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INTRODUÇÃO
s eleições presidenciais de 1960 nos Estados Unidos ficaram registradas na história daquele país. Pela
primeira vez um candidato católico era eleito presidente: John F. Kennedy; numa disputa bastante
acirrada, mas cuja vitória fora garantida pelo voto feminino. William Branham havia feito várias
previsões sobre fatos que ocorreriam no futuro e este havia sido uma delas. Em pouco tempo o Jornal
“Arauto da Fé” irá publicar as sete visões que o Senhor lhe mostrou em 1933 durante um reavivamento de
tenda promovido em Jeffersonville, quando ele ainda era um pregador batista de 24 anos de idade.
Ao todo cinco das sete visões já haviam sido cumpridas, porém a sexta já estava em andamento onde ele
acreditava se tratar da ascensão do catolicismo nos Estados Unidos, e agora com um presidente católico, isto
parecia ser cada vez mais evidente. Porém as visões sobre o futuro não cessavam e neste ano ele recebera uma
da qual ele chamou de “Além da Cortina do Tempo” envolvendo mais precisamente o futuro eterno dos
cristãos. Ela também será publicada em fevereiro do ano seguinte no jornal “A Voz”, dos Homens do
Evangelho Completo. William Branham estava preocupado em registrar tudo que recebia, pois sabia que era
de importância para a Igreja. Por esta razão ele preparará um estudo detalhado sobre as Sete Eras da Igreja que
durarão dez dias para em seguida convertê-lo em livros. Ele o fará assim que retornar da campanha em
Shreveport, Louisiana, na igreja do irmão Jack Moore.
Esta mensagem “Conferência” é a segunda num total de cinco que ele pregou em Shreveport, antes de
seguir para Jeffersonville. Nela, ele fará um breve anúncio comunicando sobre este estudo das Sete Eras no
Tabernáculo Branham que se dará logo em seguida. A abordagem do tema daquela noite fora incentivada
pelas inúmeras conferências que estavam tendo lugar por diversas nações em diferentes partes do mundo.
Nelas, importantes decisões estavam sendo tomadas de interesse mundial. Porém William Branham afirma
que ao longo das Escrituras, podemos verificar que Deus também promoveu conferências a fim de comunicar
Suas decisões para o Seu povo e também para delegar poderes a certas pessoas a fim de cumprir determinadas
missões. Como a “Conferência do Éden” onde Deus decidiu que o Sangue de Alguém deveria ser derramado a
fim de cobrir os pecados dos filhos de Adão. Na “Conferência da Sarça Ardente” ele decidiu escolher a Moisés
para libertar os filhos de Israel do cativeiro egípcio, e na “Conferência do Pentecostes” Ele ungira a Sua Igreja
para testemunhar do Seu Evangelho para as outras nações.
E exatamente pouco antes do profeta de Deus subir à plataforma para pregar esta mensagem, uma
conferência com Deus estava acontecendo naquele mesmo lugar. Durante o momento dos cânticos, os louvores
da igreja foram subitamente interrompidos por uma irmã, a senhora Schrader, que tinha o dom de profecia.
Deus a tomara para comunicar a decisão de que enviaria alguém para levar a Mensagem da Hora para uma
outra nação, o BRASIL, como Pedro que fora enviado a uma outra nação para pregar a Mensagem na casa de
Cornélio, o romano (compare as Escrituras de Atos citados na “Profecia Para o Brasil” com o que o profeta diz
no § 65 desta mensagem). Na ocasião um homem chamado Archie Russel Martin, ex-batista e ministro de T L
Osborn, encontrava-se naquela reunião e tendo ouvido sobre a profecia para o Brasil, perguntou para o profeta
em outra ocasião, se haveria dele alguma objeção para ele levar a Mensagem para este país. Não ouvindo nada
em contrário, veio para o Brasil e traduziu as Sete Eras para o português e outras mensagens.
1960 também foi um ano importante para a história do Brasil, pois no dia 21 de abril a cidade de Brasília
era inaugurada como sua nova capital, e desta mesma cidade veio um homem chamado Joaquim Gonçalves
Silva que ao tomar conhecimento das mensagens traduzidas foi ordenado por Deus para que as estudasse e em
seguida passou a pregar a Mensagem vindo a alcançar todo o Brasil através do rádio e outras nações vizinhas.
A profecia estava cumprida.
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25/11/1960 – Shreveport, Louisiana
1 Feliz de estar neste... Reunidos em lugares celestiais em Cristo
Jesus, e ouvir as mensagens do Senhor, sabendo que estamos vivendo
outra vez nos dias do mover da igreja apostólica... Oh, sou tão grato
por isso.
Hoje tem sido um dia maravilhoso. Tivemos algumas entrevistas
com as pessoas e assim por diante, e o Espírito do Senhor tem estado
próximo, e temos visto grandes coisas acontecerem, e creio que
estamos perto do fim, realmente perto, mais perto do que nós
realmente pensamos que estamos.
2 Assim esta noite é outra noite em que temos o privilégio de, deste
lado da eternidade, unir-se juntos para ouvir sobre Sua Palavra. Creio
que se nós simplesmente encerrássemos a reunião e fôssemos para
casa, isso não... Muitas vezes nos satisfazemos simplesmente por
estar nesta noite, os cantos, e ouvindo as exortações, e o Espírito
falando para o povo...
Olhe nas Escrituras e examine-as. É desta maneira que isto – isto
começou. É desta maneira que isto terminará. Você alguma vez notou
que o reino gentio foi originado pelas línguas estranhas e
interpretações?1 O rei Nabucodonosor, a escritura na parede, línguas
estranhas e interpretações.2 Isto se move da mesma maneira – a era
gentílica.
3 Oh, seria tão bom se tivéssemos algumas semanas em que pudéssemos seguir falando em profecia e assim
por diante a... Eu perguntei ao irmão Jack Moore, meu precioso amigo, hoje, se estaria tudo bem se eu
anunciasse algo na assembléia hoje à noite. Ele disse: “Certamente”.
Começando no próximo domingo por uma semana, do dia quatro a onze, em Jeffersonville, eu estarei
falando oito noites lá sobre as sete últimas eras da igreja. Eu irei escrever um pequeno comentário sobre isto, e o
Senhor parece colocar sobre o meu coração para que eu fale disso perante a igreja. E isto irá à fita magnética, e
delas para os gravadores, e dos gravadores para a máquina de escrever, datilografando em taquigrafia, e depois
ser impresso o qual se tornará pelo menos em três novos livros vindo de fora agora das visões, e então este livro
sairá, as sete últimas eras da igreja. Creio que estamos nesta era.
4 Como veio a mim para escrever isto, eu estava olhando para trás no tempo em que o Senhor falou para eu
colocar isto abaixo, e depois observar isto, e trazer isto para as pessoas, e mostrar como isso vem a suceder. Eu
apanhei como uma profecia, e eu não... E eu era um pastor da igreja batista lá. Eu nem sequer sabia o que
significava uma visão, e agora, as coisas que aconteceram e que eu havia clamado ao cair em transe. Eu nem
sabia chamar isto de uma visão. Naquela ocasião eu era apenas um garoto: 1933, em Junho.
5 Eu estava em meu caminho para a escola dominical, e quando eu estava pegando minha Bíblia, uma visão
veio diante de mim; e eu estava parado no chão. E aqui estava o que eu disse. Está sobre um papel amarelo.
Será impresso no “Arauto da Fé”3 agora mesmo, porque a maioria disto tudo está cumprido. 1933 – pense nisto
agora. Há muitos, muitos anos atrás, cerca de vinte e oito anos atrás que isto – isto aconteceu. Observe quão
precisa Sua Palavra é.
Disse: “Temos agora um presidente (Dwi... Senhor Roosevelt), e este senhor Roosevelt motivará o mundo a
ir para uma guerra mundial através da sua – em seu tempo de sua administração, seu – seu – como presidente”,
e então disse: “E durante esta ocasião eles têm permitido que as mulheres votem, o qual será uma maldição para
nação. Elas elegerão o homem errado um dia desses”. E elas fizeram o outro dia4. Agora, pense naquilo. Disse:
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Gênesis 11:7 – NT.
Daniel 5:5 – NT.
3
Jornal de evangelismo que nesta época estava sob a direção do irmão Joseph Mattsson-Boze – NT.
4
Há pouco mais de duas semanas atrás no dia 8 de novembro, John Kennedy era eleito Presidente dos Estados Unidos da América –
NT.
2

3

Mensagens de William Marrion Branham
“Iremos para a guerra com a Alemanha, e a Alemanha se fortificará por detrás do concreto. E teremos uma
terrível derrota neste lugar”. A linha Maginot5 onze anos antes que fosse construída. Vê? Exatamente.
6 Disse: “Este novo ditador, Mussolini, tomará seu primeiro passo em direção a Etiópia, e a Etiópia cairá aos
seus pés”. Ela caiu. Isto disse: “Isto será seu fim. Ele acabará na desgraça”. E eu disse: “Ocorrerá que antes que
o tempo do fim venha haverá uma grande mulher de pé nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são
marcados pela mulher. Seu número é treze, e ela se levantará, ou será presidente, ou (Ponho isto em parênteses)
talvez a mulher sendo bonita e atrativa será a igreja católica porém cruel de coração, e ela guiará a nação para a
poluição. E depois que isto acontecer eles terão um perfeito automóvel até um lugar, que eu vi uma família
dirigindo em um automóvel que era coberto de vidro e não tinha qualquer volante nele.
Isto foi... E eu vi outro dia que naquele “Máquinas Populares”, que a máquina já está inventada. Eles podem
guiá-la em qualquer lugar que você queira por alguma espécie de um – deste controle de radar. Simplesmente
ponha-se em seu posto para isto e ele irá diretamente. Você nem mesmo necessita disto, e isto é coberto de
vidro.
7 Então eu tornei a olhar e eu vi que os Estados Unidos era como alguma coisa ardendo que havia incendiado
para cima, e abaixo no chão ali eu disse (não em transe), mas eu predisse... Lembre-se disto. Creio que isso está
gravado também. Eu predigo que estas coisas acontecerão entre agora 1933 e 1977 o qual nos dará dezesseis
anos mais se minha predição soa correta.
Agora, haviam sete coisas faladas disto que aconteceriam. Cinco delas já tem acontecido. Existem duas que
restam para acontecer. Isto será daquela maneira. Isto é no Nome do Senhor que deverá ser daquela maneira.
Vê?
Oh, Ele é grande. [Alguém fala em línguas – Ed.] Pai, por Seu Espírito para o... [Espaço em branco na fita –
Ed.]
Sobre o povo, os dons que estão na Igreja. Te agradecemos, Senhor, pois eles falam em unidade. Eles falam
em unidade da Tua vinda. Os profetas, os que falam em línguas, os intérpretes, todos estão nos alertando. A
hora está à mão, e verdadeiramente cremos que está mais tarde do que pensamos. Que possamos preparar
nossos corações e almas para a vinda do Senhor.
E nesta noite enquanto lemos em Tua palavra, que Tu possas falar conosco agora através da Palavra escrita.
Pedimos no Nome do Senhor e para Sua glória. Amem.
8 No Livro de Isaías apenas para uma curta mensagem para não manter vocês por tempo demais. Eu quero
dizer para a congregação que não estava aqui esta manhã. Sei que muitos de vocês tinham que trabalhar. É ruim
ter uma reunião num dia quando pessoas têm que trabalhar, mas nosso nobre e amado irmão, o rabi, deu-nos
uma excelente mensagem sobre o – o tempo e sobre a Bíblia. E eu certamente tenho apreciado o – o
companheirismo que nosso irmão tem tido conosco aqui, e que tenho tido com ele. E ele tem que partir esta
noite às onze e alguma coisa, e ele disse que ele tinha que partir cerca das dez e meia. Eu disse: “Talvez nós
estaremos terminando perto desta hora”. E eu certamente o aprecio muito. Que Deus possa ajudá-lo, esta é
minha oração.
9 Muitos de vocês ouviram uma pequena profecia dada há pouco tempo atrás nesta igreja por uma pequena
mulher batista. Isto veio a ocorrer na última noite. Assim estou certo de que a igreja sabe do que estamos
falando. Esta igreja esta noite coloca-se sobre a experiência do Monte da Transfiguração. Isto é assim.
Vamos abrir em Isaías no primeiro capítulo e ler do versículo 17 e o 18, talvez o 16 também, enquanto
lemos:
Lavai-vos, purificai-vos; afastai a maldade de vossos feitos diante de meus olhos; cessai de
fazer o mal;
Aprendei a fazer o bem; atentai ao julgamento, repreendei ao opressor, considerai o órfão,
pleiteai pelas viúvas.
Vinde pois, e arrazoemos juntos, diz o Senhor: ainda que seus pecados sejam como a
escarlate, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam como o carmesim, eles serão
como a lã.
Pai, abençoe Tua santa Palavra. Esperamos, Senhor, sobre o Espírito Santo para revelar estas coisas para
nós. Fale a cada coração conforme temos necessidade, Senhor. Tu estás pleiteando através de vários dons e
5

A linha Maginot foi uma linha de fortificações e de defesa construída pela França ao longo de suas fronteiras com a Alemanha e a
Itália, entre 1930 e 1936. Era a mais formidável linha defensiva militar jamais construída no mundo e de grande complexidade
tecnológica e militar, mas que não evitou a derrota da França no início da II Guerra Mundial em 1940 pelos alemães – NT.
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através de Tua Palavra, pleiteando nas auto-estradas e atalhos, tentando completar nesta undécima hora um
povo para torná-lo preparado para Tua vinda. Conceda-o, Senhor, e ajude-me agora e fale. Pedimos no Nome de
Jesus. Amem.
10 Se eu intitulasse um texto, eu gostaria de tomar o assunto de “Conferência”, porque quando eu subi, eu notei
acima na porta que existe um chamado de reunião de companheirismo; e uma reunião de companheirismo é
meramente igual a um tempo onde temos companheirismo juntos. E agora, muitos de vocês se lembram do
velho e – e querido homem e servo de Deus chamado F. F. Bosworth, era meu associado e um querido irmão,
que há pouco recentemente foi para o lar quase aos cem anos de idade para encontrar o Senhor. 6
E ele sempre tinha um grande senso de humor, e quando eu me encontrava com ele e conversava com ele,
ele sempre tinha algum pequeno senso de humor. E ele costumava dizer: “Irmão Branham, você sabe o que é
companheirismo?”.
E eu disse: “Eu penso que sim, irmão Bosworth”.
Ele disse: “São dois companheiros em um barco”.7 Então eu acho que é uma expressão muito boa.
11 Agora, quando ele estava morrendo, vocês ouviram de sua morte, é claro, e eu desci correndo
apressadamente para Miami para vê-lo. E corri até a porta, e lá estava ele erguido, vendo ele levantado e o
cabelo branco e sua pequena cabeça calva, e seus pequenos braços finos estendidos para mim. Eu corri e o
agarrei ao redor do pescoço, e clamei: “Meu pai, meu pai, os carros de Israel e os seus cavaleiros”.8 Pois se
houve alguém que eu próprio conheço que acrescenta dignidade à igreja pentecostal, foi F. F. Bosworth, um
grande homem de fé.
Então ele me falou. Ele disse: “Irmão Branham, eu tenho uma palavra para você, e estou tão grato de você
estar aqui antes de eu partir”.
Eu disse: “O que é?”.
Ele disse: “Apressa-se para as missões no campo agora mesmo”. Disse: “Lá é onde o sucesso na Palavra de
Deus espera por você”. Disse: “Vá, antes que alguns destes jovens companheiros saiam e se percam do caminho
de partida”.
E eu disse: “Irmão Bosworth, eu quero te fazer uma pergunta, meu precioso santo irmão. Em todos os
tempos de seu ministério, qual foi o tempo mais agradável? Quando você recebeu o Espírito Santo ou quando
alguma pessoa foi curada ou...?”.
Ele disse: “Agora mesmo esta é a maior experiência que eu alguma vez tive em toda a minha vida”.
Eu disse: “Você percebe que você está morrendo?”.
Ele disse: “Tudo que tenho vivido por mais de cinqüenta anos, irmão Branham, foi para Jesus Cristo”. E ele
disse: “A qualquer minuto Ele pode entrar pela porta e me tomar para casa”.
12 Quando a morte o atingiu, ele se levantou no quarto e apertou as mãos das pessoas por mais de duas horas,
seus convertidos, e alguns deles haviam partido por cinqüenta anos.
Eu gosto daquele “Salmo da Vida”9, a parte dele que diz:

A vida de grandes homens todos nos faz lembrar
E podemos tornar nossas vidas sublimes,
Com despedidas deixadas atrás de nós
Pegadas nas areias do tempo.
Pegadas que talvez outros,
Enquanto navegando sobre o solene oceano da vida,
Por um perdido e naufragado irmão,
Ao vê-los tomará o coração outra vez.
6

Fred Francis Bosworth possui uma biografia invejável. Foi músico de Alexander Dowie que se dizia ser o Elias restaurador.
Acompanhou o movimento pentecostal da Rua Azusa juntamente com Charles Parham e em 1906 foi batizado com o Espírito Santo,
porém discordava que falar em línguas era a única evidência do batismo. Sofreu fortes influências de Kenyon que o incentivou ao
ministério de cura divina e se tornou um grande evangelista e pioneiro no evangelismo de rádio. Escreveu o livro, “Cristo, o Curador”
que influenciou T L Osborn e muitos outros. Antes de encerrar seu ministério conheceu o irmão Branham e tornou-se seu
administrador. Após a campanha do irmão Branham na África do Sul decidiu continuar o trabalho por lá até falecer em 23/01/1958
aos 81 anos de idade – NT.
7
Companheirismo em inglês é “fellowship”, que é a união de “fellow” que significa companheiro, e “ship” que quer dizer barco – NT.
8
II Reis 2:12 – NT.
9
Poema de Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882), que foi publicada pela primeira vez no Knickerbocker Magazine em Outubro
de 1838 – NT.
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13 Eu amo isto. Nos reunimos juntos para discutir coisas. Ouvimos tanto a respeito de conferências
ultimamente. Tudo que você ouve recentemente tem sido de conferência. Eles estão organizando... [Espaço em
branco na fita – Ed.] U.N... Conferências por todo mundo.
Seja como for o que é uma conferência? É para o quê? Isto é para quando negócios ou os líderes dos
movimentos ficam juntos e tentam resolver a coisa o melhor que eles sabem fazer.
Quando geralmente conferência é convocada no tempo de uma crise. No tempo de uma crise eles chamam
seus verdadeiros melhores – melhores intelectos, os homens que parecem saber o melhor e eles trazem estes
homens juntos, líderes das nações, líderes de organização, líderes de empresas de negócios. Quando uma crise
está em andamento, eles chamam estes homens juntamente, e eles se sentam e usam o melhor que eles têm para
conseguir a coisa equilibrada.
14 E então descobrimos que tivemos uma durante o tempo da Segunda Guerra Mundial. Creio que eles
chamaram isto de a – a Grande Conferência dos Quatro.10 Tem sido há poucos anos atrás, algo inferior a vinte,
que eles tiveram a Grande Conferência dos Quatro. Muitos de vocês homens e mulheres aqui podem se recordar
daquela conferência quando todo o mundo estava em um tempo de uma crise. O mundo oriental e ocidental
estava se matando um ao outro. A Alemanha, e as nações nazistas, e assim por diante, todos eles chamaram os
seus – seus melhores cérebros ao mesmo tempo, a celebridade das nações, o melhor e se assentaram. Recordome de um amigo, um pregador amigo meu, um irmão batista, homem muito bom, Dr Pettigrew, em Louisville,
Kentucky. E ele estava ouvindo os relatórios daquela conferência, e ele disse que ele foi... Tinha seu rádio
ligado escutando do lugar de onde o relatório estava vindo, o que eles estavam tentando decidir, e eu acho que
isso é o que todos nós devíamos fazer. Eu acho que quando as coisas estão no fim, não devíamos somente estar
escutando, devíamos estar orando, orando pelos líderes de nossa nação, orando pelos homens que estão no
poder para que Deus reine.
15 Eu estava em uma delas o outro dia quando eu fui informado que eles eram onze de nós sentados em uma
mesa em uma – uma – uma grande corte federal, e no final da mesa estava um assento vazio. Eu estava
envolvido nisto, e eu sei quem estava sentado ali de modo que isto se revelou, meu Senhor. Oh, sou tão grato
que orações mudam coisas.
Então quando estávamos... O Dr Pettigrew disse que ele estava andando no piso ouvindo sobre o relatório, e
disse que alguém bateu na porta, e era um daqueles modernos pacifistas espécie de um povo com macacões, e
tinha um cabelo longo, e de cima a baixo e vocês sabem, e eu não conheço. Todos os tipos de coisas tolas e ele
disse: “Quero que você vá comigo ao centro. Eu – eu escrevo literatura”, e ele disse “poesia, e eu... Eles não eles não compram minha poesia”, e disse, “e – e você é um homem de influência”, e disse “você – você venha
me dar uma ajuda e me dê uma recomendação”.
E ele disse: “Meu bom homem, estou ouvindo o relatório da Conferência dos Quatro Grandes. Quero saber
como isto resultará”.
E este pacifista disse: “Oh, minha poesia, minhas canções”, no moderno, rock in roll, boogie woogie,11 o
que alguma vez foi naqueles dias, o povo jovem estava tornando isto mais importante do que aquilo. Sem saber
se aquilo lá estaria indo correto e nenhuma nação ter mais boogie woogie, ou – ou do que eles chamam aquele
enchimento.
16 Agora. Oh, devíamos estar preocupados acerca destas coisas. Houve outra conferência chamada de a
Conferência de Genebra,12 e quando tivemos que ficar juntos outra vez com as nações e tentar resolver qual é a
melhor coisa a fazer... E existe uma há pouco recentemente chamada de a Conferência de Paris,13 e eles
freqüentemente escolhem um lugar, um pequeno lugar onde isto é adequado.
Há pouco recentemente eu estava em Genebra14 onde eles organizaram aquela conferência, e parece ser um
lugar onde eles podem olhar para fora e ver coisas que os inspira. É estranho quando a – quando a tensão está
sobre uma pessoa, e ele tem que ter alguma coisa para inspirá-lo. Poetas escalam acima nas montanhas para
10

Refere-se à Conferência realizada de 4 a 11/02/1945 na qual participaram todos os líderes aliados, Churchill (Reino Unido),
Roosevelt (Estados Unidos) e Stalin (União Soviética), e onde foram concluídos os planos para a derrota da Alemanha na Segunda
Grande Guerra e para a criação das Nações Unidas. Esta reunião teve lugar em Ialta, uma estância soviética na Crimeia – NT.
11
Estilo de música envolvendo blues e jazz – NT.
12
A Conferência de Genebra (26 de Abril a 21 de Julho de 1954) foi realizada com a participação do Camboja, República
Democrática do Vietnã, França, Laos, China, República do Vietnã, União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos da América com o
objetivo de restaurar a paz na antiga Indochina e na Coréia – NT.
13
Referindo-se talvez à 11ª Conferência Geral da UNESCO que foi realizada em Paris naquele ano – NT.
14
Provavelmente isto ocorreu no ano de 1955 quando visitou a Suíça – NT.
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observar o nascer-do-sol. Muitos possuem uma cabana em algum lugar. Os profetas vivem no deserto longe das
pessoas, em algum lugar para encontrar algo que os inspira.
17 E a Conferência de Genebra foi organizada em um belo lugar, a Conferência de Paris, e assim por diante. E
vendo estas conferências das nações que são tão apropriadas, e estamos tendo tantas, e todos nós sabemos a
respeito delas. Lemos acerca delas no jornal, e ouvimos delas no rádio, e nas televisões, além de outros meios
mais que temos.
E sabemos acerca delas, mas vamos pensar acerca de algumas conferências que Deus teve. Deus também
tem conferências. Ele disse aqui: “Vinde, vamos arrazoar juntos”, diz o Senhor. “Ainda que seus pecados sejam
como a escarlate, eles se tornarão brancos como a lã, vermelhos como o carmesim, brancos como a neve.
Venha, vamos arrazoar juntos”. Deus quer uma conferência. Deus tem conferências.
18 Nas conferências mundiais os homens se reúnem juntamente e eles comem, bebem, mentem um para o
outro. Este é um tipo diferente de quando Deus tem uma conferência. Homens se reúnem juntamente e jejuam e
oram, recebem ordens dos céus e seguem adiante. Vamos falar de uma das conferências de Deus, ou um pouco
delas. Uma das primeiras conferências que eu poderia pensar que Deus teve foi a conferência do Éden. Deus
teve uma conferência no Éden. Quando as novas chegaram até a glória de que Seu filho havia se perdido, que
ele havia pecado e voltado suas costas para o Seu Deus, as notícias golpearam os céus. Sem dúvida que, vários
Anjos desejaram descer e ver se eles poderiam fazer alguma coisa a respeito disto, mas Deus queria Ele mesmo
ordenar aquela conferência. Aquele era o Seu filho que estava em problemas. Ele não poderia confiar isto a um
Anjo.
19 Aquela foi uma conferência importante, e neste dia quando teólogos e pregadores, e pessoas estão dizendo
que Jesus foi apenas um homem, que Jesus foi apenas um – um profeta normal, e que Ele não era divino... Ora
isto romperia o quadro inteiro. Ele foi mais do que um profeta. Ele era Deus que desceu em carne para conceder
conferência e reconciliação. Ele não foi simplesmente um homem normal ou um profeta. Ele foi um Deus dos
profetas.
E Ele desceu em carne e quando... Isto é certo, certamente mostra que no princípio a primeira conferência
que Deus teve com o homem quando Ele mesmo veio. Ele não confiou isto a algum outro. Quando Deus desceu
para redimir o homem, Ele nunca confiou a um profeta. Ele mesmo veio, pois Ele era a única Pessoa que
poderia fazer isto.
20 E quando nesta grande conferência no Éden, Deus desceu e... Olhe para a natureza do homem. Isto mostra o
homem de hoje. Ao invés do homem tentando sair e dizendo: “Senhor, tenho pecado”. Ele próprio se esconde
em algum lugar, e muitas vezes como Adão fez, ao fazer para ele mesmo uma religião de folhas de figo, algo
que ele fez para si mesmo, algum tipo de um credo que ele diria e ocultaria a si próprio.
Mas exatamente como foi com Adão assim será com cada homem que confia em credos. Haverá um tempo
quando você ficará perante isto, que seu credo e religião de folha de figo não esconderão seus pecados. Deus
tem um caminho feito, um caminho preparado.
Antes que Ele pudesse falar com Adão, ele não poderia falar com Ele nu, e Ele matou algo. Algo tem que
morrer, e alguma coisa foi morta para fazer uma cobertura para que pudéssemos ter esta conferência com Deus.
Deus deve ter escolhido uma determinada árvore no jardim do Éden, e Ele chamou Adam e Eva, e atirou ali
aquelas velhas peles de carneiro ensangüentadas, e disse: “Vistam estas aqui”. Que conferência.
21 E quando a conferência é feita, decisões são feitas. Depois que recebemos nossa decisão temos que agir
conforme. Deus teve uma conferência com Adão e Eva e fez uma decisão, que era Deus, que era o remédio de
Deus, e isto nunca pode mudar. Não existe nenhuma igreja, nenhum credo, nenhum homem, nenhum anjo,
nenhum demônio. Nenhuma outra coisa pode mudar isto. Deus fez Seu caminho provido para um pecador ficar
de pé em Sua Presença, que foi por meio do Sangue derramado de Alguém inocente. E somos todos nascidos
em pecado, formado em iniqüidade, vindo ao mundo falando mentiras. 15
Não podíamos mais salvar a nós mesmos por nossos credos e coisas tais, assim como não poderíamos
amarrar nossos cadarços e passá-los por cima da lua. Estamos perdidos, e não há nenhum de nós que possa
salvar um ao outro, nenhum homem, nenhum profeta, nenhum sacerdote. Tome a Jesus Cristo que foi Deus em
carne para nos salvar. E Ele tem feito o sacrifício.
22 Eu o vi de pé ali, Adão com seu grande corpo varonil que era um verdadeiro quadro de saúde. Quando eu
estava na Grécia aqui há não muito tempo atrás eu vi um – um quadro de alguma mente inconvertida, um
grande artista que havia pintado um quadro de Adão e Eva. Isto era um descrédito para a humanidade. Eva se
parecia com um animal no lugar de uma dama: grande cabelo pendurado de um lado, e sua boca colocada de
15
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lado, e uma perna maior do que a outra, e oh, ela parecia horrível. Isto que é a concepção de uma mente
inconvertida.
Eva foi a mulher mais bonita que alguma vez andou sobre a face da terra. Ele a fez. Seus olhos eram como
as estrelas nos céus. E eu a vi de pé lá com uma velha pele de carneiro ensangüentada em volta dela. Deus
estava mostrando ali na Sua conferência o que Seu plano foi para a futura salvação do mundo inteiro. Observe
Adão enquanto ele caminha adiante, aquela velha pele de carneiro ensangüentado esbofeteando contra suas
grandes pernas varonis e contra as dela enquanto eles estavam se afastando de Sua Presença.
23 Isto foi somente uma prefigura de um filme do qual podíamos voltar nossa câmera agora para uma manhã
abaixo em Jerusalém. Posso ouvir a janela e escutar um barulho. O que é isto? É um sacerdote dizendo: “Para
fora com um homem tal”.
Posso ouvir uma pequena mulher correr na frente da multidão e dizer: “O que tem Ele feito, senão curar o
doente, ressuscitar o morto, e trazer liberdade para aqueles que estavam em cativeiro?”.
Uma grande mão cruel bateria na boca dela, e diria: “Vocês dariam ouvidos a esta mulher ao invés do
sacerdote?”. Um romano cruel açoita-O com uma surra...
24 Este é um tipo de filme terrível, porém vamos erguer as cortinas e olhar. Ouço alguma coisa batendo abaixo
através da rua, por cima das pedras pavimentadas. Olho para fora da janela, e vejo um pequeno Homem com um
manto branco bordado completamente sem costura estendido através Seus ombros, segurando uma velha cruz
enquanto ela solavancava descendo a rua. Seus ombros estão esfolados e feridos, e enquanto... Eu notei sobre a
Sua pequena vestimenta que há pequenos pontos por toda ela, e aqueles pontos à medida que Ele sobe o monte
ficam maiores e maiores. Depois enquanto todos eles correm até um. Agora, um grande respingo ensangüentado
contra Suas pernas. O que é isto? Aquele segundo Adão. Aquela Semente da mulher.
25 A abelha da morte zumbindo ao redor de Sua cabeça enquanto Ele sobe o monte, sabendo que em breve o
diabo desejaria certamente arrancar a lã sobre os seus olhos ali. O diabo disse: “Como poderia um homem que
reclama ser Deus, como poderia ele? Eu o desafiei a fazer uma proeza ou um de seus truques diante de mim
para tornar pão em – ou pedras em pão. Ele falhou em fazer isto. Como ele poderia ser se ele é um profeta e
deixa um soldado romano pôr um pano em volta de sua face e bater-lhe na cabeça com uma vara e dizer:
‘Agora, se você é um profeta, diga-nos quem te bateu’, e ficar em silêncio. Ele é um falsificador. Eu virei e o
ferroarei com meu aguilhão da morte. Eu o pegarei agora”.
Oh, como ele falhou. Quando eles O penduraram na cruz, e aquela abelha estava zumbindo em volta dele.
Se uma abelha ou um inseto que tem um aguilhão alguma vez fincar e ancorar aquele ferrão profundo, quando
ele se afastar ele nunca mais poderá ferroar novamente. Ele deixa seu ferrão na carne. A morte poderia ferroar
um pecador e sobreviver, mas naquela ocasião ele deixou seu aguilhão na carne de Emanuel, e ele tirou o ferrão
fora.
26 Não surpreende São Paulo poder dizer anos depois que quando a abelha da morte estava zumbindo ao redor
dele: “Oh, morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura onde está tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a
vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo”. 16
A morte foi conquistada. A abelha pode zumbir em volta. A abelha da morte pode zunir e dizer: “Eu tenho
você”.
Mas nós podemos apontar adiante para um túmulo vazio e dizer: “Graças a Deus que nos dá a vitória por
intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo”. Ele pode fazer um barulho, mas ele não pode te ferroar. Ele não tem
mais ferrão. Quando ele ancorou seu aguilhão na carne de Emanuel, a carne de Deus entre nós, isto arrancou o
ferrão da morte fora. Esta foi a idéia de Deus em Sua primeira conferência.
27 O homem deve viver, não por si mesmo. Ele não deve vir com sua própria teoria manufaturada. Ele
condenou isto. Ele não veio com um credo manufaturado. Ele tinha que vir através do caminho provido por
Deus. A conferência estava estabelecida. Aquilo era tudo. Estava acabado. O homem deve vir pelo sacrifício.
Vamos falar de outra conferência só por um momento. Houve outra conferência. Poderíamos pensar em
muitas delas, mas eu apenas chegarei a duas ou três aqui por alguns momentos. Vamos refletir da – da
conferência da sarça ardente. Houve uma vez uma conferência da sarça ardente. O povo de Deus havia sido
trazido até o Egito, e lá sabemos que José foi vendido, um perfeito tipo de Cristo, e como que vimos ele
despedir uma vez os gentios ao redor dele para se fazer a si mesmo conhecido aos seus irmãos. Um quadro
muito bonito do dia em que estamos vivendo quando o Evangelho voltará para Israel novamente... Jesus se fará
conhecido a Si mesmo aos judeus longe dos gentios.
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28 Depois quando descobrimos que após quatrocentos anos de escravidão, os egípcios haviam se rebelado, e
houve um faraó que não conheceu José; e finalmente vieram a um lugar em que eles foram trazidos para servir
com rigor. E como os egípcios fizeram escravos deles e os espancavam e os ajuntavam como gado.
Deus levantou um profeta ordenado. Aquele profeta fugiu e casou-se com uma bela garota etíope e tinha um
filho, Gerson, e estava bem satisfeito ao herdar uma porção de dinheiro do seu pai, Jetro, ou de seu sogro Jetro.
E estava mantendo seus rebanhos no outro lado do deserto quando uma vez todo o clamor do povo de Deus
chegou perante ele. Lá alguma coisa tinha que ser feito. Deus se lembrou.
Sou tão grato por Ele se recordar. Ele se lembrou do Seu pacto. Ele se lembrou do Éden. Ele se lembrou de
Abraão. Ele sempre se recorda da Palavra que Ele alguma vez prometeu. Tudo que Ele alguma vez disse. Ele é
o Deus infinito. Ele se lembrou de tudo. E Ele se lembrou que Ele fez uma promessa.
Há somente uma coisa para Deus fazer: que é cumprir Sua Palavra. E para cumprir Sua Palavra Ele havia
ordenado um profeta, porém Seu profeta era um fugitivo...?... foi até o deserto. Ele era um fugitivo. Ele foi até o
deserto e estava estabilizado, mas quando Deus ordena um homem para fazer algo, não importa o quanto ele
corre...
29 Deus ordenou que houvesse uma igreja nos últimos dias: lá podem se levantar diabos, demônios, e
hipócritas, mas Deus terá aquela Igreja, porque Ele disse que estaria lá. Ele fará isto. Nada existe que... Deus é
capaz para destas pedras levantar filhos a Abraão.
E então quando Ele encontrou este – um fugitivo Seu, este profeta Moisés, lá fora muito bem satisfeito com
uma bela esposa e uma família e iria ser rico...?... Aquele coração judeu, que foi o bastante para ele. A aflição o
havia deixado, porque ele tinha falhado em sua teologia e em seu intelectualismo para libertar os filhos de
Israel, mas Deus havia ordenado que ele deveria fazer isto.
E tudo que Deus ordena acontecerá. Deus irá ter uma Igreja e irá ter um povo. Ele terá alguém para crer em
Seus dons. Ele terá aqueles que falam em línguas, e aqueles que interpretarão. Ele terá profetas que Ele... Ele
fará isto, porque Ele disse que faria. Deus deseja ter cura e salvação. E o Espírito Santo cairá, e Ele é capaz de
destas pedras levantar filhos a Abraão.
Nós, batistas, metodistas, presbiterianos e assim por diante podemos desprezar isto tanto quanto queremos,
mas Deus terá aquela Igreja simplesmente tão certo quanto Sua Palavra assim disse. Ele o fará. Ele se recorda
de cada Palavra que Ele disse. Na estação isto trará adiante.
30 Moisés estava satisfeito, pronto para ficar lá embaixo, mas Deus pensou: “Tenho que ter uma conferência
com aquele profeta”. Então Ele escolheu um determinado lugar. Vamos pensar que isto foi debaixo de outra
sarça acima no topo de uma montanha. Deus ascendeu – desceu dos céus e pôs fogo naquela sarça, e Ele
chamou Moisés para uma conferência. Moisés em sua fraqueza começou a alegar, mas quando ele viu a glória
de Deus, ele estava pronto para ir.
Às vezes quando o povo de Deus é chamado para uma conferência com Deus, onde eles encontram Deus...
Vocês sabem que vocês têm isto em seus lares quando o bebê fica doente, até que o médico saia para fora e
diga: “Não há – nenhuma chance para ele viver”.
Seu pastor diz: “Não existe tal coisa como cura divina”. Oh, aquilo não pára isto. Você está pronto para uma
conferência, e você é uma pessoa diferente quando você fala com Deus.
Quando você tem um menino travesso ou uma menina rebelde e você pode orar em um lugar, até você trazer
Deus em cena, onde Ele encontrará você ali no quarto de dormir, lá fora no barraco, abaixo no celeiro, onde
quer que for... Quando você tem aquela conferência com Deus, você está mudado. Algo acontece, e as pessoas
que tem aquelas conferências com Deus e as encontram – encontra Deus, elas agem tolamente para o mundo
depois daquilo.
31 Olhe que quadro louco apareceu para Moisés. Aqui estava um grande exército abaixo no Egito (como a
Rússia agora), havia o Egito conquistado o mundo inteiro e aqui está um velho homem de oitenta anos de idade,
com longos bigodes caídos até o seu cinto fino, cabelo grisalho pendendo em suas costas, e oitenta anos de
idade. Na manhã seguinte sua esposa havia sentado em uma mula com um – um menino jovem em seu braço
assim, uma velha vara torta em sua mão, descendo, glorificando a Deus tão duro quanto podia.
Disseram: “Moisés, onde você está indo?”.
“Estou descendo ao Egito para conquistá-lo”. Quanta loucura. Como isto pareceu para um coração
inconvertido. Que ele havia tido sua... [Espaço em branco na fita – Ed.]
Deus – Deus comissionou você para fazer isto. Não interessa quão louco isto pareça, Deus irá fazê-lo de
qualquer modo. É desta maneira com o homem ou mulher pentecostal. Eles podem falar em línguas. Eles
podem correr com suas mãos para cima. Eles podem cortar todos os tipos de luzes, até que um dia qualquer eles
9

Mensagens de William Marrion Branham
pensam que eles estão bêbados ou loucos; porém eles tiveram uma conferência. Não importa como isto se
parece para o mundo. Deus faz de qualquer jeito, de modo que isto não importa.
32 Eles não disseram sobre o esconderijo – no dia do Pentecoste: “Estes homens estão cheios de vinho
novo”?17
Pedro disse: “Eles não estão desta maneira. Os salões ainda nem estão abertos, mas este está”.
Bem, irmão, tenho feito isto muitas vezes erra-damente. Se isto não é assim, quero manter isto até que
venha. Isto é assim.
E então você observe, Moisés em seu caminho descendo ao Egito, a invasão de um único homem. Porém ele
fez isto porque ele teve uma conferência com Deus: e Deus lhe havia comissionado e lhe mostrado Sua glória; e
nenhuma nação poderia se colocar em seu caminho. Ele está descendo para conquistar.
33 Os filhos de Israel no caminho de volta, tiveram uma outra conferência com Deus, com Moisés no Mar
Vermelho. Chamamos isto de conferência do Mar Vermelho. Quando bem na linha de dever problemas se
formaram. E ouçam cristãos: lá é onde você cometerá seu erro fatal. Lá é onde Israel cometeu seu erro fatal.
Quando ela pediu uma lei para servir a Deus. Em Êxodo 19, depois que a graça havia providenciado um
salvador, Moisés, um profeta, ter providenciado um cordeiro, ter providenciado um pacto, e ter providenciado
todas estas coisas e mesmo assim eles queriam algo para eles mesmos fazer. Eles queriam alguma teologia.
Esta que é a questão hoje. Se tivéssemos deixado o Pentecostes da forma que isto foi no princípio... Mas
eles tinham que ter alguma coisa para discutir a respeito. Tivemos que ser unicistas, dualistas, trinos, Igreja de
Deus... Oh, que coisa. Todas aquelas cavalgadas em corcundas de camelos de uma corcova, duas corcovas, três
corcovas a assim por diante. Que diferença isto faz o que – quantas corcovas um camelo tem contanto que
estamos cavalgando? Que diferença faz, se você está em um Ford ou num Chevrolet, apenas mantenha-se em
movimento.
34 Mas tivemos que ter uma denominação. Tivemos que ter um êxodo. Tivemos que ter um capítulo 20 de – de
Êxodo onde creio que eles haviam recebido uma lei. Tivemos que ter alguma coisa que pudéssemos fazer para
mostrar que éramos Dr Ph D, LLD, duplo D. Fulano-de-tal (Vê você?), para fazê-los parecer como o restante do
mundo. Como Israel cometeu seu erro fatal novamente quando ela recusou Samuel, o profeta e desejou Saul, o
rei. Samuel os arrastou para cima. Ele disse: “Tenho alguma vez tomado qualquer de vosso dinheiro? Alguma
vez tenho falado qualquer coisa para vocês no Nome do Senhor senão o que Ele o apoiou?”.18 Eles não puderam
dizer uma palavra.
Disseram: “Sim, você não tem tomado da nossa comida e nosso dinheiro, e tudo que você disse é correto,
mas ainda assim queremos um rei. Queremos ser como o resto do mundo, como as nações gentias”.19 Eles
tiveram isso.
É deste modo que fazemos. Não podemos deixar as bênçãos sozinhas simplesmente da maneira que é...
[Espaço em branco na fita – Ed.]...?... isto é para todo mundo. Temos que dizer: “Agora, pertencemos a esta
igreja. Pertencemos a esta igreja.” Para agir como o restante deles. Pentecoste não é uma organização. Nem isto
pode ser organizado. Pentecoste é uma experiência para quem quer que deseje deixá-lo vir para que ele possa
beber das águas do Senhor. Isto é uma experiência. É o Espírito Santo vivendo nos metodistas, batistas, judeus,
e todos os que – prosélitos, e católicos, e qualquer mais. Isto é uma experiência que experimentamos quando
temos uma conferência com Deus. Conversa superior com Ele.
35 Então eles chegam à linha do dever direto acima contra o Mar Vermelho bloqueando ao longe seu caminho.
Frequentemente quando você tem uma conferência com Deus e começa a fazer algo, o diabo bloqueia isto. Ele
deixará você tão enfermo que você não poderá se levantar. Ele fará cada vizinho falar a seu respeito e chamá-lo
de um santo rolador. Ele fará algo a respeito disto e te dirá que você irá descer lá para estar à moda antiga.
Deixe seu cabelo crescer, você – você é – você será uma antiquada, uma impopular. As garotas com quem você
costumava jogar cartas não pensarão que você é tão bonita quanto costumava ser. Que diferença isto fará? Você
teve uma conferência com Deus, e você desistirá de jogar cartas de qualquer modo. Isto é correto. Isto é correto.
Mas vemos que nós – nós queremos ser como o resto do povo. Queremos agir como os Joãos. Estamos
desposando. Pintar sua escada de vermelho, e observar os vizinhos pintar as suas de vermelho. Você compra um
Chevrolet e ostenta-o, e observe o seu vizinho ficar livre de seu Ford bem rápido. Ele simplesmente tem que
agir como você. Vê? Você tem que agir como ele. Você quer comparar experiências.
36 Tenho frequentemente dito que não me importo se minhas calças combinam com meu casaco, minha
gravata combina com minha camisa. Quero que minha experiência combine com a Bíblia de Deus. Isto é o que
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a igreja deveria fazer. O que eles fizeram então, isto é o que eu quero agora. Por que tomar um substituto
quando os céus pentecostais estão cheios do real? Por que você tomaria algo que não estava certo? Tome o
verdadeiro, porque Deus está pronto para derramar do Seu... A promessa é para vós e vossos filhos. Pregarei
sobre isto amanhã, se o Senhor permitir.
Para todo aquele que deseja deixá-lo vir, e bem na linha do dever você atingirá o bloqueio. Oh, creio que
toda a natureza simplesmente tremeu. Ora, observe uma coisa. Aqui estava Moisés e Israel bem na linha do
dever com a Coluna de Fogo guiando-lhes, e guia-os bem abaixo para uma armadilha. Deus gosta de colocar
Seu povo em armadilhas. Veja o que eles farão. Todo o filho que se achega a Deus deve primeiro ser testado e
disciplinado. Ele os leva lá. Ele traz você aqui. Ele põe você entre opiniões. Agora, poderia isto ser telepatia
mental? Poderia ser isto? Vê? Ele coloca você numa armadilha para ver que tipo de decisão você irá tomar. Isto
é correto. Examine as Escrituras. Jesus disse: “São Elas que testificam de Mim”.20 Isto é correto.
37 Agora, Deus permite isto ficar daquela maneira. Agora, Ele trouxe Israel direto para uma armadilha.
Montanhas e desertos de ambos os lados. O exército de faraó perseguindo. Milhares de carros e lanças, e um
pequeno bando de humildes pobres escravos armados com nada, desceram ao – ao Mar Morto ou Mar
Vermelho melhor, direto para suas margens e aqui estava a poeira dos carros chegando. E aqui estavam as
montanhas no outro lado, sem saída. Parecia que Deus era um péssimo militar, ao deixar Seu povo com nenhum
escape.
Às vezes Ele faz isto: deixa o médio se afastar e dizer: “Você não irá viver. Você irá morrer. Este câncer te
matará. Você nunca se levantará daquela cadeira.” Parece que Ele gosta de deixar você com nenhum escape.
Suba de volta até os Seus braços. Deus, Ele é o meu refúgio. Ele é minha Torre forte. O Nome do Senhor é uma
Torre forte. Os justos correm até ela e estão seguros. As torres de refúgio. Ele é nosso refúgio. Não tenho
nenhum outro refúgio senão Ele. Não quero saber de qualquer outro refúgio. Ele é meu refúgio. Ele é uma
Rocha numa terra cansada, um – um abrigo no tempo da tempestade.
38 Lembro-me da primeira vez que eu falei em línguas. Eu estava pregando na Igreja Batista de Milltown, e eu
estava lá fora pregando, e eu estava todo tenso e todos aqueles batistas sentados olhando para mim, e o Espírito
Santo veio sobre mim e eu saltei no meio do corredor e comecei a falar em línguas. Eu pensei: “Bem, o que está
acontecendo agora?” Nunca soube nada a respeito disto, e quando eu comecei a voltar eu ouvi meus lábios
dizerem isto: “Sou a Rocha da terra cansada, a Torre – o Refúgio num tempo de tormenta”.21 Oh, como me
maravilhei, e cada pessoa olhando um para o outro parecendo gansos num jardim. Olhando assim, e me senti do
mesmo modo, porque eu não sabia. Mas eu soube que alguma coisa havia acontecido comigo. Oh, eu encontrei
a Torre, um lugar de esconderijo. Eu nunca desejei nenhuma outra coisa desde então, senão aquele lugar, aquele
abençoado lugar de esconderijo.
39 Bem na linha do dever. Bem abaixo do fogo do inimigo. Lá estavam eles. Parecia como que toda a natureza
estava tremendo por eles. Qual é o tempo? Qual é o – qual é o procedimento cristão? Qual é a coisa a fazer
naquele tipo de – de ocasião? Organizar uma conferência. Isto é correto. Quando a igreja fica numa situação em
que esta pessoa esta fazendo isto, e esta pessoa está fazendo isto só, e tudo invertido, não abandone a igreja;
organize uma conferência. Tenha uma reunião de oração em algum lugar.
Moisés escolheu um lugar. Eu diria, vamos pensar que isto foi bem detrás daquela rocha, e ele cruzou para
ali e disse: “Senhor Deus”, algo assim. “Senhor Deus, Grande Jeová. Que me encontrou na sarça ardente.
Aquela experiência nunca tem me deixado, e tenho feito tudo que Tu me disseste para fazer. Estou parado na
linha do dever. Tenho trazido Teu povo aqui fora como Tu disseste. Adiante segue aquela Coluna de Fogo. Lá
permanece o exército do faraó. Aqui estão as montanhas e o Mar Vermelho. O que devo fazer, Senhor? Devo
me entregar ao faraó? O que devo fazer? Quero que Tu...”.
Posso ver anjos começando a se agrupar sobre cada rocha em volta. Oh, que conferência. Depois enquanto o
Espírito do Senhor... Posso ver aquela Coluna de Fogo se movendo acima. O que era isto? Havia uma decisão a
ser tomada. O que você irá fazer? Desistir e voltar atrás e tentar de novo? Voltar atrás para as denominações e o
mundo? Não, senhor. Ele disse: “Levante-se...” [Espaço em branco na fita – Ed.].
40 Deus nunca volta atrás. Nunca envia Seu povo para voltar atrás para o que Moody disse, o que Sankey disse,
o que Finney disse. Segue adiante. Amem.
A confusão disto hoje, é que a ciência irá encontrar Deus antes de nós. Eles estão examinando nos reinos, e
tem os detectores de mentira, e coisas, e eles podem provar que isto é um poder. Vocês viram isto outro dia na –
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na “Revista Look”... Não, isto foi no “Reader’s Digest” eu creio. Onde eles tomaram um curador e abaixo no...
Isto foi acima na Inglaterra.
Eles abriram as igrejas para o que eles chamaram de curadores, e cerca de 80% de pessoas foram mais
curadas do que a medicina alguma vez curou na Inglaterra. Foi aquele “Newsweeck”. Gene, ou o que foi? Você
se lem... “Reader’s Digest”. Tudo bem. Eles tomaram o curador para ver se qualquer coisa vinha dele.
Colocaram sua mão sob o Raio-X e deixaram-no orar. Colocaram um pedaço de folha de chumbo para descobrir
se isto era apenas sua mão ou se havia um poder... [Espaço em branco na fita – Ed.].
41 Vamos ver o que Sankey disse a respeito disto, o que Moody disse, o que Knox, Calvino, ou algum outro
disse a respeito disto. Está tudo bem. Eles foram – eles foram pessoas de Deus naquele dia, porém estamos nos
movendo. A ciência pode somente ir assim... [Espaço em branco na fita – Ed.]...?...
Se você disser a este monte para se mover e não duvidar em seu coração mas crê que se fará o que você
disse, você pode ter o que você disse. Seja o que isto for, será. Recursos não aproveitados...
42 Um homem disse há não muito tempo atrás: “Eu – eu não quero preocupar Deus. Você sabe eu – sei que Ele
é muito ocupado”. Tolice. “Eu – eu não quero...”. Bem, você não pode esgotar Suas abundantes bênçãos.
Poderia você imaginar um pequeno peixe com cerca de meia polegada22 de comprimento, no meio do Oceano
Pacífico dizer: “É melhor eu beber desta água vagarosamente, por que eu poderia esgotá-la”.
Poderia você imaginar um pequeno rato aproximadamente tão grande debaixo dos grandes celeiros do Egito
dizendo: “Seria melhor comer... eu mesmo racionar neste inverno apenas dois grãos por dia. Eu poderia esgotálo antes da nova colheita”. Isto é ridículo. Bem, isto é duas vezes ridículo, mil vezes mais, de você achar que
pode esgotar as misericórdias de um Deus misericordioso. Ora, Ele está tentando forçar Seu caminho até você.
“Peça abundantemente para que seu gozo possa ser pleno”.23 Não há meio de esgotá-Lo.
É como uma bomba, quanto mais você bombeia, mais água fresca obtém. Oh, eu gosto disto. Apenas
continue bombeando, vivendo na corrente de onde a glória de Deus vem. Eu amo isto.
43 Agora, Moisés clamou ao Senhor e o Senhor disse: “Levante-se e siga em frente”. E quando Moisés foi
diretamente e pisou seus pés na água, quando isto aconteceu, o Mar Vermelhou se abriu para trás, e Israel
atravessou ao outro lado para uma grande vitória.24 Eles tiveram uma conferência. É deste modo que sempre
temos que fazer, que é ter conferências.
Agora, eu quero falar de uma outra bem rápido. Houve uma conferência. Há muitas delas que poderíamos
falar, porém vamos apenas não passar desta outra. Houve uma conferência no Getsêmani uma vez. Quando
havia de ser trazido após uma vida vitoriosa que havia derrotado enfermidades, vencido tudo no mundo, Ele
chegou ao Getsêmani, e o Pai tinha que conferir para ver se Ele realmente queria ir até o fim ou não. Quando
Ele deixou Seus discípulos, e todos eles tinham adormecido, e se deitaram e foram dormir, porém Jesus foi
somente um pouco mais distante. Ele sempre faz isto. Você apenas siga-O um pedaço do caminho e observe-O
ir a uma pequena distância, até o fim. Ele está à frente de você a toda hora, fazendo o caminho. Ele apenas foi a
uma pequena distância, e quando Ele chegou lá, Ele se ajoelhou ao lado de uma rocha.
44 Vamos somente pensar. Posso ver Gabriel descer. Sua grande espada colocada ao Seu lado. Posso ver a
Amargura. Posso ver outros grandes Anjos brilhando nas pedras em volta. O que foi isto? Uma mesa de
conferência sendo posta.
Então aquele Espírito Santo de Deus, quando vemos no quadro do Getsêmani, aquela Luz, da qual Deus é a
Luz, El Eloim, O Único auto existente, quando Ele chegou até Sua Presença: “Você quer ir até o fim com isso,
Filho?”. O quê? Os Anjos estão escutando. “Qual será o resultado? O mundo inteiro repousa sobre o Seu
ombro. Você quer pagar o preço, ou o quê você quer fazer? Você pode vir direto agora sem morte. Lá o
Calvário se estende diante de você. Lá eles cuspirão em Tua face, e eles Te levarão ao Calvário, e todas estas
coisas. Você morrerá em agonia com a coroa de espinhos sobre Sua cabeça, e Seu Sangue verterá. Você está
pronto?”.
Vejamos que conferência. Qual eco será? Todos os Anjos estão parados ao redor perguntando o que
acontece agora. A decisão foi tomada. Qual é? “Não a Minha mas a Tua vontade seja feita”.25 Oh, os anjos
declaram suas bênçãos e começaram a ministrar para Ele então, preparando-Lhe para aquela grande hora. Uma
conferência foi preparada. Uma decisão foi feita. Sou tão grato pela aquela decisão.
45 De que forma pode minhas pequenas decisões insignificantes – se eu servirei a Ele ou não. Amigo pecador,
como seria sua – como seria sua decisão esta noite, Deus, batendo no seu coração quando uma tal decisão foi
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feita por você? Qual é sua resposta por Sua oferta? “Vinde a Mim todos vós que estais cansados e
sobrecarregados, e Eu vos darei descanso”.26 Qual seria sua resposta por aquela decisão? Deus está organizando
uma conferência com você agora mesmo. Que tal você, homem ou mulher doente? Deus está organizando uma
conferência com vocês. “Você Me receberá? Você crerá em Minha Palavra? Você Me vê em poder e ação.
Você Me ouve falando através destes lábios mortais de homens e mulheres, de que resgatei suas vidas para
Mim; e prometi que quando Eu subisse ao alto eu daria dons aos homens”.27
Ele prometeu isto. “Você vê Minha Palavra cumprida. Se eu cumpri isto, Eu cumpri toda a Minha Palavra”.
Uma conferência está sendo organizada agora mesmo. Ele está organizando isto com você. Você tem que tomar
uma decisão. Deus está esperando por sua resposta. “Eu Te servirei, Senhor. Eu quero o Espírito Santo”, ou “Eu
não quero isto. Eu não terei isto. Me afastarei disto”. “Creio que Tu me curaste, Senhor”. Deus está esperando
ouvir qual é a sua decisão. Você é o único que tem que fazer isto. Ele tem feito a Sua. Ele provou que tem feito
a Sua. Agora, você tem que fazer a sua. Tenho que fazer a minha. Esta igreja tem que fazer a sua. Todos nós
temos que fazer nossas decisões. O que você fará a respeito? Getsêmani...
46 Depois Sua morte, sepultamento, e ressurreição. Houve outra conferência que foi organizada. Vamos
simplesmente obter rapidamente estas conferências. Encerraremos em um momento. Houve uma conferência
pentecostal que foi organizada uma vez. As pessoas que haviam caminhado com Jesus e ouviram-nO falar das
bênçãos e, oh, prometeu que a vinda de poder...
Deus falou com eles antes que Ele deixasse a terra. Ele disse: “Parem de pregar. Não cantem mais nenhuma
canção. Não vamos fazer nenhuma outra coisa agora. Quero que vocês subam adiante para a cidade de
Jerusalém, e quero que vocês esperem lá, porque iremos ter uma conferência em glória. O Pai e Eu e todos os
Anjos iremos ter uma conferência, e iremos fazer uma decisão. Vocês aguardem lá em cima. Nós lhes diremos
como a igreja se tornará”.
47 Posso ouvir os apóstolos dizendo: “Bem, provavelmente teremos alguns bispos e sumo sacerdotes, e
teremos todas estas coisas vocês sabem”. Disseram: “Apenas subiremos e aguardaremos e veremos qual é a
decisão. Veremos se estamos supostos a ter organizações, se os bispos irão administrar, ou os papas irão
administrar, ou se algum outro grande homem irá administrar isso. Veremos quem Ele escolhe. Pergunto-me se
serei uma grande pessoa. Pergunto-me se serei uma grande pessoa”. A outra pessoa diz: “Eu estarei acima de
tudo isto. Bem, Ele me abençoou. Ele se inclinou sobre o meu ombro. Ele fez isto”. Oh, que coisa. Eles levaram
dez dias para ficar preparados para isto.
Enquanto eles estavam aguardando por isto, depois todos eles estavam em um acordo. É desta maneira que
devemos fazer esta noite. Isto é o que deveríamos fazer nesta conferência. Todos vocês metodistas, batistas,
presbiterianos, luteranos, católicos, e o que quer que você seja, deveríamos estar em um acordo, aguardando
ouvir o retorno. E após o – o mais glorioso lugar em que poderíamos estar assentados era na glória. Deus
desceu, e a conferência foi organizada: como a igreja deve estar fazendo. Deve estar fazendo pelos bispos, pelas
organizações, por algum plano mecânico? Como deve ser realizado? E eles eram cento e vinte todos no
cenáculo aguardando...?... o retorno chegar.
48 E repentinamente lá chegou um sacerdote acima na estrada, com seu colarinho virado em volta para trás:
“Aponte a língua para fora e receba a santa eucaristia” isto soa ridículo. Oh, não. Isto está errado. O bispo
desceu e disse: “Agora, espere um minuto. Não podemos permanecer por estas coisas”. Não, não.
Mas de repente lá veio um som do céu, como um vento correndo poderosamente. O pastor não disse: “Dáme a mão direita de companheirismo. Vamos testar você por seis meses”. Não, senhor. Lá veio um som (não de
um seminário), mas do céu. Como um tempestuoso, vento poderoso, e isto caiu por toda casa onde eles estavam
sentados. E aquela grande Coluna de Fogo que guiou os filhos de Israel, o antigo Israel, de lado a lado separou
para Si mesmo, e línguas de fogo se colocaram sobre cada um deles. Deus dividindo-se a Si mesmo na Igreja:
um para se profeta, um para ser apóstolo, uma para falar em línguas, o outro para fazer alguma outra coisa,
Deus dividindo-se a Si mesmo.
49 Um Deus operou em três ofícios: um Deus chamou a Paternidade. O mesmo Deus viveu em um Homem
chamado Jesus, chamado o Filho. Agora, Ele está em Sua igreja chamado o Espírito Santo. Dividiu-se a Si
mesmo em Seu Corpo universal. Aleluia. O Corpo Místico de Jesus Cristo que é nascido do Espírito de Deus...
Portanto, como fora dito pelo – pelo nosso irmão rabi esta manhã, alguém nosso querido, a respeito da
unidade junto. Não estamos divididos. O diabo tenta nos dividir pelas suas discórdias mecânicas dizendo: “Eu
pertenço às Assembléias. Eu pertenço aos unicistas. Eu pertenço a isto. Eu pertenço a aquilo”. Mas não estamos
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divididos. Deus concede a eles o Espírito Santo e ambos os lados tem recebido o Espírito Santo. Quem Lhe
obedeceu? Não estamos divididos: somos todos um Corpo. Este é o propósito de nossa conferência. Não
estamos divididos. Somos um Corpo.
50 O Espírito Santo, Deus dividindo-se a Si mesmo, fazendo filhos e filhas, colocando-se acima, aquela Coluna
de Fogo dividiu-se a Si mesma, e uma Língua de Fogo se colocou sobre cada um deles, e eles foram cheio com
o Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito de Deus lhes concedia que
falassem.
Lá estavam habitando em Jerusalém bispos, arcebispos, papas e assim por diante, grandes homens, todas as
nações debaixo do céu, e quando o conselho se reuniu, eles disseram: “Ora, aqueles homens estão todos cheios
de vinho novo”.
Pedro se pôs de pé no meio deles e disse: “Estes não estão bêbados, como vocês estão supondo, vendo que
esta é a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi escrito pelo profeta, Joel, (Joel 2:28): “E acontecerá que nos
últimos dias (últimos dias plural, dois dias, os últimos dois mil anos) diz o Senhor, derramarei do Meu Espírito
sobre toda a carne (judeus, gentios, gregos, ou livre, macho ou fêmea), derramarei do Meu Espírito, e eles
profetizarão, Meus filhos e filhas. Mostrarei sinais acima nos céus e abaixo na terra, Coluna de Fogo e vapores
de fumaça”.
“Permita-me falar livremente a vós do patriarca Davi, pois Davi disse: “O Senhor disse ao meu Senhor:
‘Assenta-te à Minha mão direita. Farei escabelo dos inimigos. Ademais minha carne repousará em descanso
pois não deixará minha alma no inferno. Nem permitirá que Seu Santo veja corrupção’”.28
“Permita-me falar a vós do patriarca Davi, pois ele é ambos morto e sepultado, e sua sepultura está conosco
até este dia. Davi está ambos morto e sepultado” (e dissera-lhes o que eles haviam feito), mas disse: “Este
mesmo Jesus a quem tendes crucificado por mãos iníquas, Deus O fez ambos Senhor e Cristo”. Amem.
51 Perdoe-me. Eu não pretendia caminhar em volta. Talvez Alguma coisa me fizesse caminhar. De qualquer
maneira, eu tinha que caminhar em meus sapatos. Oh, que coisa, eu quero tomar uma viagem algum dia como
Enoque e caminhar direto para o alto.
De pé na igreja do irmão Outlaw há pouco tempo atrás em Phoenix, Arizona, eles estavam cantando uma
canção: “Estamos subindo, subindo, subindo, subindo, subindo”. Após um tempo eu pensei que eu havia
partido. Dizia o primeiro round subindo a escada, dizia que o primeiro round era justificação, o segundo round,
santificação, o terceiro round glorificação, e então o Espírito Santo desceu. Comecei a subir, subir, subir, subir,
subir, subir, subir, subir, subir, subir, subir, subir até eu atingir aquela Via Láctea. Eu imagino que se nós
partirmos de alguma forma para mais alto, estaremos indo direto desta igreja. O que necessitamos hoje é atingir
aquela Via Láctea até o Calvário. Subir no poder do Espírito Santo. Deixar de lado nossos credos e diferenças;
começar a subir, subir, subir, subir, subir. Isto é o que necessitamos fazer. Subir...
52 Aquela foi a conferência pentecostal. Eles começaram pregando cura Divina, o poder do Espírito Santo.
Pedro lhes disse o que fazer no dia de Pentecoste. Disse: “Arrependam-se, cada um de vocês”.
Eles disseram: “O que podemos fazer para receber isto? Como poderemos ser salvos?”. 29
Pedro disse: “Arrependei-vos e sejam batizados, cada um de vocês, no Nome de Jesus Cristo, para remissão
dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para esta geração, e isto é tudo; os
dias de milagres cessarão”. Isto poderia estar nos velhos almanaques de aniversário de senhoras, mas isto não
está de acordo com a Bíblia de Deus para Atos 2. Isto é correto.
Ele disse: “A promessa é para vós, e para vossos filhos, e para os que estão longe, para tantos quantos o
Senhor nosso Deus chamar”. Esta é a decisão de Deus. Esta é Sua conferência.
Quando eles estavam dizendo: “O que faremos?”.
Oh, os cérebros da igreja e o poder de Deus reunido juntos. O poder de Deus disse: “Esta promessa é para
vós, e vossos filhos, e para os que estão longe, e a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar”. E contanto que
Ele ainda esteja chamando, Sua decisão de conferência ainda encontra-se em cada requisição. Ele derramará do
Seu Espírito contanto que Deus ainda está chamando pecadores ao arrependimento. Ele tem o Espírito Santo
para derramar-lhes.
53 “A promessa é para vós, e vossos filhos. Veja que Eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo.
Estes sinais seguirão aqueles que crêem”. Oh, que coisa. “As obras que Eu faço, vós também as fareis. Um
pouco e o mundo não Me verá mais, todavia vós Me vereis”. Olhe para as conferências. “Eu estarei convosco, e
em vós até o fim do mundo”. Que conferência.
28
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Então eles se foram, Pedro e João, ignorantes e iletrados. Posso provar que foram pentecostais. Eles haviam
tido a bênção pentecostal. De outro modo eles não tiveram qualquer dinheiro. Eles foram para a porta chamada
Formosa, e lá deitado um homem aleijado do ventre de sua mãe, e eles disseram... Segurou seu pequeno copo
para uma esmola. Olhou adiante para ver se isto – estes companheiros pareciam cavalheiros. Eles podiam darlhe algo.
Agora, aqui está a prova de que eles eram pentecostais. Disseram: “Prata e ouro não tenho, mas tenho
algo”.30 Oh, irmão, tome sua prata e ouro e dê-me isto. Tome todo o seu seminário de teologia e dá-me isto.
Tome toda a sua educação e toda sua erudição de enchimento e dá-me isto, pois é somente isto que te fará subir,
subir, subir, subir, subir.
54 Tenha uma conferência. Deus disse que você poderia ter isto. “Todo aquele que desejar deixe-o vir”.
Subindo. “O que eu tenho, isto te dou. Fé no Nome de Jesus Cristo, levante-se e anda”. Ele não perguntou a
respeito disto. Estendeu o barco, e o ergueu para cima e segurou ali até que seus tornozelos começaram a ficar
mais fortes e um pouco forte. Aqui ele começou andando, e então começou a correr, e então começou a saltar.
Ele também era pentecostal então. Sim. Ele era um santo pulador, e ele desceu ali por toda aquela distância
simplesmente pulando e saltando, e louvando a Deus. Se isto não é Pentecoste, eu nunca vi um.
Posso provar a você que Israel foi pentecostal. Quando eles venceram e viram os capatazes... Como você
superou, vendo o uísque, os cigarros, e todas as outras coisas estendidas atrás de você e você morreu no Mar
Vermelho do Sangue de Jesus. Você sabe o que aconteceu. Moisés cantou em Espírito. Miriam bateu em um
tamborim, e todas as filhas de Israel batendo tamborins, correndo para cima e para baixo nas margens dançando
no Espírito. Se isto não é uma reunião pentecostal, eu não sei o que é uma.
55 Alguém me disse há não muito tempo atrás, disse: “Irmão Branham, você está pregando um novo tipo de
salvação, não está?”.
Eu disse: “Não, senhor”.
Disse: “Você não tem alguma desta nova salvação?”.
Eu disse: “Não. Eu tenho um novo caso da antiga salvação”. Isto é correto. Eu disse: “Esta é a mais antiga
que existe”.
Disse: “Quando ela foi organizada?”.
Eu disse: “Antes que o mundo alguma vez foi fundado”.
Disse: “Como você conseguiu isto?”.
Eu disse: “Jó 7:27 diz: ‘Onde você estava quando Eu coloquei a fundação do mundo, quando as estrelas da
manhã cantavam juntas e os filhos de Deus gritavam de júbilo?’”31 Bem isto é o tempo antigo, sentimento do
coração, céu azul, clamando a religião que mata o pecado, ora, que coisa, isto é mais antigo que a Bíblia. Isto é
mais antigo que os montes. Isto é mais antigo – mais antigo do que a terra. Isto não é novo. Isto é algo antigo.
Sendo apenas um novo caso disto. Não fique vacinado disto. Venha para isto.
56 Assim então, eles foram simplesmente tão freqüentes que você tem jornais todos começando a criticar ou
ignorar o que isto foi, e eles – eles os arrastaram perante o Concílio do Sinédrio, e eles tiveram uma
conferência. O mundo teve uma conferência, como a de Genebra e assim por diante, e disseram: “O que iremos
fazer com estes homens”. Disseram: “Eles podem sair e pregar, mas não digam o nome daquele nome Jesus.
Vocês não preguem mais neste nome”. Eles bateram neles e ameaçaram-lhes. Disseram: “Se ouvirmos
novamente vocês mencionarem Jesus, iremos fazer algo horrível com vocês”. 32
Pedro e João se dirigiram para fora da prisão aquela manhã, fora da conferência, e eles saíram e disseram:
“Sabe de uma coisa. Creio que seria melhor convocar uma conferência”. Então eles convocaram uma outra
conferência. Agora, vamos chamá-la de a conferência de Atos 4. Em Atos 4 todos eles se ajuntaram, e eles
foram contando pequenas experiências, e eles chamaram uma conferência, e eles tinham seus joelhos dobrados,
e chamaram uma conferência. Eles desejaram invocar a Deus para perguntar o que eles poderiam fazer.
Deveriam eles retroceder ou eles deveriam... Ou o que eles deveriam fazer? Deveriam eles pregar cura Divina?
Deveriam eles abrirem mão? O que eles deveriam fazer?
57 E eles começaram a orar assim, todos em um acordo. Outra reunião pentecostal. Todos em um acordo. Creio
que foi um barulho. Você não pensa assim? Todo mundo dizendo: “Porque os gentios se enraivecem, porque as
pessoas imaginam coisas vãs?”33 Certamente eles estavam estendendo avante ao teu santo Filho, Jesus, Suas

30

Atos 3:6 – NT.
Correção: Jó 38:4-7 – NT.
32
Atos 5:40 – NT.
33
Salmo 2:1 – NT.
31

15

Mensagens de William Marrion Branham
mãos, para curar o enfermo, e quando aquela conferência começou a ser organizada, eles começaram a invocar
a Deus, o retorno da vinda.
Oh, isto... “Talvez você devesse ser cuidadoso. Você poderia ser preso. Seria melhor você ficar calmo”.
Vocês sabem o que o Espírito Santo disse para aquele missionário algum tempo atrás. “Não existe ficar calmo”.
Devo ser carregado ao lar celestial numa cama de sossego florido, enquanto outros lutaram para conseguir a
recompensa e velejaram através do mar de sangue? Porque devemos esperar sermos carregados numa cesta de
flores? Deixe-me lutar. Deixe-me mostrar algumas cicatrizes.
58 Como eu estava lendo num artigo ou um pequeno livro de poesia. Dizia que César estava indo perguntar, e
eles estava cavalgando numa grande carruagem, e ele queria alguns de seus soldados, um honrável soldado para
montar com ele através das ruas do seu grande jubileu. E todos os guerreiros enfeitaram suas plumas, e poliram
seus escudos e seus capacetes, ficando preparados para passar por César quando... Ao examinar para ver quem
ele escolheria para cavalgar com ele em sua grande parada; e dizia que todos os seus guerreiros andavam
perfeitamente, retamente, caminhavam ao lado, e paravam com sua saudação. E dizia que durante todo o tempo
César olhava para cada um enquanto ele se aproximava. Dizia que depois de um tempo um pequeno e diminuto
velho soldado ferido em seu braço, com cicatrizes por todo o seu rosto, e tudo, caminhava por perto, e ele sentia
vergonha de si mesmo, e curvou sua cabeça, e começou a se afastar, e César disse: “Espere um minuto. Espere
um minuto aí. Volte aqui”.
E o pequeno soldado andou acima e dobrou seus joelhos. Ele disse: “Sim, grande imperador”.
Disse: “Onde você conseguiu as cicatrizes? Quando você adquiriu todas estas cicatrizes em volta?”.
Ele disse: “Eu as tive lutando no campo de batalha pelo meu imperador”.
Ele disse: “Suba e coloque-se aqui ao meu lado. Você conseguiu uma montaria”. Não me interessa se sou
um D. D., Ph. D. ou duplo L. D. Eu quero é algumas cicatrizes para mostrar que tenho estado na batalha. Isto é
o que os cristãos deveriam fazer. Você não escolhe as floridas, as coisas fáceis. Eu tomarei o caminho com os
poucos desprezados do Senhor. Tenho começado com Jesus. Oh, Senhor, toma-me até o fim.
Perto dos trinta anos no campo agora, longe demais para voltar atrás. Ah. Quero prosseguir. Não importa
qual seja o fim, isto entrego nas mãos de Deus.
59 Eles tiveram uma conferência e quando eles ficaram orando direto, a Bíblia disse que o edifício realmente
tremeu onde eles estavam juntamente reunidos, e eles pregaram a Palavra de Deus com ousadia.
Agora, uma conferência mais e encerraremos. Esta é a conferência... Pode ser que você não tenha estado
presente à conferência de Genebra. Você pode não ter estado presente a qualquer destas conferências de que
falamos, mas aqui está uma de que você irá estar presente. Esta é do juízo. Você irá estar presente à conferência
do juízo. Você terá que atender aquela. Se você está preparado ou não está, esta é uma conferência da qual
estamos todos indo; porque a Bíblia disse: “Ao homem foi ordenado morrer uma vez, depois disto o juízo”.34 E
estamos todos chegando lá. Então seria melhor você procurar misericórdia antes de você partir, que é provável
que seja; porque naquele dia será tarde demais. Você pode não encontrar misericórdia então. Isto será uma –
uma conferência de juízo, e cada alma estará lá para responder pelos atos que você tem cometido nesta vida. E
você estará lá tão certo quanto Deus escreveu a Bíblia, como Deus fez os céus e a terra.
Amigos, tão certo quanto estamos neste edifício esta noite e mais certo, você estará presente naquela
conferência. E você irá pedir por misericórdia, mas você não receberá misericórdia. Este é o dia em que você
recebe misericórdia, mas o tempo virá então na conferência em que você será julgado não com misericórdia mas
por um Deus furioso em Sua ira. E se um homem justo dificilmente se salva, onde se mostrará o pecador e o
ateu?35
60 Deixe-me mostrar a você o quão próximo estamos da conferência do juízo. Observe a uma outra conferência
que eu quero falar só um segundo, apenas um breve toque disto. Eles tiveram uma conferência aqui outro dia.
Eu não sei se você sabe disto ou não. Qual o... Algumas pessoas que nós – nós – nós estamos em contato com
Deus, e eu acho que devíamos esclarecer ao nosso povo o que está ocorrendo.
Vocês se recordam aquela conferência que eles tiveram outro dia onde Khrushchev jogou fora seu sapato36 e
bateu isto contra o... Vocês captaram o que foi aquilo? Vê? Recorde, eles eram cinco nações comunistas do
oriente representadas lá, e cinco nações livres do ocidente representadas lá.
34
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61 Note. Daniel teve uma visão. A cabeça de ouro era a Babilônia. Observe como isto desceu. Observe a
introdução da história na bíblia, e o próximo foi o – o peito aqui de prata: o Medo-Persa, e o seguinte foi
bronze. Cada tempo tinha um mais duro e mais duro, e isto mostrou que a imagem dos gentios não poderia ficar
de pé porque Deus é o mais forte de todos eles, e isto foi o topo forte. Isto não poderia ficar de pé cada vez que
o... O ouro era o mais leve. Depois a prata era o próximo, e depois o seguinte era o bronze e então o próximo foi
o ferro. Cada um daqueles reinos tem sucedido um ao outro, exatamente da maneira que a Bíblia disse que eles
fariam.
E note, ele disse então que no tempo do fim antes que a pedra fosse cortada fora da montanha a imagem
teria dez dedos.
Agora, isto seria cinco em cada pé, dois grandes pés. Quatro e cinco de pé juntos, e tanto quanto agora para
ver que eles foram misturados com ferro e barro.37 Agora, lembre-se que isto foi o reino gentio. Qualquer um
sabe isto, que eles eram ferro e barro; eles não se misturariam. Então assim como o ferro e o barro não se
misturaram, nem estes se misturarão ou se apegarão junto. Eles não podem ficar juntos.
62 Agora, você notou? Você sabe o que o nome Khrushchev significa na Rússia? Sujeira ou barro. Ele foi um
líder acima dos reinos. Você sabe o que Eisenhower significa, o líder destes? Ferro. Ferro e barro e eles não
podem se misturar juntos. Ele pegou seu sapato e bateu isto na... Não há combinação junto. Eles não se apegam
um ao outro.
Vêem vocês amigos? A próxima coisa acontecer é a pedra ser cortada fora, a vinda do Senhor, rolar até esta
imagem e esmagar aos pedaços, e todos estes reinos estarão ao chão e soprado longe assim como palha que é
sovada no chão no verão. Estamos no tempo do fim, irmão, e irmã. Você pode ver onde estamos?
Ouça o ASSIM DIZ O SENHOR. Arrependam-se. Eu predigo três cortinas. No Nome do Senhor, existe
uma que é chamada a Cortina de Ferro, a qual será a Rússia. Vigie a China Vermelha. Esta será a cortina de
Bambu. Elas são horríveis, mas observe aquela Cortina Púrpura que está se levantando nos Estados Unidos e
por sobre o mundo, o Império Romano, o mais cruel de todos eles.
Lembre-se no Nome do Senhor. Fujam disto. Separem-se de qualquer coisa que está ligado a isto. Refugiese na Rocha. A vinda do Senhor está à mão. Necessitamos de uma conferência. Eu necessito de uma
conferência para falar destas coisas a respeito de Deus. A igreja está no final do seu caminho. Vamos orar.
63 Senhor, Oh Deus, nós – nós sabemos que a vinda está próxima. Isto tem sido um ponto de alerta em meu
coração, Shreveport, Senhor, eu – eu simplesmente Te agradeço por esta pequena porta ainda aberta. Para uma
nação que ainda existe o privilégio que temos de abrirem estas portas, e nenhum soldado está vindo para nos
fazer parar, e tirarmos para fora daqui e esmagar-nos na rua, mas isto não será por muito tempo, Pai. Vemos
todas estas coisas acontecendo. Oh, deixe-nos preparados agora, Pai. Permita-nos conseguir óleo enquanto
existe algum para vender, não vender, mas apenas receber. Rogo para que Tu abençoes Teu povo esta noite.
Abençoe esta pequena mensagem quebrada e dê glória ao Teu povo. Peço isto em Nome de Jesus. Amem.
Vamos ver. Eu não sei sobre os cartões de oração. Eu não... Onde está Billy Paul? Nenhum cartão de
oração. Bem, você crê de qualquer modo? Você – você crê de todo seu coração? Eu desejava pregar isto esta
noite. Talvez ele dê cartões de oração amanhã à noite. Eles têm nomeado isto, mas eu lhe disse o que fazer. Eu
estava – eu estava tão cansado.
64 Como muitos sabem as visões quase matam você. Jesus... Uma mulher tocou em Sua vestimenta e virtude
saiu Dele. Você sabe disto? Aqui está a pequena senhora Schrader aqui. Eu estava conversando com ela hoje
ali. Você se pergunta por que ela se mete assim. Ela tem um dom de profecia. Isto é o que ela faz.
Daniel viu uma visão. Estava confuso em sua cabeça por vários dias.38 As pessoas não entendem o que é
isto. Vê? Você... Mas Deus ainda está aqui. Deus sabe tudo a respeito. Você não tem que – você não tem que vir
aqui em cima com um cartão de oração. Eu sinto o Espírito Santo agora mesmo. Sinto Suas bênçãos e Sua
glória.
Quantos aí fora estão sofrendo e tem necessidade? Levante suas mãos. Sabem que eu não vos conheço. Nem
se posso suprir simplesmente a todos de vocês ou não. Você ore. Ouçam. Para deixar você saber como falamos
hoje...
65 Vocês se recordam que existem atualmente três raças de pessoas no mundo. Sabemos disto, não é? O povo
de Cam, Sem e Jafé. Isto é exatamente correto. Judeu, gentio e samaritano. Você se recorda de Pedro no dia do
Pentecoste. Ele tinha as chaves. Você crê nisto? Jesus disse assim, e Ele abriu o Reino para os judeus no
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Pentecoste, e Filipe desceu à Samaria e batizou todos eles, mas todavia o Espírito Santo não havia descido em
nenhum deles. Por quê? Eles eram outra nação. 39
Então depois eles enviaram Pedro e João, os quais desceram e estenderam suas mãos sobre eles, e eles
receberam o Espírito Santo. Na casa de Cornélio, ele foi constrangido por um Anjo a enviar a Pedro. Depois
disto o Espírito Santo foi exposto para cada raça de povo então: judeu, gentio, e samaritano. 40
Lembre-se que quando Jesus esteve aqui na terra Ele mostrou Seu sinal Messiânico aos judeus. Eles
reconheceram isto. Tivemos isto na noite anterior. Você se lembra disto? Ele mostrou isto ao samaritano. Eles
reconheceram isto, mas nenhuma vez Ele fez isto perante os gentios. Por quê? Ele tinha dois mil anos de
Evangelho. Agora, seu tempo é chegado. Como os judeus tiveram milhares de anos. Eles tinham que ver isto.
Os – os samaritanos e tantos – e assim por diante. Eles tinham que ver isto. Eles não estavam procurando por...
Eles estavam procurando por um Messias.
66 Nós gentios não estávamos. Éramos romanos e aquecidos com um clube em nossas costas, adorando o
ídolo. Não estávamos procurando por nenhum Messias. O Messias vem para aqueles que estão procurando por
Ele. Ele mostrou ser Ele mesmo o Messias. E hoje os gentios alegam que estão olhando para Ele, mas eles
falham em vê-Lo. [Espaço em branco na fita – Ed.]
Declarou ser Ele mesmo o Messias pelas coisas que Ele fez, e todos os crentes na Bíblia, que viram isto e
que foram ordenados para a Vida Eterna creram nisto. E se Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, o Deus
infinito, e permitisse que a igreja gentia entrasse no Reino nas suas bases de teologia, Ele seria injusto. Ele
certamente seria, porque Ele deixa aquelas nações vê-Lo. Mas Ele prometeu nestes últimos dias que Ele
apareceria. “Onde se encontra isto, irmão Branham?”
“Assim como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do homem”.
67 Lembra-se do irmão falando esta manhã dos três Anjos descendo? Dois deles foram para Sodoma. Sempre
existem três. Isto é uma trindade, e a trindade é um. Vê?
Agora, note. Havia os sodomitas, os incrédulos sodomitas, o mundo. Havia Ló, o cristão morno, crente.
Havia Abraão, o chamado para fora deles, o eleito Abraão. Você crê nisto? Observe. Dois Anjos, pregadores
modernos, desceram e pregaram, e não fizeram milagres, somente feriram-nos de cegueira; e a pregação do
Evangelho faz ferir o incrédulo de cegueira.
Mas Ló foi salvo, porém Abraão representou neste – para estes últimos dias a Igreja eleita, a Igreja em que o
Sobrenatural tem estado operando.
68 Observe aquele Anjo. Agora, observe o que Ele fez. Agora, todos nós sabemos longe de qualquer erro que
aquele não era um Anjo. Aquele era o Próprio Deus. Aquilo foi uma teofania. Deus... Abraão chamou Ele de
Eloim, Deus. E Ele ficou de costas e conversou com Abraão. Agora, observe o sinal que Ele deu a Abraão para
que o... Não quando o mundo foi destruído pela água. Você se recorda quando ele foi destruído pela água. Ele
disse que assim como foi nos dias de Noé. Eles estavam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento,
e isto foi nos dias de Ló. Vê? Então você pode interpretar isto. Observe este Anjo quando Ele chegou. A
primeira coisa que Ele disse para Abraão, professou que Ele era um estrangeiro, exatamente dois Homens
vindo. Abraão com o Espírito de Deus nele reconheceu que aqueles eram Homens de Deus. Quando ele havia
dito a Sara para deixar algum pão preparado, enquanto ele saiu e matou um bezerro, e deixou os criados
prepará-lo, e o trouxeram... Agora, espere. Aquilo foi Deus.
69 Um homem disse para mim há pouco tempo atrás: “Irmão Branham, você acha que aquele foi Deus?” Isto
era Deus. A bíblia disse que era. Ele comeu a carne de um bezerro, bebeu leite da vaca, e comeu bolo de milho,
suponho que foi isso, e comeu com manteiga: o próprio Deus. Bem, ele disse: “Bem, como Ele sendo carne?”.
Você falha em conhecer quem Deus é. Deus é um Criador. Do que você é formado? Dezesseis elementos:
luz cósmica, e petróleo, e cálcio, e potássio. Bem, Deus simplesmente estendeu por cima e tinha uma mão cheia
de barro e saiu [O irmão Branham sopra – Ed.]. “Entre ali, Gabriel. [O irmão Branham sopra – Ed.]. Entre ali
Amargura, Michel”. Quem quer que fosse. [O irmão Branham sopra – Ed.]. Soprou um para Ele mesmo, desceu
até lá embaixo e comeu e desapareceu. Aleluia. O que este corpo significa? Meu Deus pode falar se eu tenho
uma colher cheia de cinzas, eu irei adiante de qualquer modo.
70 Como tenho frequentemente dito a vocês eu estava penteando estes três ou quatro fios de cabelo que tenho.
Minha esposa me disse, disse: “Billy, você está ficando completamente careca”.
Eu disse: “Eu não tenho perdido nenhum deles”.
Ela disse: “Peço que você me diga onde eles estão”.
39
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Eu disse: “Você me disse onde eles estavam antes que eu os tinha. Onde eles sempre estiveram, eles estão lá
esperando por mim para ir até eles”. Amem. Aleluia. O que é isto? Você apodrece... Cada cabelo em sua cabeça
está contado. Subirei até eles nos últimos dias. Aleluia. Meu corpo estava deitado sobre esta terra antes que
alguma vez houvesse uma vida sobre a terra. O cálcio e o petróleo e coisas. Deus é um Empreiteiro. Ele deitou
fora todos os corpos como se Ele estava indo construir uma subdivisão. Ele sabia que nós estaríamos aqui. Ele
sabia que eu estaria aqui antes do mundo. Ele sabia que eu estaria de pé aqui antes que houvesse um mundo
aqui. Ele sabia que você estaria sentando no assento em que você está. Ele é infinito. Certamente. Ele te
conhece. Com o que você está temeroso de um lado para o outro?
Ele colocou seu nome no Livro da Vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. A Bíblia disse que Ele
colocou. Com o que você está preocupado de um lado para o outro? Você tem o Espírito Santo, selado para o
Reino de Deus. Até quando? Até o dia de vossa redenção.41 Amem. A igreja está assustada. Não se assuste. Não
tema. Somente crê. Isto é o que Deus quer. Certo.
71 Grandes poderes de Deus. Aquele grande Jeová de pé ali nesta teofania, comendo carne, tomando leite, bolo
de milho, e – e manteiga. E então Ele disse: “Abraão onde está tua esposa, Sara?” Observe aquele mesmo Ser
dizendo: “Tu és Simão, filho de Jonas”. Vê? Representando, o que Ele é, o mesmo Deus. Ele era – trouxe-Lhe
numa carne nascido de uma virgem depois. Agora, Ele habita na carne nascida da terra, porém sendo santificado
por meio de Seu Sangue: Deus sobre você, Deus acima de nós, a Coluna de Fogo: Deus conosco em Seu Filho:
Deus em nós, o Espírito Santo. Seguro. Os ofícios de Deus, o mesmo Deus o tempo todo, em diferentes ofícios.
Seguro. Este é Deus. Deus, o Espírito Santo. Ele é Deus. Ele está conosco esta noite.
Note, Ele disse que estaria conosco nos últimos dias antes que o mundo fosse queimado, quando esta Igreja
Pentecostal viesse em poder. Jesus disse: “Como foi nos dias de – de Sodoma, assim será”.42 Observe Deus
manifestado em carne em Sodoma. “Abraão, onde está tua esposa, Sara?”.43 Ele sabia que ele era casado, sabia
que ele tinha esposa, e sabia que seu nome era Sara.
72 E ele disse: “Ela está na tenda atrás de Você”. Lembre-se que a Bíblia disse: “Atrás dele”. Atrás da cortina.
Ela estava na tenda.
Ele disse: “Abraão, Eu (Outro pronome pessoal. Vê?). Eu irei te visitar”. Quem é este Jovem? “Eu te
visitarei de acordo com Minha promessa no tempo da vida”. Sara iria... Aquele tempo de vinte e oito dias iria
começar com ela novamente. Ela se tornaria de volta uma jovem mulher, e “Eu irei te visitar”. E Sara dentro da
tenda por dentro dela mesma sem ruído, disse [O irmão Branham ilustra – Ed.], e com Suas costas para a tenda,
disse: “Por que ela riu?” Que tipo de telepatia é isto? Que espécie de leitura da mente é esta. O que foi isto? Isto
foi Deus em carne; e Jesus era Deus em carne; e o Espírito Santo esta noite é Deus em carne, mostrando para a
Igreja, trazendo passagem para Sua promessa. Glória.
Oh, igreja de Deus, levante-se sobre as asas de uma águia, e voe para longe desta coisa. Quantos estão indo
cavar fundo o bastante para ficar por cima – ficar debaixo disto? Quantos irão se esconder disto quando isto
explodir cem pés44 no chão por cem milhas quadradas.45 Bem, o abalo romperia verticalmente até a lava. Porém
existe um escape, oh, subir, subir, subir, subir, subir. Isto é tudo. “Eu o levantarei no último dia”.46 Você
enfermo, você crê que Ele está aqui? Que Ele possa se representar a Si mesmo. Eu não sei. Ore. Cada um de
vocês ore.
73 Agora, Senhor, eu não sei. Estas pessoas eu não as conheço, mas que elas possam saber que o mesmo Deus,
o mesmo Deus que habitou na carne humana lá embaixo diante de Abraão, e quando Ele chegou a um corpo
virgem nascido de uma virgem com Sangue para afastar o seu pecado do mundo, o sacrifício de Jeová, o qual
habitou Nele... Quando Ele disse: “Não sou Eu quem faz as obras. É o Meu Pai. Ele habita em Mim. Eu e o Pai
somos Um. Eu e Meu Pai somos Um. Meu Pai habita em Mim”. E Ele fez as mesmas obras que Ele fez quando
Ele habitou naquele Corpo de pé lá diante de Abraão, e prometeu que o... “Aquele que crê em Mim, as obras
que Eu Faço ele também as fará”. 47
Eu preguei uma mensagem dura de conferências. Estamos em uma conferência. Estamos invocando a Ti,
Senhor. Tu fizeste a decisão. És Tu o mesmo ontem, hoje e para sempre? Tenho tentado pregar Tua Palavra
exatamente da maneira como Ela está escrita. Tenho tentado ficar de pé sobre isto. Se Tu estás aqui, Pai, da-nos
41
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Tua decisão. Tu és o mesmo? Tu estás aqui para operar em nossa carne a vontade de Deus e fazer as coisas que
Tu prometeste que Tu farias? Vindica isto, Senhor. Pelo menos por dois ou três na audiência. Pedimos no Nome
de Jesus. Amem.
74 Nenhum movimento, bem quieto, bem reverente agora. Se alguém deseja vir aqui e tomar meu lugar, se
você não crê que isto é verdade, venha aqui e tente isto. Você é bem-vindo ao púlpito.
Quantos neste edifício aqui que estão enfermos, e que sabe que eu não conheço você, e que nada sei de
você, levante suas mãos? Não há uma pessoa que eu conheço. Quantos têm um desejo no seu coração por
alguém querido ou algo? Você sabe que eu não te conheço. Ou em necessidade de qualquer coisa. Apenas creia.
Diante de Deus, diante do Espírito Santo, irei olhar e ver se conheço alguém neste edifício que eu de fato
conheceria. Há um homem sentado aqui a quem estou olhando. Eu não sei seu nome. Ele veio aqui com aqueles
missionários. Eu – eu esqueci seu nome. Eu fui apresentado a ele outro dia.
75 Este homem aqui acenou para mim uma vez durante um tempo, mas eu não o conheço. Eu não sei quem ele
é. Estou apenas olhando para estar seguro de que eu... Eu conheço a irmã Schrader sentada aqui, seguido de
Jackie, a filha do irmão Moore, e ali está minha nora, Loyce. E esta não é a senhora aqui acima de Hot Springs
com quem conversei esta manhã, a irmã Humbard? O que disse? Hombard. Eu a conheço. Fora disso eu não
conheço ninguém lá fora. Eu tomarei a plataforma talvez amanhã à noite...?...
Tudo bem. Vamos ver. A Bíblia disse: “Provai-Me, diz o Senhor”.48 É isto correto? Agora, você seja sincero
e ore. Deixe-me voltar minhas costas e ver se Deus mantêm Sua Palavra. Se Deus que habitou na carne que
desceu lá naquele Homem, aquela Teofania, ou o que quer que isto fosse... O Deus que habitou em Jesus
Cristo, através de Jesus... Todo mundo pensou que Ele falou duplo, mas algumas vezes isto era Ele falando, às
vezes, isto era o Espírito falando.
76 Agora, lembre-se que Jesus era Deus. Nós não somos Deus. Ele tinha o Espírito sem medida.49 A Plenitude
da Divindade habitou corporalmente Nele,50 mas nós temos o Espírito por medida. Bem, agora se eu pegasse
uma colherada de água do oceano, isto seria uma comparação. Você nunca perderia isto. Bem, este é o Espírito
Santo que está em mim e em você, mas lembre-se que se eu... E Jesus tinha o oceano inteiro Nele, todo ele. Mas
se eu pegasse uma colherada de água do oceano, a mesma química que está no oceano inteiro está naquela –
naquela colherada. Já a química no oceano está ali. Está na água. Isto é o Espírito, mas não muito disto; porém
isto atuará da mesma maneira, porque Ele prometeu isto.
Estou apenas pedindo para você dizer isto. “Senhor... (Assegure-se de pôr uma Escritura), está escrito na
Escritura que Tu agora és o nosso Sumo Sacerdote que pode se compadecer pelo sentimento de nossas
enfermidades.51 Eu tenho uma necessidade agora, Senhor. Confirma Tua Palavra para mim, permita-me ser
capaz de tocar em Tua vestimenta. Eu desejo...” Agora, eu – eu não digo que Ele fará isto. Lembre-se que eu
não digo que Ele fará isto. Estou apenas tomando a Ele em Sua Palavra.
77 Agora, se você dissesse: “Irmão Branham, cura-me”. Eu – eu desejaria poder. Se Jesus estivesse de pé aqui,
Ele não poderia fazer isto. Ele já fez isto. Ele está apenas tentando fazer você crer nisto. Se Ele fizer isto, para
vocês pessoas aí fora, que estão simplesmente sentadas aí fora, empurrará para longe toda a dúvida e você crerá
de todo seu coração? Por todo o edifício, levante suas mãos para Deus, e diga: “Isto me faria exatamente crer”.
Tudo bem. Ore.
Agora, Senhor, isto não é para uma exibição. Isto é para confirmar Tua Palavra. Tu manténs Tua Palavra.
Creio em cada uma. Agora, existem homens e mulheres ali fora em necessidade, como as pessoas estavam no
dia em que Tu estiveste na terra. Como a mulher que tocou Tua vestimenta. Tu estás na glória esta noite sentado
à direita da Majestade, e Tu és o Sumo Sacerdote, Tu disseste, que pode ser tocado pelos sentimentos de nossas
enfermidades. Não podemos curar. Sabemos que não somos curadores, mas Tu podes Te fazer a Ti Mesmo
conhecido, que Tu ainda és Deus. Permita alguém, Senhor, ter fé o bastante para tocar em Ti nesta hora, eu rogo
isto. Que Tu permita-me. Teu indigno e inútil servo, ser capaz de ceder a mim mesmo, e fazer meu próprio eu
sair do caminho, para que Tu possas falar Teus mistérios para confirmar Tua Igreja.
78 Pai, Moisés não era digno para descer ao Egito, mas Tu o escolheu. Pedro, o pescador, não era digno de ser
apóstolo, mas Tu o escolheu. Nós mesmos não somos. Somos corruptos.52 Não sou digno de ser Teu servo, mas
Tu tens escolhido. Nenhum de nós é digno, mas Tu tens escolhido.
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Malaquias 3:10 – NT.
João 3:34 – NT.
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Colossenses 2:9 – NT.
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Hebreus 4:15 – NT.
52
Do inglês “bought” que também pode significar “comprado” – NT.
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Permita ser esta noite, Senhor, que a parte dura da Tua Palavra seja executada, que as pessoas possam saber
que Tu és Deus, e que estou lhes dizendo a Verdade. Agora, as pessoas estão se olhando e estão perguntando, e
a Bíblia tem plenamente dito: “Se existe alguém entre vós, que é um profeta, eu falarei a ele, o que o homem diz
é a verdade, vem a suceder, então ouça-o”.53 Pai, estou dizendo isto para que eles possam crer na mensagem que
estou pregando para eles. Rogo para que Tu confirmes o que falei de Ti. Agora, fale, Senhor, que eu tenho dito
a Verdade. Conceda-o, Pai, assim como espero em Ti por uma puxada de fé de algum lugar no Nome do Senhor
Jesus.
79 Existe uma senhora, e eu a vejo diante de mim. Ela está sofrendo com artrite. Aqui, ela está sentada bem
aqui, mão levantada assim. Isto é verdade. Você estava orando para que Deus me girasse em volta. Agora, Ele
tem. Tua artrite foi embora. Eu não conheço a senhora. Eu nunca a vi. Somos estranhos um para o outro,
senhora? Eu não te conheço. Você não me conhece. Isto te poderia... você crê que sou Seu profeta, quero dizer
Seu servo. Esta palavra faz tropeçar uma porção de... Olhe para mim e creia.
O que fez ela tocar com minhas costas voltadas? Ela tocou o Sumo Sacerdote. Você crê agora? Alguém ore.
Creia. Tenha fé. Existem tantos de vocês, tantos.
80 Você acha que ela será curada de câncer? Sua tia. Você crê que ela ficará boa? Tudo bem. Ela não está aqui,
mas você estava orando por ela, uma tia que está com câncer. Creia e ela ficará boa. Apenas tenha fé. Não
duvide. Creia com todo seu coração. Deus responde oração. Você crê nisto? Tenha fé em Deus.
Alguém através desta secção, em algum lugar. Não importa onde você está, ore. O Jeová-Jiré, o Jeová-Rafá,
o Deus de visões, o Deus de poder, o Deus que conhecemos em Jesus Cristo, permite ser assim, sim Pai.
81 Agora, vamos ver se eu posso encontrar a pessoa. Estou olhando para alguém lá atrás que parece estar perto.
Ted Dudley. É Ted sentado ali? Pensei que fosse. Bem aqui está um Ted. Está bem atrás de você. Uma senhora
atrás ali... Sim, veja, não é sua enfermidade. Ela está orando por seu filho. Isto é correto. É uma senhora idosa.
Ela mora no Mississippi, um pecador que está orando para ser salvo. Eu nunca a vi em minha vida. Estas coisas
são verdade, senhora? Levante sua mão. É Deus operando em carne humana? Que tal todos vocês atrás naquela
parte? Vocês crêem aí atrás? Orem com todo seu coração. Ele sabe todas as coisas...
Eu rogo a Ti Pai, Senhor, conhecendo o coração dos homens, e não que os homens pudessem ser
conhecidos, como Tu falaste em línguas esta manhã, mas a mensagem disse que existem profetas no meio.
Sabemos que é Tu, senhor. O qual falaria para voltar ali.
82 Sim, um jovem, usando uma camisa que está abotoada acima e sem gravata. É uma camisa esporte. Aqui.
Eu não te conheço, jovem companheiro. Nunca te vi em minha vida. Você crê que sou Seu profeta? Você é de
longe daqui, de uma escola. Tenha fé. Você está orando por seu pequeno irmão. Ele é um convulsivo. Ele está
no Texas neste momento, mas seu pequeno irmão é de uma região que tem montanhas nele. É Idaho. Seu nome
é senhor Hunt. Creia no Senhor Jesus Cristo e receba o que você tem pedido.
Oh, a Rosa de Saron, o Lírio dos Vales, a Estrela da Manhã, o Alfa, o Ômega, o Primeiro e o Último, a Raiz
e a Descendência de Davi.
83 Um homem sentado ali com dupla hérnia, ruptura. Tem sido operado duas vezes por isto. Senhor Finland do
Mississippi. Eu não e conheço, mas esta é a verdade. Você crê? Tenha fé.
Senhora Farmer, nunca te vi em minha vida. Você crê que Deus cura seu problema de garganta? Você
também pode ir para o Mississippi e ficar boa. Senhora Boyd, próxima a ela, você é de Shreveport. Eu não te
conheço, mas você tem bursite, e nevrite. Fique boa. Eu desafio você a crer no Senhor. Não sou Ele, mas Ele
está aqui.
Enxugue as lágrimas dos seus olhos, deitada aqui numa cama de morte. Houve três leprosos sentados num
portão uma vez, e eles disseram: “Por que nos sentamos aqui? Se sentarmos aqui, morreremos de fome”. Na
cidade eles estavam comendo o filho um do outro. Disse: “Por que nos sentamos aqui? Vamos fazer alguma
coisa a respeito disto. Se formos ao campo dos inimigos, e se eles nos matarem, morreremos de qualquer jeito.
Morreremos de qualquer jeito, mas talvez eles nos salvem”. E sobre a base de irem para um campo inimigo,
Deus os recompensou. 54
84 Se Deus me contar qual é o seu problema, senhora, você está sombreada; existe uma sombra negra sobre
você, de morte. Se ele me contar qual é o seu problema, você se levantará e não irá ao campo inimigo para
tomar uma chance senão para vir para a casa do Deus vivente onde você está esperando? Você crê que sou Seu
profeta? Você tem câncer na espinha. Você tem estado na cama por semanas. Levante-se e receba sua cura. Vá
para casa no Nome do Senhor Jesus. Você crê? Quantos. Deixe-me ver sua ...?... Vamos dar louvores a Deus.
53
54

Jeremias 28:9 – NT.
II Reis 7:3-4 – NT.
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Mensagens de William Marrion Branham

Eu O louvarei, eu O louvarei.
Louve o Cordeiro por pecadores mortos;
Dai a Ele glória todo povo,
Por Seu Sangue ter lavado para longe cada mancha.
Eu O louvarei, eu O louvarei,
Louve o Cordeiro por pecadores mortos;
Dai a Ele glória todo povo,
Por Seu Sangue ter lavado para longe cada mancha.
Vamos curvar nossas cabeças.

Eu O louvarei, eu O louvarei.
Louve o Cordeiro por pecadores mortos;
Dai a Ele glória... (O que dissemos...?...).

Esta mensagem intitulada “Conferência” (Conference) foi pregada pelo irmão William Marrion
Branham, no dia 25 de Novembro de 1960, sexta-feira à noite, no Tabernáculo Vida, em Shreveport,
Louisiana, EUA. Este texto foi traduzido na íntegra do inglês para o português em Novembro de
2008.
radiounife@hotmail.com
www.doutrinadamensagem.com.br
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Profecia para o Brasil
Esta profecia foi entregue pela irmã Schrader, durante o louvor na noite de sexta-feira do dia 25
de novembro de 1960, em Shreveport, Louisiana, pouco antes de William Branham subir na
plataforma e pregar a mensagem “Conferência”.

"ASSIM DIZ O SENHOR: diga ao meu servo do Brasil, que ele tome esta viagem com prudência.
Que ele não cambaleará entrando em qualquer lugar sem saber que tem se vestido com a armadura
completa de Deus".
Pois o Senhor não preparou o caminho diante de seu povo Israel e não é chegada a hora em que
ele abrirá os mares, os rios, e Ele não há de sacudir as montanhas? O Senhor Deus de Elias não irá
fazer com que o fogo desça e consuma o sacrifício mais uma vez? Hoje Ele não...?... com a Babilônia
e toda a adoração de imagens? O Senhor não irá diante dele para o lugar que ele não conhecia?
ASSIM DIZ O SENHOR: para que seu povo se arme a si mesmo em oração, o Senhor diz: Agora
mesmo há um sinal de perigo vindo daquele país. Agora a um levantamento no sul de lá, e o Senhor
lhe faz saber que lhe cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas hás de confiar. E TU
CONHECERÁS MILAGRES DE VIAGENS. TU VERÁS MILAGRES DE LIBERTAÇÃO DAS ARMADILHAS DO
INIMIGO QUE CORRE EM LUGARES SECRETOS. Pois guerras começarão e rumores de guerras irão
soar e ressoar, porém a palavra de Deus irá passar despercebida como uma espada poderosa
cortando em pedaços.
Pois a palavra de Deus é poderosa e rápida, e mais afiada do que qualquer outra espada de dois
gumes. Mais afiada do que todos os instrumentos guerreiros do inimigo, pois Deus não tem previsto,
que Ele mandará Anjos para libertar e não tem feito o mesmo para Israel e também para os pagãos
que confiaram Nele?
Não foi falado a Cornélio para mandar buscar um chamado Simão Pedro para sua casa e para
receber salvação? A eles? Ora, eles irão divulgar aqueles que recebê-lo-ão e também o Senhor
operará lá, e irá operar aqui. ELE DARÁ UMA CONFIRMAÇÃO AO SEU SERVO. Não permitirá que vá e
seja destruído. Pois MEUS MISSIONÁRIOS TÊM ENTRADO EM ALGUM LUGAR IMPRUDENTEMENTE?
Pois tenho prometido ir como o capitão da salvação. Sou homem de guerra, DIZ O SENHOR, irei
marchar para frente com o meu povo e também te deixo saber que... aquela que brilha como a
manhã e clara como o sol e bela como a lua, e famosa como uma pajem de armas SÃO O MEU
POVO.
Portanto unam-se a si mesmo agora, unam as mãos cada um em seus lugares, enquanto todos
permanecem um ao lado do outro, e diga ao MEU SERVO que será um campo aberto, e haverá MAIS
SETE NAÇÕES ao redor que receberão esta salvação ATRAVÉS DO RÁDIO e por um poder muito
poderoso, e além dos meios do rádio, haverá uma mensagem poderosa de Deus que será escutada.
Palavras angelicais, ora palavras do missionário serão transmitidas através das montanhas, e ora por
toda parte daquela nação, AONDE O RÁDIO NÃO PODE ALCANÇAR OU EM OUTRAS PALAVRAS NÃO
É PERMITIDO; PORÉM AS VOZES DOS ANJOS ESTARÃO LÁ; E ELES CONFORTARÃO, E A VOZ DO
MEU POVO E A VOZ DO MEU SERVO, DO MEU GRANDE EXÉRCITO QUE LÁ IREI MANDAR, E NÃO
HAVERÁ UM RÁDIO QUE NÃO POSSA PEGÁ-LO, PORQUE NÃO PERMITIREI QUE ASSIM SEJA.
Porém abrirei os ouvidos na hora da meia noite e ouvirão SERMÕES DO SENHOR NESTA TERRA;
e há de vibrar e revibrar a nação inteira E A GLORIA DE DEUS ESTARÁ LÁ, COMO AS ÁGUAS QUE
COBREM OS MARES."
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