu não o conheço nem ele conhece a
mim. Então se o Senhor revelar algo, você aceitará tudo, não irá? Quantos, levante suas mãos, de modo que eu
possa ver. Agora, o Senhor te abençoe.
58 Agora, senhor, estou apenas de pé aqui aguardando para ver o que Ele me dirá. Assim você seria o juiz. E se
alguém pode olhar, o homem tem seus olhos fechados, assim você vê que isso não poderia ser telepatia. Somente
permaneça com seus olhos fechados. Se nosso Senhor Jesus, se Ele revelar algo, seremos gratos a Ele.
Porém o homem que está parado diante de mim, está aqui por causa de um acontecimento espiritual pelo qual
ele quer oração. Isto é verdade. Se isso está correto, levante sua mão de modo que as pessoas possam ver. Agora,
você crê? Nunca o vi em minha vida, porém era isto. Alguma coisa está incomodando a sua mente. Agora, quanto
mais eu conversasse com ele, mais seria dito. Agora, seja reverente. O que foi que o Anjo fez? Ele tinha suas
costas viradas. E Ele disse: “Porque Sara riu?”.
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Ela disse: “Eu nunca ri”.
Disse: “Oh, sim, você riu”. Porque ela estava assustada.
59 Agora, se a audiência pode ainda ouvir minha voz sobre os auto-falantes, o homem parece estar se afastando
de mim. Eu vejo uma mulher de pé. Esta é a coisa principal pela qual o homem está aqui; é por sua esposa. E ela
não está aqui com ele. E ela tem um problema feminino, um problema de senhoras, e ela tem um problema em
suas costas. Isto é a verdade. Você não é desta cidade. Você é de uma outra cidade chamada Marysville. Isto é
correto. Agora, vá para casa e receba-o da maneira que você creu.
60 Eu conheço você. Eu não sei o seu nome, mas você é uma mulher que estava de pé ali detrás da porta um dia,
que o Anjo do Senhor veio para mim quando você está – nas primeiras vezes aqui do Tabernáculo e revelou
alguma coisa que era um segredo perfeito, e você foi curada de um câncer. Isto é correto. Porém eu não tenho
idéia de qual é a questão com você agora. Mas o Senhor revelará isto, você aceitará? Eu... você não está aqui por
si mesmo. Você está aqui por uma – uma criança. E esta criança está aflita. E a aflição está na espinha, como não
poder ficar de pé ou algo assim. E eu vejo os pais desta criança com um rosário. Eles são católicos e um casal de
idosos. E seus avós são católicos também, e você está aqui pela criança. Tome seu lenço e coloque-o sobre ela.
Não duvide. Você pode ter o que você pediu. Agora, creia de todo o seu coração. Você está crendo?
61 Eu suponho que esta senhora é uma estranha para mim. Somos estranhos um para o outro, porém o Senhor
Jesus conhece a nós ambos. Agora, aqui está o quadro perfeito. Aqui está uma figura de São João 4; uma mulher
de cor, e um homem branco. Naquele tempo isto foi uma samaritana e um judeu, duas raças de pessoas. Jesus a
deixou saber rapidamente que não havia diferença; somos todos criaturas de Deus. O país em que nós vivemos,
mudando sua cor, nada tem a fazer. Deus quis Seu povo desta maneira. Ele fez o homem branco, negro, marrom,
amarelo, vermelho. Ele os fez desta maneira. Este é o Seu trabalho. E Ele ama todos nós.
Porém aqui está um quadro perfeito. Duas pessoas que nunca se encontraram antes e é nossa primeira vez,
duas raças diferentes. Agora, eu percebo que você é uma crente. Você é uma cristã porque seu espírito é bemvindo e aquele Grande Anjo de Deus não daria boas-vindas a nada que estivesse errado. Cer-tamente que não.
Você vê aquele quadro ali em cima, aquele anjo na – naquele quadro ali, aquela Luz acima onde estou parado?
Isto é o que está fazendo você se sentir da maneira que você está se sentindo agora, exatamente vindo totalmente
abaixo sobre você. (Só um momento, irmã Gertie. Isto parece ser alguma coisa. Eu não posso captar a senhora
corretamente).
62 Sim, a mulher está sofrendo de uma condição nervosa. Ela tem nervosismo; ela derruba coisas. Isto é correto.
E depois você tem um problema espiritual, que você está tentando resolver, porque você tem estado orando por
algum tempo. Isto é verdade. Você tem artrite. E vejo você tentando levantar-se de sua cama, vagarosamente,
especialmente de manhã. Você tem alguma coisa errada em sua espinha, também um problema espinhal. Isto é o
ASSIM DIZ O SENHOR. Você crê que sou profeta de Deus? Você crê que o mesmo Deus que conhecia Simão,
conheceria você? Se Deus revelar isto, isto fará de você uma crente forte, e que você receberá o que você quer?
Eles te chamam de Nanny, e o seu último nome é Johnson, e você vive em New Albany. Volte para casa e fique
boa, no Nome do Senhor Jesus.
63 Somente creia. Somos estranhos um para outro senhora? Somos. Apenas tão – só para as pessoas verem,
levantaria sua mão e diria que somos estranhos só...? Agora, o Senhor Deus conhece a nós ambos. E se Ele
conceder esta petição, você ficará feliz por isto?
Agora, alguns de vocês tem começado a crer. Agora, isto tem prosseguido desde o início com um homem
branco aqui em cima perante esta mulher aqui. É um homem sentado bem aqui. Você tem tido... Isto é tudo
correto, apenas fique onde você está. Você tem problema dos rins. Você tem problema nas costas. E você tem
problema de estômago. Isto é certo. Agora, vá crendo, e não se preocupe com mais nada. Você apenas creia. Eu
desafio sua fé para crer. Quem crê nisto de todo o seu coração? Tudo bem, então. Olhe e viva.
64 Se o Senhor nosso Deus, revelar esta mulher, a qual é uma total estranha para mim, e isto com nossas mãos
erguidas de que nunca temos nos encontrado antes, conscientemente, e se o Senhor nosso Deus revelar a esta
mulher e fizer a mesma coisa que Ele fez com a mulher de – mulher samaritana, você crerá de todo o seu coração
então, que isto estabelecerá para sempre em você?
Veja, tenho uma reunião se aproximando. E tenho que partir amanhã. E eu tenho que ir à Virginia e para uma
grande reunião que se aproxima. Eu não quero ficar cansado demais estando aqui. Tudo bem. Eu tomarei tempo
só por um momento com a mulher. Você crê? Jamais conheci quem é a mulher, e ela tem uma aparência horrível
de trevas seguindo-a. Oh, isto é – isto é triste. Você há pouco havia tido algum problema. Você perdeu uma
criança, um bebê. Isto é correto. E outra coisa, você está incomodada com um problema feminino, um problema
de senhoras, e um problema nas costas. E você também tem alguma espécie de alguma coisa que ocorre com você
como desmaiando... Oh, epilepsia. Isto é correto. Você também não é desta cidade. Você atravessou o rio para vir
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até aqui. Você é de Louisville. Você mora no número chamado 1754 da West Oak Street. Seu nome é Margaret
Quinn. Tudo bem.
65 Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, dê a esta mulher o que ela deseja, pois eu exijo que este inimigo
deixe-a em Nome de Jesus. Amem. Deus te abençoe, senhora. Não duvide nunca mais. Vá e receba, agora, pelo o
que você tem pedido. Você crê de todo o seu coração?
Muito prazer, senhor. Esta é a primeira vez que nos encontramos, eu suponho. Você crê que o Senhor nosso
Deus está aqui para realizar e dar a você as coisas que você deseja? Eu admiro sua coragem. E você está aqui por
uma coisa legítima: você quer deixar de beber e fumar. Bem, isto depende de você agora. Vá, e a paz de Deus seja
contigo e torne você saudável. Deus seja com você. “Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis”.
66 Você quer ficar livre deste problema nas costas? Vá ali, louve-O, e você ficará livre disto. Apenas vá crendo
nisto de todo o seu coração. “Se tu podes crer”, a Bíblia disse. Seja reverente. Creia no que Deus está fazendo
para ser a verdade.
Eu conheço você. Eu irei apenas orar a você; eu conheço o seu problema. Senhor, Deus, seja misericordioso à
mulher e conceda esta petição pois peço isto no Nome de Jesus. Amem. Eu não me recordo... o seu nome é
Baker? Isto é correto, eu – eu me lembro agora. Deus te abençoe, vá em frente agora, e creia Nele de todo seu
coração. Tudo certo.
67 Eu não conheço você senhora. Somos estranhos. Isto é correto. Você quer comer seu jantar e ficar livre deste
problema do estômago e daquela úlcera que você tem por todo este tempo? Vá, coma então. E Jesus Cristo te
torna sã.
Eu conheço você, e sei qual é o seu problema. Você não sabe – você não sabe que eu sei isto, porém eu – eu
sei. Deste modo sendo que você está – veio aqui no Tabernáculo, e eu não disse isso, porém a artrite e – deixará
você, se você somente crer. Vá em frente. Deus te abençoe. Vamos dizer “Graças a Deus”.
68 Você é nervoso também. Tem um problema do estômago incomodando você. Você crê que o Senhor Jesus
fará você ficar bom? Então vá, e que a paz de Deus repouse sobre você. Apenas quero estender as mãos sobre
você, e crer com todo nosso coração que Deus fará isto.
Sou um estranho para você, eu suponho, senhora. Você me conhece? Você já esteve aqui na igreja? Já? Nunca
tenho lhe visto. Naturalmente que são tantas pessoas que vem aqui. Tudo bem, você vá crendo e este problema
feminino deixará você, o problema de senhoras que você tem. Você crê? Tudo bem. Vá então, e Deus estará
contigo e te ajudará, estou certo.
69 Você crê senhor? Você crê que o Senhor levará esta dureza para longe de você, e fará você ficar bom, desta
artrite? Vá direto por trás através dali, agradecendo-O e louvando-O por isto e tudo ficará bem.
Você está perturbada com um problema de nervos não é, senhora? Isto é um nervosismo mental. Você fica
realmente cansada, sofre de indisposições, especialmente no final da tarde. Até mesmo Satanás lhe disse que você
iria perder a sua mente. Isto é correto. Porém isto é uma mentira. Você ficará boa. Isto é nada mais senão o tempo
de vida em que você está entrando; isto é menopausa. Toda a mulher tem que chegar a isto, porém tudo estará
certo com você, agora. Você crê na minha palavra? Então vá agradecer a Deus e cante hinos, e regozije e fique
boa.
70 Tubo bem, senhora. Sou um estranho para você também. Que coisa engraçada, é que quando eu disse a ela,
isto deixou você ao mesmo tempo, porque isto é exatamente o que o seu problema era, nervosismo. Agora, você
siga o seu caminho e creia de todo o seu coração e você ficará boa. Amem. Vá e creia de todo o seu coração.
Eu conheço você, senhora. Eu conheço o seu rosto, mas eu não... Você crê que Deus curará você? Eu sei
quem é você agora; você é uma senhora que vem aqui no Tabernáculo. Você crê que Deus curará você? Deixe-me
somente orar por você.
Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, torne a mulher boa, eu oro, em Nome de Jesus. Amem. Não duvide.
Eu não lembro do nome da mulher, mas eu sei quem ela...
71 E quanto a vocês pessoas aqui fora na audiência? Vocês estão crendo? Agora, fiquem realmente quietos.
Sejam realmente reverentes. Nesta direção aqui, alguém, eu desafio tua fé, no Nome de Jesus Cristo a crer nisto.
Uma senhora de cor tem suas mãos levantadas ali. Você crê, senhora, em mim, como servo de Deus? Se Deus
revelar a mim qual é o seu problema, você aceitará isto? Você quer oração por si mesma e por aquela garotinha,
por seus olhos, sentada ali. Isto é correto. Ponha sua mão sobre a criança, e creia de todo seu coração. E Senhor
Deus, eu oro para que elas recebam isto, no Nome de Jesus. Amem.
72 Você crê? Ali está o Anjo do Senhor parado sobre este companheiro de cabelo preto. Eu – eu creio que ele
vem na igreja aqui, embora, eu não esteja certo. Senhor, se eu conheço você, eu não sei o que está errado com
você, a menos que Deus revele isto. Porém... algo em Sua misericórdia está parado aqui... E você tem um – uma
ferida no pé, o pé esquerdo. Isto é correto. Você está – sua fé tocou em alguma coisa.
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E quanto a vocês em volta, sobre esta secção. Vocês crêem? Tenham fé então; não duvide.
73 Aqui está uma senhora sentada aqui com um chapéu preto, de óculos. Você tem um cartão de oração,
senhora? Bem atrás daquele garotinho ali, no fim da fila. Você! Você tem um cartão de oração? Você não tem um
cartão de oração? Você crê em mim como profeta de Deus? Se Deus revelar para mim qual é o seu problema,
você aceitará isto então? Você tem problema do coração. Aquele é seu marido sentado próximo a você, e ele tem
problema de glândula. Agora, vá e creia.
Quem crê Nele? Aquele homem de cor sentado ali? Você crê, senhor? Você crê em mim como Seu servo?
Você está desejando oração não é? Se Deus revelar para mim, de mim para você, você crê que Ele – que você
poderia aceitar isto? Você tem problema de fístula. E você tem um problema de ruptura. Isto é correto. E quanto a
vocês aí, vocês crêem?
74 Existe uma mulher de cor bem atrás desta senhora atrás aqui. Você tem sua mão levantada, irmã. Você deseja
alguma coisa do Senhor? Você crê em mim como Seu servo? Isto é um problema de voz que você está sofrendo.
Isto é correto. Você crê que Ele te curou?
À direita de você, aí, olhando ao redor de lado, à direita de você, no final da fila, a primeira, segunda, terceira,
quarta, quinta pessoa atrás ali. Você tem problema de tireóide. Você crê que Deus fará você ficar bem?
Que tal bem aqui atrás, o homem no fim do banco, bem ali atrás numa fila aqui? Você tem úlcera no intestino.
Isto é correto, senhor. Você crê que Deus te cura? Então levante-se e aceite isto no Nome do Senhor Jesus. Deus
te abençoe. Eu nunca lhe vi; você é um estranho para mim. Mas Deus conhece você. Vocês crêem nisto, cada um
de vocês?
75 Você crê que o mesmo Anjo de Deus que veio até a Abraão em misericórdia, o Qual conheceu os segredos
dos pensamentos de Sara, o mesmo que esteve sobre a terra e conheceu os segredos dos pensamentos da mente,
você crê que Ele está aqui agora?. O mesmo Deus, pouco antes de o mundo inflamar novamente em uma
destruição? Você crê que Ele está aqui? Então vamos reconhecê-Lo. Vamos crer Nele. Vamos tomá-Lo como
nosso Curador, agora mesmo. Quantos de vocês crêem nisto? Quantos de vocês realmente crêem, levante suas
mãos para cima. Agora, estenda sua – abaixe suas mãos.
A Bíblia diz assim: Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Ponha suas mãos um sobre o outro então, se
vocês são crentes. Você ore pela pessoa próxima a ti, e um outro próximo a ti ore por você que está orando por
um. Cada um de vocês ore um pelo outro agora. Em qualquer lugar no edifício, eu desafio sua fé.
76 A senhora ali com tuberculose, nem pense mais nisto; você está curada.
Você com problema de próstata sentado aí, senhor, levantando-se de noite. Esqueça isto; você nunca mais terá
que fazer isto. Deus te abençoe.
Eu desafio você a fazer um gesto de fé. Você fará? Então orem cada um da sua própria maneira. Ponha suas
mãos sobre alguém e ore por alguém próximo a você, enquanto eu oro por todos vocês.
Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Autor da Vida Eterna, doador de toda boa dádiva, envie o Teu
Espírito exatamente agora sobre este povo.
Eu condeno as obras do diabo, porque o diabo está exposto. Satanás, você não pode segurá-los por muito
tempo. Sua fé está se fortalecendo e eles têm suas mãos um sobre o outro. E eu te desafio que você tem perdido a
batalha, e o julgamento está à mão. Saia deles no Nome de Jesus Cristo. Afaste-se deles no Nome de Jesus.
Você crê Nele? Levante suas mãos e dê a Ele louvor por sua cura. Se você é um paralítico fique de pé, Cristo
faz você ficar bom. Se você está coxo, tem suas mãos aleijadas, levante-as. Por toda parte. Há uma mulher
paralítica aqui, levantando-se. Louve ao Senhor. Vamos dizer: “Louvado seja o Senhor”, todo mundo. Amem.
Irmão Neville.

Esta mensagem intitulada “Partirá a Igreja Antes da Tribulação?” (Will The Church Go Before The
Tribulation?), foi pregada pelo irmão William Marrion Branham, no dia 9 de março de 1958, domingo à
noite, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, EUA. Este texto foi traduzido na íntegra do
inglês para o português em Dezembro de 2007.
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