Israel em Cades-Barnéia
Ela estava tão assustada, seu coração parecia disparado a cento e quarenta e
quatro quilômetros por hora. Ela havia estado em casa há pouco e ela estava no quarto
tentando pensar sobre o assunto e memorizá-lo, e... Veio à minha mente quando o Irmão
Moore... Seu filhinho, disse a ele que queria pregar. Ele tinha cerca de sete ou oito anos;
ele permanecia repetindo, “Paizinho, eu quero pregar”. Assim que uma noite diante da
congregação, o Sr. Moore, disse: “Agora, amigos Davi está sentado aqui” (e como um
velho pastor, bem vocês sabem, e sua cabeça estava levantada) ele disse: “Ele quer pregar
um pouquinho esta noite”. Então ele pulou de sua cadeira, se apressou e subiu na
plataforma, correu até lá, vocês sabem, e parou; e o irmão pensou que ele iria chorar bem
ali. E ele olhou de um lado para outro, e disse: “Simplesmente não funciona”. Voltou
correndo e se sentou. (O Irmão Branham sorri.. Ed.) Eu tenho visto isto muitas vezes e
pensei que não funcionaria. Assim, de qualquer forma está bem.
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As mães, Mabel e Meda costumavam cantar para nós. Gostaria de ouvi-las cantar
novamente, e vocês, não gostariam? Gostaria muito de ouvi-las cantar. E no próximo
domingo a noite talvez possamos conseguir que elas cantem o hino que cantaram para
mim quando eu deixei a igreja. Vocês se lembram disto, não se lembram? “As Areias
foram lavadas nas marcas dos pés... o Estranho”, e então, “Eles virão do Leste e Oeste
(vejamos). E festejarão com o Rei, jantando como seus convidados.” Creio que é mais ou
menos assim. Mas eu gostaria de ouvi-las. Quantos de vocês gostariam de ouvi-las no
próximo domingo à noite se estivermos aqui? Certamente. Mabel você está aqui? Ela está
aqui, Doc? Ela e Meda estão ouvindo ali atrás, elas poderão ensaiar um pouco porque as
meninas vão deixa-las por um tempo, não é mesmo? Certo, elas têm que ensaiar um
pouco para a próxima semana.
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Ao cair da noite, apenas há alguns momentos atrás deixei a família, e eu fiquei
sozinho com o Senhor para orar um pouco. Eu dirigi até o velho Tabernáculo e vi os carros
em fila aqui. Você sabe, só traz de volta antigas memórias de um longo tempo atrás,
quando eu costumava estar aqui, vínhamos e tínhamos grandes cultos que duravam até
duas ou três horas da manhã. As pessoas simplesmente se reuniam. Você sabe, muitos
daqueles velhos companheiros estão agora no túmulo, quero dizer seus corpos, mas eles
estão na glória. E as gerações estão vindo, as gerações mais jovens avançando. Não
demorará muito até que nós também tenhamos ido, e outra geração irá... jovens gerações
tomarão o nosso lugar. Assim que nos convém que vivamos cada dia (não é?) somente
para o Senhor, somente para Ele.
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Agora, sei que amanhã é um dia de trabalho para o povo que tem que sair e ir para
o trabalho, assim que nós tentaremos terminar mais cedo esta noite. Há um culto de
batismo, ou algo depois disto? Está bem.
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Agora esta velha e abençoada Bíblia é o Mapa da estrada, desde o berço ao
túmulo até o céu, através de todo o caminho até lá. E nós A amamos, porque no conteúdo
Dela é onde nós encontramos o plano completo de salvação. Agora, antes de abri-La,
vamos falar com o Autor, enquanto inclinamos nossas cabeças apenas por um momento.
Nosso Pai Celestial, Te agradecemos hoje por tudo que já foi feito no culto: pelos hinos e
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por — tudo até aqui. E estamos agradecidos esta noite por estarmos reunidos aqui sob o
telhado deste pequeno edifício no nome do Senhor Jesus com esta graciosa promessa, a
de que: “Onde estiverem dois ou três reunidos em Meu Nome ali estarei eu no meio deles.”
E sabemos que Tu estás aqui.
06
E estamos tão felizes por sabermos, que depois de mil e novecentos anos de
pregação do evangelho, e — e a história do mundo segue, ainda assim, Tu és — permaneces
o mesmo. Mudança de tempo, mudança de povo, mudança das nações, mudança dos
desejos e atitudes, mas Tu permaneces o mesmo. E estamos tão felizes por isto esta
noite. Pai, estamos felizes porque podemos ler a Tua Palavra e ver o que foste então, e
sabemos que estamos nos aproximando do mesmo amor, perdão, compreensão, Pai que
uma vez caminhou nas praias arenosas da Galiléia. Crucificado, tomando o nosso lugar,
tornando-se um pecador, que morreu na cruz em nosso lugar para levar sobre Si os nossos
pecados, para carregá-los e lançá-los no inferno. E o profeta disse: “Não deixarás a minha
alma no inferno nem permitirás que o teu Santo veja corrupção”. E no terceiro dia se
levantou da morte novamente e ascendeu ao alto, onde Tu estás esta noite à mão direita
da Majestade de Deus para interceder por nossas confissões. E temos um direito e um
privilégio de confessar que nossa própria propriedade pessoal foi comprada pelo Seu Sangue,
tudo que Tu incluíste no Teu plano de redenção quando morreste e fizeste a expiação no
Calvário.
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E esta noite Pai, pedimos uma bênção especial por cada peregrino que tem se
reunido sob este telhado aqui no Tabernáculo. Pedimos também Pai, pelos homens e
mulheres, meninos e meninas que estão do lado de fora da Arca esta noite, que não
conhecem a Ti; oramos para que Tu sejas com eles e sejam atraídos a Ti esta noite. E
possa o Espírito Santo bater especialmente no coração deles e estejam convictos para
com Deus nosso Pai. Conceda isto, Senhor. Abençoe cada Igreja e cada reunião que
esteja se realizando hoje através do mundo inteiro esta noite. E possam todos os ministros
serem inspirados para pregar e que o coração das pessoas e os seus ouvidos sejam
circuncidados para ouvir e entender, e que Deus seja glorificado. Pois pedimos no nome de
Jesus. Amém.
08
E esta noite possa o Senhor acrescentar Suas bênçãos à medida que chegamos
à cruz para ensinar um pouco da Palavra. Este é um tipo de lição de Escola Dominical.
Você sabe, há instantes atrás eu estava pensando um pouco sentado aqui, você sabe,
seria uma coisa maravilhosa se em algum tempo... Há um grande e vazio edifício aqui
embaixo na cidade, o antigo Teatro Verde. Creio que isto acomoda de mil e quinhentas à
duas mil pessoas. E seria muito bom se pudéssemos ter algum tempo, ou talvez uma
continuação de vários domingos sucessivos, cerca de cinco semanas. Então termos uma
tarde de domingo para um culto de cura no antigo Teatro Verde aqui embaixo, e apresentar
o culto em uma das estações de rádio local. Bem, isto não custa tanto, cerca de dezenove
ou vinte dólares, mais ou menos isto. E eu ficaria feliz por pagar por isto eu mesmo, uma
vez que minhas reuniões ali são patrocinadas. Apenas para que o povo aqui ao redor
sejam trazidos. E um bom lugar para enviá-los para que sejam convertidos.
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Você sabe, esta manhã eu gostei tanto da mensagem do nosso pastor sobre
“lançar a rede”. Eu sei que todos vocês também gostaram. E isto é certo. E é — e temos
que apanhar os peixes na rede, como ele disse. E isto é certo. Você tem que apanhar o
peixe na rede. E então, porque nós permanecemos juntos.
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Agora, Eu...?... A noite passada visitamos o Irmão Junior Cash (creio que é este
o seu nome), fomos ali para falarmos por ele e o Senhor se manifestou de uma forma
maravilhosa. E eles trouxeram uma jovem. A única coisa que eu vi que podia ser natural,
que você podia ver com seus olhos, que estava na plataforma, era uma jovem de cor, da
parte mais baixa de Indiana, abaixo de New Albany ou próximo, ela tinha sofrido um
acidente e tinha os nervos dos ouvidos e da voz rompidos, de forma que ela não podia falar
nem ouvir. E uma veia tinha sido afetada e havia de alguma forma paralisado seu lado. E a
jovem... Sua mãe, com seus grandes braços tentando conduzi-la até a plataforma, apenas
uma jovem adolescente, provavelmente com dezesseis anos ou mais ou menos isso.
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E simplesmente de alguma forma ou de outra, o Espírito Santo parecia ter posto
a África bem em frente a mim. Eu olhei para isto. E eu tenho uma visão escrita bem aqui
no livro, que o retorno à África será bem maior do que a primeira reunião africana. E então,
o povo não sabendo o que estava acontecendo, que uma visão havia tomado lugar, então
eu disse: “Pai Celestial... Não que estivéssemos pedindo por milagres”. A Bíblia diz: “Uma
geração má e adúltera busca por milagres”. E não buscamos por milagres, mas Deus
realiza milagres. No mesmo tempo que ele disse isto Ele estava realizando milagres. Mas
se nós os procurarmos, os encontraremos, alguma coisa para mostrar alguma evidência
que — que nós somos salvos ou alguma coisa como isto que... Eu não creio em evidências.
Eu creio que a evidência que somos salvos é quando tomamos a Deus em Sua Palavra.
Esta é a melhor coisa que conheço, e então os frutos seguem.
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Agora, eu pedi a Ele se Ele simplesmente concederia isto como um – como sinal
de que se era a hora de retornar à África, onde os nossos contatos estavam se tornando
mais fortes a cada momento. E quando nós oramos por aquela menina, ela pode falar e
ouvir e se mover. Foi simplesmente maravilhoso ver o que o nosso Senhor pode fazer. E
assim estamos felizes esta noite por isto. Eu sei que aquele amável lar onde ela vive está
muito feliz esta noite por vê-la. Como aconteceu quando os nervos estavam todos cortados
(Vê?) não havia maneira, os nervos da língua ou o – a voz e o ouvido onde estão no mesmo
nervo foram danificados pelo acidente. Mas Deus de alguma forma... Quantos estavam lá?
E ouviram a garota falar? Vamos ver aqui. Certo. Vê? E ela podia falar e ouvir e conversar.
Eu falava assim... (O Irmão Branham fala de mansinho — Ed.) disse: “Você me ouve”. Ela
disse: “Sim. Você me ouve?” Então eu disse: “Diga, Mamãe”. Ela disse: “Mamãe” Eu
disse: “Diga, Jesus”. Ela disse “Jesus”, e foi em frente e falou.
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Assim que o Senhor é maravilhoso, não é? Cheio de misericórdia... E assim,
estando fora nos cultos da noite por duas semanas, foi como se o meu coração fosse
revigorado pronto para um novo culto. Agora, no livro de Números, eu amo o Antigo
Testamento. Nós vamos ter uma lição hoje à noite, no livro de Números. O capítulo 13 de
Números, versículo 30. Apenas vamos ler um versículo como base para começarmos. E
assim, veremos, se lermos um verso da Bíblia, eu sei de uma coisa, minha palavra falhará
porque sou um homem; mas esta Palavra de Deus nunca falhará, porque ela é a Palavra de
Deus. Sendo assim, um versículo daqui nos será — dado como fundamento, para que
cada pessoa que veio seja abençoada ao lermos a Palavra. Agora, no versículo 30... E
Calebe aquietou o povo diante de Moisés e disse: “Vamos imediatamente e tomemos
posse; pois temos... somos capazes de vencer”. E possa o Senhor acrescentar suas
bênçãos à Palavra.
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Agora, meu assunto esta noite é: “Em Cades–Barnéia”. E este é o assunto que
03

trataremos apenas como fundamento para trazer-nos ao lugar onde o Senhor permitir.
Tudo isto, claro, nunca é premeditado; é simplesmente falado por inspiração, apenas
como é entregue. Eu nunca tive que ir à escola para aprender a pregar. E eu tentei isto
quatro ou cinco vezes e realmente fiz uma terrível confusão nestas tentativas. Eu-eu
simplesmente não sei como fazê-lo. Mas eu O amo e eu dependo d’Ele.E eu sei que todos
vocês também.
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Então agora, para começar isto é um quadro que Deus... Um grande drama da
Bíblia que Deus tem posto em ordem aqui para nós para — que por isto possamos prosperar.
Eu creio que em Hebreus, no capítulo 10, ou no capítulo 12, diz: “Portanto nós também,
pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas deixemos todo
embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira
que nos está proposta. Olhando para o Autor e Consumador da nossa fé, que é o Senhor
Jesus Cristo”.
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Agora, todo o Antigo Testamento e todos os Seus personagens e características
foram apenas uma sombra, figura — ou a pedra fundamental, o Novo Testamento junta a lei
e a dispensação. Muitas pessoas têm se referido a isto, como a dispensação cristã, mas
não é. Esta é a dispensação do Espírito Santo. A dispensação cristã durou 3 anos e seis
meses. A lei durou por várias centenas de anos. E então a dispensação cristã foi o que
uniu ou fundamentou o Antigo e o Novo Testamento. Muitas vezes nós vemos na Bíblia e
muitas vezes se refere, aos Atos dos Apóstolos, assim chamado. Eu sempre gosto de me
referir a isto como os Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Porque os apóstolos eram
apenas homens, mas foi o Espírito Santo nos Apóstolos, trazendo adiante o Seu movimento.
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E o Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus Cristo que desceu sobre a Igreja
para continuar as obras do Senhor Jesus em Sua partida. E isto é para dar a Luz do
Evangelho em uma Luz menor do que quando Cristo estava aqui.
Como a lua e o sol, a lua aparece para fornecer uma luz na ausência do sol, até que ele
possa nascer de novo. Então a lua se vai. E o sol tem um brilho tal que obscurece a luz da
lua. Mas o que é a luz da lua? É um reflexo do sol sobre ela. E isto é como Cristo. Quando
Ele esteve aqui, Ele era a Luz do mundo. E Ele partiu e está brilhando de volta em sua
Igreja para refletir a Sua Luz ao mundo hoje para caminhar nesta Luz até Sua volta, e então
tudo será dado a Ele. E ele sentará no trono do Rei Davi e reinará para sempre e sempre.
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Agora, o Antigo Testamento sendo de um belo tipo, iremos ali e veremos todas
aquelas coisas que aconteceram ao povo que podemos olhar como exemplo. Agora, Deus
sendo soberano... Eu tenho... estava ensinando hoje numa casa onde fui convidado para
jantar. Eles queriam saber se eles reconheceriam seus entes queridos quando se
encontrassem na Glória. “Por que,” eu disse: “Certamente nós os reconheceremos”. Vê?
Nós-nós estamos num – nós estamos... temos três corpos diferentes nos quais habitamos:
“Um é o humano; o outro é o celestial; e o outro é o glorificado. E então se conhecemos
uns aos outros no corpo humano, o corpo mortal, quanto mais nos conheceremos no
corpo glorificado? E se a lei pode produzir uma coisa boa quão maior pode a graça produzir,
porque ela é maior do que a lei. E se a lua pode produzir uma certa parte de luz, quanto
mais o sol excederá em brilho quando se levantar... E certamente conheceremos uns aos
outros.
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E agora, é exatamente como digo, nós seres humanos nos mantemos crescendo
em conhecimento. Você sabe mais do que sabia quando era um menininho ou menininha,
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porque você se tornou mais sábio. E toda a raça humana se torna mais sábia. Mas você
notou que, o reino animal nunca se torna mais sábio? Você sabe que você mora numa
casa melhor do que morou seu avô? E seus filhos provavelmente viverão numa casa muito
melhor do a que você tem.
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Mas recentemente, eu creio que nas “Seleções Reader’s Digest” ou em algum
outro lugar, eu estava lendo um artigo de como eles pegaram uma pequena ave e a puseram
numa gaiola sem nada para que ela construísse seu ninho. E ela teve que por seus ovos no
chão da gaiola. E os filhotes chocaram, pequeninos pássaros. E eles colocaram estes
pequeninos pássaros numa gaiola sem nada para construírem seus ninhos. Eles chocaram
quinze gerações, quinze diferentes gerações anteriores, isto modificaria a natureza. Então
seriam necessários quinze anos porque os pássaros têm um ninho de ovos por ano. E
após quinze anos, eles soltaram a outra pequenina ave de seus sucessores... nunca tinha
tido uma palha para construir um ninho, nada, e puseram esta pequenina ave num lugar, e
a primeira coisa que ela fez foi sair e construir um ninho. Os pássaros constroem seus
ninhos exatamente como eles faziam no jardim do Éden.
21
Mas o homem continua progredindo, continua se tornando mais sábio, totalmente...
Seu avô (como eu disse) ia ver sua avó num carro de boi, seu pai ia ver sua mãe dirigindo
uma charrete; eu ia ver minha esposa num Ford modelo T; meu filho tem um carro de oito
cilindros, seja lá o nome que você der a isto. Provavelmente os netos terão um avião a jato.
É assim que sucede... Nós continuamos progredindo porque temos uma alma. Agora, o
pássaro não tem uma alma. Mas nós temos uma alma. Nós não somos criadores, mas
podemos perverter.
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Agora, nós não podemos criar a madeira, porém depois que Deus a criou,
construímos uma casa com ela porque somos descendência de Deus, filhos e filhas de
Deus. Não importa quão caídos estejamos, ainda assim temos que reconhecer que somos
filhos e filhas de Deus. No nosso estado caído ainda somos filhos e filhas. Deus faz uma
promessa, Deus tem que cumprir esta promessa. Oh, espero que você veja isto. Se você
pudesse apenas entender, igreja, hoje à noite, e perceber, você não estaria indo de um
lugar para o outro, e se juntando a esta e aquela Igreja. Você não estaria buscando as
coisas do mundo para lhe dar prazer. Você não estaria indo de um culto de cura a outro.
Você poderia tomar Deus em Sua Palavra e saber que isto é tudo. Certamente. Quando
Deus faz uma promessa, Ele não pode se afastar daquela promessa. E Ele – Ele está
obrigado em manter a Sua Palavra.
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Eu ouvi alguém dizendo: “E se Ele recair e voltar e o...” Você poderia fazer isto.
“Bem, eu estou perdido com respeito a Deus”. Se alguma vez você O encontra, você nunca
estará perdido com Ele. Porque Deus não pode te salvar e então voltar as costas para você
e te deixar. Se Ele assim o fizesse, Ele romperia Seu próprio propósito. Assim que Ele não
pode fazer isto. Então quando Deus...
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Nós, nos tornamos mais sábios, mas Deus foi infinito para começar. Ele foi perfeito.
Ele nunca se torna mais sábio. Ele é sempre o mesmo. Assim que se uma certa crise se
levanta e Deus age de tal e tal maneira com respeito àquela crise, então se a mesma crise
se levantar de novo, e Ele não agir da mesma forma Ele cometeu um erro, quando Ele agiu
aqui. Vê? Então Ele tem que ser o mesmo o tempo todo, não importa a era. E como as
pessoas podem explicar e tentar tirar o poder da Deidade, eu não posso entender isto.
Porque se Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Seu poder é o mesmo, Sua
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atitude é a mesma. Exatamente como ele foi então, Ele é agora e será para sempre. Você
simplesmente não pode tirar nada Dele. Assim é. E Ele se levantou nos dias de Sua
primeira jornada terrestre e curou as enfermidades que estavam além dos cuidados dos
médicos, e as curou, se Ele agiu daquela forma naquela crise, Ele é o mesmo ontem, hoje
e eternamente, Ele tem que atuar da mesma maneira, ou Ele errou com aquele povo. Vê?
Se Ele fez uma promessa ali e teve que permanecer com ela, Ele faz uma promessa aqui
e Ele tem que permanecer com ela. Ele simplesmente tem que fazê-lo. Não há nada
errado com Deus e com Sua promessa. O erro está em nós, não temos fé para crer, ou
tomá-Lo em Sua Palavra.
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Agora, você vê, se nós tivéssemos a percepção do pássaro, nós agiríamos como
eles agiram no princípio. Mas nós nos tornamos tão espertos, explicamos ao mundo todo
e dizemos: “Oh, isto foi nos dias passados”. E construímos um outro tipo de situação, ao
invés de tomar a Deus em Sua Palavra, simplesmente começamos uma nova organização.
Vê? “Bem, Deus fará desta e daquela maneira”. Se fôssemos, como os pássaros, e não
mudássemos e não seguíssemos com base no livre arbítrio, simplesmente tomaríamos a
Deus em Sua Palavra, isto estaria estabelecido, e isto é tudo. Deus disse assim, então é
tudo. Quão belo é saber que o verdadeiro Deus vivo ainda vive hoje. Em meio a todo o caos
Deus ainda vive e reina.
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Agora este pacto com o povo, Israel, lá no Egito por causa da desobediência e por
seus irmãos venderem a seu irmão José, foram levados ao Egito e estiveram lá por
quatrocentos anos sobre escravidão. Eu quero que você note. Eles nunca perderam seu
pacto; eles perderam sua liberdade, não o seu pacto. Quando Deus fez o pacto com
Abraão, Isaque e Jacó, Ele jurou por Si mesmo que ele salvaria Abraão e sua semente
após ele, é dever de Deus manter esta promessa. Ele está simplesmente tão obrigado
com sua promessa em relação a você tanto quanto foi com Abraão. Isto é certo, se você é
semente de Abraão. Como você se torna semente de Abraão? “Nós que estamos mortos
em Cristo levamos a semente de Abraão”, diz a Bíblia e “somos herdeiros de acordo com
a promessa”. Assim que Deus simplesmente está tão obrigado com você quanto Ele foi
com Abraão. Diga que todo temor se tem ido, Deus não quer que você tema coisa alguma;
descanse solenemente no que Ele disse.
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O que precisamos hoje é de algum homem que aceite o desafio da hora em que
estamos vivendo. Isto é certo. Nos dias quando a discrepância e tudo mais tem se arrastado
sob o nome de religião, sob o nome de salvação, o Evangelho e assim por diante, precisamos
de alguém que seja levantado entre nós como Deus levantou Moisés para tomar o lugar
naquele dia.
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Sim. Eles não perderam o seu pacto; eles perderam a sua liberdade. Eles eram
escravos mas o pacto ainda durava. E um dia, quando eles estavam gemendo e chorando
ali sob o jugo dos capatazes do Egito porque eles haviam se tornado escravos... Quero
que você note este bonito quadro. Isto seria bom para os legalistas. Ouçam. Deus nunca
veio e disse: “Agora, se vocês fizerem certas coisas, se vocês fizerem certas coisas”. A
graça de Deus providenciou um Salvador, Moisés. Isto é certo. Moisés não foi trazido sob
nenhuma condição, mas por graça soberana Deus enviou Moisés. Não apenas um salvador,
mas a graça providenciou um libertador, sem nenhuma lei, sem coisa alguma. Apenas a
solene graça de Deus, Ele enviou Moisés para ser um – um libertador e um salvador da
nação, para trazê-los para fora do Egito.
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Quando eu penso nisto, então eu começo a lembrar que o mesmo Deus que fez o
pacto e que estava com o povo no Egito, certamente que mesmo sob pressão e a indiferença
que está na igreja hoje a noite, Ele pela graça do Seu próprio Ser, enviará um Libertador.
Estamos tão certos de que haverá um derramamento do Espírito Santo nestes últimos
dias, tanto quanto estamos assentados nesta igreja hoje a noite. Deus cumpriu o pacto
com o seu povo sem que eles fizessem qualquer esforço, mas Ele enviou livremente do
céu um... pelo Seu pacto com o povo, um ato de graça baseado na soberania de Sua
promessa. Ele enviou Moisés. E na mesma crise, quando o povo está na escravidão, e
em... sob todas as coisas, o jugo do pecado, enfermidades e os problemas de hoje, tão
certo quanto Ele enviou Moisés a primeira vez, Ele enviará Jesus uma segunda vez. Quando
a crise se levantou, Deus agiu em graça soberana. Ele tem que fazer a mesma coisa sob
o mesmo ato ou Ele errou quando agiu lá atrás. Vê você?
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O que estou tentando dizer é o seguinte: O maior pecado que eu encontro na
igreja hoje é a incredulidade. Este é o único pecado que há. Não há outro pecado senão a
incredulidade. Quanto disto há ali fora esta noite? Quão escuro está? Você não poderia
dizer. “Está muito escuro, isto não está ao alcance de minhas mãos, tudo está escuro.
Agora, há apenas uma forma de designar e determinar o pecado, não é porque você bebe,
ou fuma, ou joga. E a forma de designá-lo é que por você ser um incrédulo você faz isto.
Esta é a verdade. Porque você joga, porque você mente, porque você rouba, estas coisas
não são pecado; isto é resultado do pecado. E porque dentro de você habita um espírito
diferente. Se você fosse um crente, um crente firme, estas coisas estariam tão mortas e
escuras como a noite que está diante de você. Certamente. Vê? Estas coisas são atributos
da incredulidade.
31
Em S. João, no capítulo 3, Jesus disse: “Aquele que não crê já está condenado”.
Não tens chegado nem mesmo na primeira base, estás condenado para começar. Isto não
quer dizer que você tem que ter uma vara de medir em sua igreja, se você faz isto, se você
mede segundo estas regras, se você mede segundo aquela regra. Muitas vezes as pessoas
deixam de lado pequenas coisas como estas para pertencer a uma igreja, e as coisas
ainda estão em seus corações, e eles se vão de um lugar para outro e fazem isto. Mas
quando um homem tem cumprido os requisitos de Deus e tem nascido de novo do Espírito
de Deus, estas coisas são tiradas de sua vida. Ele não quer fazê-las.
32
Você poderia imaginar um porco, ele vai até a pilha de esterco e come. Eu não o
culpo; ele é um porco, isto é o que o faz fazer isto. Mas você nunca conseguirá que uma
ovelha o faça, porque há duas naturezas. O porco tem uma natureza, e a ovelha tem uma
outra natureza. E tanto quanto você puder manter aquela mesma natureza naquele porco,
não importa o quanto você tente limpá-lo, ele terá a mesma natureza, porque ele é um
porco para começar. E portanto, muitas vezes, levamos as pessoas para a igreja, fazendo
deles membros e assim por diante, quando eles nunca foram salvos. Esta é a razão pela
qual há uma tal confusão diante das pessoas, eles não sabem qual caminho seguir. Eles
vêem as pessoas professando o cristianismo sem nenhuma diferença do mundo. Isso
acontece porque a pessoa nunca entrou em contato ou nunca nasceu de novo, nunca
aceitou o Senhor Jesus, nunca creu n’Ele. Eles podem ter se emocionado, podem ter
dançado, podem ter gritado, podem ter falado em línguas; podem ter feito todas estas
coisas, mas nunca vieram à Pessoa de Cristo Jesus, e realmente não nasceram de novo
em seus corações. Estas coisas desaparecem; nossa natureza é mudada, e nasce uma
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nova pessoa.
33
Agora, quando Moisés chegou a uma idade, ele se recusou a ser chamado de
filho da filha de Faraó. Depois disto ele matou o egípcio. Mas Deus estava com ele em
Midiã e o trouxe de volta. E diante daquela sarça ardente naquele dia, ele recebeu uma
experiência que permaneceu com ele enquanto ele viveu. E como eu disse ontem à noite,
assim direi hoje: aquele homem... Não importa quão bem Moisés foi ensinado, quanta
teologia ele conhecia, quão bom membro de igreja ele era (e ele teve uma boa professora,
a mãe) ele cresceu sob o... cada preceito de educação que podia ser comprado; ele era
um filho de rei. Mas ele, tentando por si mesmo, falhou em seu intento. Porém, cinco
minutos na Presença da sarça ardente, ele se tornou uma nova pessoa. Algo aconteceu.
34
E o que precisamos em nossos seminários hoje, não é ensinar tanta teologia,
mas uma experiência com a sarça ardente onde homens inclinem-se diante de Deus e O
encontrem face a face. Precisamos de um desafiante hoje como tivemos naquele dia. O
que precisamos é de homens e mulheres os quais encontraram a Deus e sabem do que
estão falando. Não alguém tentando ensinar de algum livro de igreja ou de alguma teologia
livre. O que precisamos hoje é de um homem que tenha estado na Presença da sarça
ardente e tenha nascido de novo e tenha sido mudado e tenha se tornado uma nova
criatura. Este é o tipo de pessoa que precisamos hoje. Este é o tipo de pessoa que vai
permanecer na linha de fogo, não importando o que venha ou vá.
35
Depois que Moisés recebeu sua comissão, desceu ao Egito e libertou os filhos de
Israel. Encontramos um grande erro e uma grande coisa, que como foi naquele dia assim
é hoje. Quando encontramos que Moisés desceu e foi ao encontro dos filhos de Israel e os
tirou de lá, o fenomenal aconteceu. Agora aqui está, eu não quero te ferir, eu não quero
sacudi-lo ou te arrancar o couro, pois eu desejo pregar a verdade. Há uma coisa a este
respeito, irmão, a verdade nunca o fará popular, mas a verdade o fará honesto, esta é uma
boa coisa. Bem, você não prefere ser honesto do que popular? Certamente que sim.
36
Agora, eu quero que você saiba que quando o fenômeno ocorreu, aconteceram
milagres, sinais e maravilhas. Quando eles saíram, a Bíblia diz que uma multidão mista
saiu, um grupo misto de pessoas, alguns deles eram crentes, alguns fingiam crer. Os-os
grandes milagres tinham sido feitos; as pessoas saíram professando serem crentes e eles
não eram crentes. E esta é a razão pela qual há uma porção de problemas hoje. Poderíamos
colocar nosso dedo nisto. Há homens e mulheres os quais vão à igreja e professam ser
crentes e eles não são. Eu tenho encontrado isto no púlpito; tenho encontrado isto na fila
de oração. Tenho encontrado isto em toda parte, onde os homens e mulheres vêm e
dizem: “Eu sou um crente” e professam ser crentes, e eles não são.
37
E isto foi o que começou o problema em Israel, quando eles chegaram a um lugar,
depois que eles descobriram que o povo havia partido... Certamente o sobrenatural havia
acontecido. Isto é o que encontramos no aspecto espiritual em nossas igrejas hoje. Deus
tem vindo à cena. Ele cura o enfermo, Ele tem ressuscitado os mortos, Ele tem aberto os
olhos aos cegos; Ele faz os surdos ouvirem; os mudos falarem. Ele cura os aleijados. Ele
tira o câncer das pessoas. Nós... Isto não pode ser negado. Isto tem ocorrido aos milhares.
Uma vez começou bem aqui na esquina da rua oito com a Penn, e agora está ao redor do
mundo, com dez mil avivamentos, o fogo queimando nas colinas de cada nação pagã e em
toda parte. Sinais e maravilhas têm acontecido, grandes coisas estão se movendo. Deus
está em movimento. Nós estamos no fim dos tempos, na junção do tempo.
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38
Então temos encontrado que há uma multidão mista. Muitas vezes as pessoas
saem dizendo: “Sim, eu sou. Eu farei isto”. E nós descobrimos que aquelas pessoas eram
carnais. Tão logo surgiu o primeiro probleminha desejaram voltar ao Egito. Eles queriam as
conservas de alho do Egito, eles queriam os peixes dos rios, eles queriam alho-porro, eles
queriam as coisas que eles haviam deixado no Egito. Este é um belo e perfeito tipo do
membro carnal da igreja hoje. Ele ama as coisas do mundo porque ele não é de Deus. A
Bíblia diz: “Se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em
você”. E Cristo está certo em todas as Suas afirmações. E isto é verdadeiro. E hoje
encontramos as pessoas saindo... Oh, eu desejaria que Deus de alguma forma, pudesse
colocar isto no lado esquerdo sob a quinta costela, e fixar. Não importa o quanto um
homem possa tentar fingir, quando a pressão vier a ele mostrará seus melhores e piores
pontos estando sob isto. Pegue a um crente e coloque-o sob pressão e observe como ele
age, e você poderá dizer do que ele é feito.
39
Todos podem ir bem, todos podem louvar ao Senhor enquanto o Espírito Santo
está caindo sobre a congregação. Mas deixe o problema chegar e observe o que se passa.
Veja o que acontece então. Você vai segui-los? Você vai ser um da multidão mista? Você
é uma pessoa (como o mundo costuma dizer) que não pode tomar isto? É isto. Você
simplesmente não pode suportar isto. Irmão, se você age desta forma, com deslizes, altas
e baixas, entrando e saindo, porque você não vem ao calvário e morre para si mesmo e
nasce de novo no Espírito de Deus? Amém. Envergonhe-se. Você que professa o cristianismo,
vocês que vivem atados às suas igrejas, nós não temos membros aqui, vocês todos
pertencem a diferentes igrejas, vocês simplesmente vêm aqui. Mas vocês os quais
professam ser cristãos e então vivem qualquer tipo de vida, então você não está aqui e está
em débito com a sociedade do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês que professam ser
cristãos e se envergonham de tomá-Lo em Sua Palavra ou de testificar do Seu poder e
glória quando Ele venha, você está em débito com o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Esta é a verdade. Isto é certo. Refugie-se na Palavra, mergulhe nela, permaneça em Sua
Palavra.
40
Abraão teve que fazê-lo e chamar aquelas coisas as quais não eram como se
fossem e creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. O que nós necessitamos hoje
é um cristianismo com espinhaço. A coisa disto é que precisamos de alguns cristãos
nascidos de novo, homens e mulheres, que quando virem os problemas chegarem, não
fujam, não se prostrem, não corram deste caminho, mas tomem parte disto quando os
problemas se levantarem sendo um homem e uma mulher que fique firme e mostre a sua
cor. Até mesmo os seus amigos vão apreciá-lo mais se você assim o fizer. Qual homem
que não aprecia uma mulher? Deixe-a ser tão feia quanto uma cerca, feita de lama e com
a aparência de um girino. Deixe-a ser tão feia quanto possa ser, mas deixe-a ser uma
dama com caráter suficiente para permanecer com os valores morais. Qualquer homem
que passe tirará o seu chapéu para ela, se ele tiver um grama de homem nele. E se o
homem expressa isso sendo um filho de Deus caído, o que fará Deus ele mesmo, o que
dirá um homem que permaneça em suas convicções, chamando o certo de certo e o
errado de errado.
41
O que precisamos hoje é de um bom avivamento como nos antigos tempos do
Apóstolo Paulo para trazer a igreja de volta à Bíblia, ao Espírito Santo novamente. Há
muitos cristãos vivendo com tolices levando o nome do Cristianismo. Tantas denominações,
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tanta teologia, tanta educação e... Eu não estou tentando apoiar... As pessoas não andam
de forma alguma, estão tão aleijados quanto a igreja. Aqui está. A igreja está tão aleijada
que tem tomado a educação como muleta sendo que sua fé é que deve ser sua muleta.
Amém. Isto é certo. Educação nunca fará isto, denominação nunca fará isto, nunca haverá
uma organização que substitua a experiência do aposento alto. Nunca haverá uma escola
que tome o lugar do Pentecoste. Não pode haver. “Não por força, nem por violência, mas
pelo meu Espírito diz o Senhor”. Isso é o que precisamos hoje, voltar à experiência da
Bíblia, cristãos nascidos de novo, lavados no sangue do Cordeiro, embranquecidos,
rejuvenescidos, nascidos duas vezes. O que o mundo precisa hoje é de um avivamento,
um avivamento como nos velhos tempos, do tipo que São Paulo teve no ano 66 depois de
Cristo.
42
Agora meu irmão, minha irmã, nós observamos esta multidão mista andando.
Depois de um certo tempo eles começam a reclamar. Isto é o que nós encontramos em
cada movimento de Deus. Isto é o que vocês metodistas encontram em sua igreja, isto é
o que vocês Batistas encontram em sua igreja, vocês Presbiterianos, Pentecostais, seja
lá, quem quer que seja, vocês os encontrarão. É uma multidão mista. Assim foi como
quando John Wesley que teve um avivamento lá atrás no século dezessete, houve uma
multidão mista que saiu. Quando Martin Lutero teve um avivamento, houve uma multidão
mista que saiu. Quando os Batistas através de John Smith tiveram um avivamento, houve
uma multidão mista que saiu. Quando os Pentecostais tiveram um avivamento, houve uma
multidão mista que saiu. Isto é exatamente o que está na estante. Se fossem artigos
reais, genuínos, teriam permanecido na igreja e teriam orado pelos outros que estavam
fora e teriam ido, ainda haveria um avivamento nas igrejas Metodistas, Batistas,
Presbiterianas e Pentecostais. É uma multidão mista.
43
Eles se foram. Logo que chegaram ali, começaram a reclamar. Tinham estado no
deserto apenas há três meses e eles começaram a dizer: “Oh se eu tivesse algum alho, se
eu tivesse alguns alhos-porros”. Eles saíram ali e tinham substituído a comida dos Anjos
por alho, e estavam reclamando. Porque que os seus gostos gastronômicos não seriam
capazes de digerir a comida dos Anjos. Esse é o problema hoje, não temos tido um antigo
avivamento do Espírito Santo e nossa gastronomia espiritual não tem a capacidade de
digerir o bom e real alimento, e reter um avivamento à moda antiga. Nós precisamos de
uma receita do médico, esta é a receita do Doutor Jesus que nos fará bem. Certamente.
Eles não a retém, continuam e voltam. Ao surgir o primeiro probleminha simplesmente se
queixam, se agitam e se inquietam. Eles... Pegue uma igreja na qual algumas coisas
começam a acontecer, isto é como um câncer, matará toda a igreja. Isto é certo. Nós
precisamos dar fim a isto quando começa e tirar isto para fora. Agora... eles não tinham
ido muito longe. Agora pensem, estavam comendo comida dos Anjos, vinda dos céus e
estavam reclamando. E estavam bebendo as águas da rocha ferida, água pura, águas
santas de vida, e estavam reclamando, pois queriam a água barrenta do Nilo. Assim é nos
dias de hoje.
44
As pessoas dizem: “Óh, pregador, sua mente é tão fechada. Você está tirando
todos os prazeres da igreja, quando você começa a pregar contra este e aquele tipo de
coisa”. Irmão, se a igreja permanecesse onde ela professa estar, ela amaria as coisas de
Deus e odiaria as coisas do mundo, não a nossa multidão mista. Este é o problema hoje,
uma multidão mista, um povo que deseja as coisas do mundo e quer pertencer a igreja.
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Isto é o que acontece quando eles tropeçam e caem, isto é o que impede que haja reuniões
de orações, é desta maneira que se organizam com todos os tipos de sociedades na
igreja e tiram do altar o...o único fogo que tem está no porão. Dizem ao pregador para
pregar quinze minutos e transformar sua pregação em grinalda de rosas ou pássaros
vermelhos ou qualquer coisa neste sentido. Eu vou dizer a vocês, uma igreja nascida de
novo do Deus vivo quer ouvir o Evangelho, “porque o homem que é nascido do Espírito de
Deus...” disse Jesus: “Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da
boca de Deus”. Certamente é assim. Multidão mista...
45
Eles se foram. Sim eles tinham deixado no Egito médicos famosos, orgulhosos
de suas idéias materiais, de seus equipamentos, da sua ciência médica, da forma que
eles tinham e da sua mecânica, eles estavam orgulhosos de seus médicos. Deixaram
estes médicos para viajar com o Grande Médico e ainda assim estavam se queixando.
Não é exatamente como a multidão mista de hoje? E a primeira coisa, você sabe, eles
chegaram num lugar chamado Cades-Barnéia. Cades-Barnéia é o lugar de julgamento, foi
o lugar de julgamento do mundo. O nome real do lugar, o significado dele era devido a uma
grande, super fonte que borbulhava por entre palmeiras que permaneciam no deserto, uma
cidade com algumas pequenas cabanas, um lugar de moradia de – uma nação de pessoas,
ou um pequeno povo. E em toda a sua extensão ali, havia pequenas fontes que borbulhavam
por toda parte, alimentadas por esta grande e transbordante fonte.
46
Que belo quadro de uma igreja. No deserto onde tudo tinha que chegar a Cades
para conseguir água. Tudo tinha que chegar a Cades, para conseguir água, portanto aquela
grande fonte, alimentava as outras fontes. Este é um tipo do céu, este é um tipo do trono
de julgamento de Deus, onde o julgamento começa na casa de Deus. E esta fonte
transbordante alimenta as outras pequenas fontes que fluem dela, significa que o céu é o
trono de julgamento de Cristo e à todas as igrejas está dando vida, água, o trono de
julgamento é onde o povo vem, à igreja para ser julgado.
47
O problema disto hoje é que o povo vai à igreja e eles recebem tapinhas nas
costas. E a coisa disto é, que eles colocam a sua contribuição no prato de coletas, porque
eles se tornam diáconos, porque eles se tornam alguma coisa mais da igreja, ou ainda,
porque podem dirigir um carro melhor, ou podem usar roupas melhores, ou – ou, alguma
coisa como isto, você é respeitado e você recebe tapinhas nas costas. Irmão, o que
necessitamos hoje é de alguns pregadores à moda antiga os quais chamam preto de preto
e branco de branco, como João o Batista. Quando ele saiu do deserto da Judéia ele não
estava bem vestido. Ele tinha uma peça de pele de ovelha sobre si com um cinto de pelo
de camelo em torno de sua cintura e ele veio pregando o arrependimento. E quando Herodes
tomou a esposa de Felipe seu irmão e... lá foi ele para a reunião, eu posso imaginar o
diácono dizendo: “Não vá pregar sobre casamento e divórcio hoje a noite, porque há um
grande homem entre nós. Não vá fazer nada como isso”.
48
Imagine um homem recebendo o Espírito Santo no ventre de sua mãe que sempre
repreendeu qualquer coisa que fosse pecado. João Batista recebeu o Espírito Santo três
meses antes de nascer. Ele estava morto no ventre de sua mãe, mas ao ouvir o nome de
Jesus, ele pulou, saltou no ventre de sua mãe. Você pode imaginar um homem que recebeu
o batismo do Espírito Santo três meses antes de nascer, comprometendo-se com as
coisas do mundo? Caminhou diretamente e apontou o seu dedo no nariz dele e disse:
“Não te é lícito possuí-la”. Deste modo isto... Custou a sua cabeça, mas ele está na glória
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esta noite entre aqueles redimidos no outro mundo. Amém. Isto não é popular, mas é a
verdade. Amém. Observe.
49
Não se assuste quando eu digo: “Amém”. Isso quer dizer: “Assim seja”. Isto é
certo. Agora, eu sei que eu fico um pouco entusiasmado de vez em quando. Você pensa
que eu estou entusiasmado, mas eu não estou. Eu sei onde eu estou parado. Eu sei
exatamente o que...?... sei a respeito de que eu estou falando. Eu sei a respeito de Quem
eu estou falando, estou falando do Senhor Jesus Cristo. Veja, quão formoso!
50
E eles começaram a murmurar e a reclamar e finalmente eles foram trazidos a
Cades, e quando chegaram a este lugar de julgamento, julgamento... Então todas as
coisas foram reunidas. E em algum dia glorioso e eu creio que este dia está à mão,
quando haverá uma separação entre o certo e o errado. E eu creio que eu poderia
suficientemente provar pela autoridade da Escritura que a marca da besta e o Selo de
Deus, do povo de Deus mui breve tomará lugar e agora mesmo está tomando lugar. A
marca da besta é a marca da apostasia. A marca da besta foi para aqueles que resjeitaram
o certo; eles tiveram suas orelhas perfuradas, nasceram para estarem errados o resto dos
seus dias. Àqueles que receberam o Selo de Deus que é o batismo do Espírito Santo, em
Efésios 4:30 está escrito: “E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais
selados para o dia da redenção”. Está chegando a hora em que uma pessoa não pode
mais permanecer sendo medíocre. Isto é certo.
51
Exatamente como um companheiro que estava tentando ir para o céu. Ele tinha
uma mão cheia de passagens. Quando ele entrou no trem, o homem perguntou-lhe: “Para
que tantas passagens?” Uma era Metodista, uma era Batista, uma era da Ciência Cristã,
uma era dos Adventistas do 7º dia, e uma era de todas. O homem perguntou: Para que
você quer todas estas passagens? Ele disse: “Bem, vou lhe dizer, senhor”. E então falou:
“Uns dizem que esta está certa, e outros dizem que aquela está certa, então tenho tentado
todas elas”. Disse: “Eu pensei em trazer cada uma delas”. E ele foi condenado.
52
Irmão, há somente uma maneira de chegar ao céu, é através de Jesus Cristo,
nascer de novo do Espírito Santo. “Aquele que não nascer de novo não, pode ver o reino de
Deus”, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que dia estamos vivendo, amigos, que
tempo estamos vivendo, que mudança, que momento! Deus sempre vindica Sua igreja.
Deus sempre... Eu não digo que eles todos virão para o Tabernáculo Branham, eu não
digo que eles todos irão para a Walnut Street. Eu não digo que todos eles irão para a igreja
cristã ou seja qual for a igreja, eu digo que Deus tem Seus membros em cada igreja. Ele
tem Seus membros, do Seu corpo que nasceram de novo. E eles são aqueles que são
verdadeiros para com Deus. Estes são aqueles que amam o Senhor Jesus com todo o seu
coração e com toda a sua alma.Você os encontrará lendo as suas Bíblias nas reuniões de
oração, fazendo tudo o que eles podem para o Reino de Deus. Isto é certo. Mas a multidão
mista está sempre simplesmente sobrepujando e mundialmente tentando puxá-los de
volta para as coisas do mundo. O que necessitamos hoje é uma outra Cades-Barnéia (Isto
é certo ), onde o julgamento começa .
53
Então o que aconteceu? Coré levantou-se e disse: “Há mais pessoas santas além
de Moisés”. E ele reuniu um grande grupo e ele saiu perante Moisés com este grande
grupo e ele disse: “Somos profetas, e somos isto e aquilo”. E o que aconteceu? Deus
disse a Moisés: “Separa-te deles”. E Ele abriu a terra e ela os tragou. Este foi o fim
daqueles murmuradores e o fim daquele povo que se foi com Coré. Então o que aconteceu?
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Deus disse: “Vamos para...” disse Moisés: “Envie alguns espias para espiar a terra onde
vamos, a terra que eu vos prometi”. Se Deus disse a eles que era uma boa terra, se Deus
fez todas as Suas promessas, parece que isto deveria satisfazer a todos, se Deus assim
o disse. Agora, nós- nós todo tempo devemos gritar: “Louvado seja o Senhor” por isto. Mas
irmão, o mesmo Deus que fez aquela promessa a eles, está nos fazendo a mesma
promessa. Por que nós duvidamos? O que você está tentando dizer irmão Branham? Esta
é uma multidão mista? Sim, isto está exatamente certo. É uma multidão mista. E nós
estamos em Cades agora mesmo. Onde você...? [Espaço em branco na fita -ed.]
54
Grandes homens na terra... Nós temos tido o nosso Jack Schuller, Billy Granham,
tivemos Oral Roberts, Tommy Hicks, Tommy Osborn, nós temos tido muitos homens
poderosos os quais vão de um lado a outro através desta nação. E esta noite há mais
cantinas de bebidas alcoólicas do que igrejas e continuamente se vão. Qual é o problema?
Há uma multidão mista. Deixe-me dizer-lhes algo, deixe esta nação fazer uma chamada
para um certo dia separado para uma reunião de oração, apenas por uma hora, e cerca de
um por cento de um mil tentarão comparecer a ela... Deixe esta nação inteira voltar-se
para Deus e quebrar toda cantina de bebidas alcoólicas, derrubar toda destilaria e acabar
com toda a bebedeira e estas coisas e tirar todos estes pequenos e velhos shorts sujos
das mulheres e se arrepender-se do pecado de usá-los nas ruas e limpar o lar e a casa e
a igreja. E colocar pregadores atrás do púlpito ao invés de algum tipo eleitoreiro, para
causar um avivamento à moda antiga e levar homens e mulheres a clamarem a Deus. Nós
teremos um avivamento que varrerá a terra. E esta é a melhor defesa que temos. É a única
coisa no mundo que parará a bomba atômica. O refúgio contra a bomba você encontra
debaixo de Suas Asas.. Amém. Isto é certo.
55
Note que Cades-Barnéia aparece em cena, onde tinha que haver um julgamento.
E Moisés escolheu doze, um de cada tribo. E ele os enviou a espiar a terra. Quando eles
voltaram... Eu desejaria que você observasse o relatório. “Oh”, eles disseram: “ A terra é
muito boa. Oh, é uma terra maravilhosa, onde mana leite e mel”. Mas dez deles disseram:
“Nós não podemos tomá-la. Nós não podemos tomá-la”. “Oh” disseram: “Encontramos os
Amorreus, os Midianitas, os Cananeus, e todos aqueles, nós parecemos como gafanhotos
ao lado deles. Eles são enormes companheiros e suas cidades são todas muradas, e não
há maneira de entrarmos nelas. Oh os nossos corações se desfalecem dentro de nós, não
podemos tomá-las”. E o voto popular do povo os apoiou. Mas ali permaneceram dois
deles, um chamado Calebe e o outro Josué,os quais trouxeram um cacho de uvas que era
necessário dois homens para carregá-lo. Disse Calebe: “Aquietem-se diante do profeta.
Aquietem-se”. Disse: “Somos capazes de tomá-la. Vamos possuí-la imediatamente”.
56
O que precisamos nessa hora é um homem que desafie a promessa de Deus
diante do povo. Deus prometeu derramar uma bênção pentecostal nos últimos dias, quero
dizer um verdadeiro derramamento Pentecostal. E é tempo para que isto aconteça, um
outro Cades-Barnéia tem chegado. Sim, senhor. Eles disseram: “Nós podemos muito bem
fazer isto. Certamente podemos fazer isto”. O que era isto? Aqueles membros covardes
da igreja estavam olhando para ver o que eles podiam fazer com seus olhos, mas Josué e
Calebe estavam olhando para a promessa de Deus. Não me importa quanta oposição eles
tiveram que enfrentar; nem quão grandes eram os gigantes; quão altas as cercas pareciam;
eles estavam olhando para a promessa de Deus. Cada homem e mulher esta noite que
quer continuar com Deus, não preste nenhuma atenção ao que o mundo diz, se nós
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podemos, ou se não podemos, Deus prometeu isto e isto fica estabelecido.Assim diz o
Senhor. Eu gosto disto. Quando Deus assim o diz, isto fica estabelecido para sempre.
57
Digo a você esta noite, nós temos tido muita falsa pretensão, nós temos tido
muito fingimento, temos tido uma porção de coisas que são exibicionismo. Certamente. O
diabo sempre atira seus precursores como uma imitação para assustar o povo. Nós temos
tido um falso Pentecoste, nós temos tido uma falsa chuva, nós temos tido esta e aquela
coisa falsa. Mas no meio de tudo isto, há uma coisa genuína, o batismo do Espírito Santo,
e a genuína benção pentecostal novamente, há uma Cura Divina genuína, há um movimento
genuíno, há um povo genuíno. E é tempo de se pôr em marcha. Isto é certo.
58
É hora de decisão para o povo agora, você tem que se decidir. Esta igreja tem que
tomar a sua decisão. Todo o homem chega a um lugar onde enfrenta uma hora crucial.
Houve uma hora crucial quando você teve que se decidir, você estava no lugar de julgamento.
Você teve que dizer: “Eu sou culpado ou eu não sou culpado”. Quando você estiver parado
diante do juiz, você vai ter que fazer a sua decisão. E esta noite o Tabernáculo Branham
tem que fazer a sua decisão. Ou vamos continuar ou regressar. Isto é certo. Regressarão
pelos alhos e aos alhos-porros e às coisas do Egito ou vão continuar com a comida dos
Anjos indo para a terra prometida, onde Deus fez uma promessa. Vocês estão indo com
um avivamento do Espírito Santo à moda antiga, ou vão ficar com coisas tolas, dando
voltas como um tordo americano bicando uma maçã até o dia em que você morrer. Você
tem que se decidir, não podes continuar vacilando.
59
“Até quando coxeareis entre dois pensamentos?” Disse Elias: “Se Deus é Deus,
sirvam-No; se Ele não é Deus então não O sirvam”. A real experiência com Deus é o que
tira o pecado do coração do homem, e não o pertencer à igreja, ou pertencer a um clã, ou
pertencer a uma organização. Nada tenho a dizer contra isto,todas estas coisas estão
bem. Se a educação não traz isto...Temos tentado muitas vezes e conseguimos cisternas
rotas. Nós pensamos uma vez, quando eles tiveram os Quatro Grandes, que acabariam
todas as guerras. As guerras não se acabaram. Houve um vazamento nisto. Uma vez
pensávamos que o programa educacional salvaria o mundo todo e nós os educaríamos. O
que conseguimos? Um grupo de ateus educados. Isto é exatamente certo. Uma vez
pensávamos que as sociedades salvariam o mundo e nós chegamos à conclusão que os
mais vis criminosos que temos saíram das assim chamadas sociedades. Educação e
sociedade não salvarão o mundo. Há somente um Salvador para o mundo, e este é o
Sangue de Jesus Cristo, o Qual foi livremente derramado no Calvário para a remissão de
todo o pecado que o homem tenha cometido. “Ele foi ferido pelas nossas transgressões e
moído pelas nossas iniqüidades o castigo que nos traz a nossa paz estava sobre Ele e
pelas Suas pisaduras fomos sarados”.
60
Eu desafio qualquer homem ou mulher no nome de Jesus Cristo a tomar a Deus
em a Sua promessa esta noite e ver se Ela está certa ou errada. Tenho visto mortos
ressuscitarem quando os médicos já haviam desistido dando-os como mortos. Eu tenho
visto os cegos enxergarem, sendo que eram totalmente cegos por anos e anos. Eu tenho
visto os surdos, os cegos, os mancos e os coxos saltarem e pular louvando a Deus. Eu
tenho visto prostitutas deixarem as ruas e se tornarem damas. Tenho visto bêbados saírem
das salas de jogos e dos lugares de vícios deste mundo e se tornarem cavalheiros e
santos. Eu desafio a qualquer homem a produzir algo mais que isto, que então o faça.
Tenho visto homens os quais freqüentavam os Alcoólicos Anônimos e tentaram estar bem,
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ficaram chocados, tomaram tudo e toda a psicologia no mundo e os melhores psicólogos
que puderam encontrar para dar a eles tratamento e falharam. Eu vi este mesmo homem
ser levantado pelo Sangue de Jesus Cristo e se tornar um santo de Deus, e um pregador
do Evangelho. Amém.
61
Penso que sou um santo rolador. Talvez eu seja. Isto é certo. Mas se tomar o
nome de santo rolador me faz encontrar favor com Cristo e ser condenado pelo mundo,
então eu sou um deles. Certo. Eu O amo.
62
Você tem uma decisão a fazer. Seu Cades. Você o vê ficar muito longe, por que
você permanece entre dois pensamentos? Porque a igreja não está em fogo? Por que o
lugar não está superlotado de gente? Por não haver grandes sinais e maravilhas? Não
coloque a culpa no pastor, é você. Nós temos uma multidão mista, uns puxando para um
lado e outros para o outro. Você tem que chegar a uma hora de decisão. Se o problema é
o pastor, demitam-no. Coloquem-no para fora e coloquem outra pessoa para que tome o
seu lugar. Se é um diácono, tirem-no do diaconato e coloquem outro em seu lugar para que
o substitua. O que você vai fazer, irmão? Deus colocou a responsabilidade sobre você. É
isto. E cada um de nós teremos que dar conta dos nossos próprios pecados e responder
no dia do julgamento.
63
Nós estamos em Cades-Barnéia e a Palavra de Deus diz que podemos tomá-la. A
palavra de Deus diz que podemos ter um avivamento. A Palavra de Deus diz que Ele
levantaria nos últimos dias todos os sinais e maravilhas e Ele tem feito isto. Cada homem
permaneça no seu lugar, porém o que temos que fazer é nos reunirmos e começarmos um
avivamento. O que podemos fazer?
64
Sua decisão pode acontecer agora. Sua decisão pode acontecer em algum outro
tempo. Mas se vier agora é melhor que você responda a isto. Você diz: “Oh irmão, eu
farei... Bem, eu farei uma decisão algum dia”. Você tem que fazê-la. E agora mesmo é o
tempo de fazê-la. Houve um tempo quando você teve... quando você foi escolher sua
esposa, meu irmão. Você teve que tomar a decisão se ia se casar ou não. Você teve que
fazer uma decisão. Pode ser que alguém tenha dito assim: “Você não deve se casar”. Ou
outros tenham dito: “Bem, é melhor você se casar”. Ou alguém mais: “Bem, você será
mais feliz se você se casar”. E ainda outros: “Você está se enforcando”, todas estas
diferentes coisas. Você teve que fazer a decisão. Isto é certo.
65
Os julgamentos de Cades-Barnéia vêm para você. Talvez alguns de vocês aqui
estão quase se divorciando. Há um tempo, quando as diferenças aparecem em uma família.
Isto tem que ser resolvido de alguma forma, você tem que fazer uma decisão. Deixe-me
dizer-lhe meu irmão, esta noite a decisão a fazer é que você e sua esposa se abracem, se
vocês se enclinarem diante de Deus e caírem de joelhos e tomarem uma decisão, a de que
vocês servirão a Jesus Cristo e somente a Ele, então as cortes de divórcio se tornarão
vazias. Isto é certo. Não há necessidade de falar com o advogado, é necessário que fale
com o seu Salvador. Isto é certo. O advogado pode dar a você um conselho, mas o Salvador
pode te salvar. Um advogado pode te dar alguma psicologia, alguns de seus estudos
psíquicos, mas Jesus Cristo pode te dar Sua graça e amor que tomará o lugar de tudo
isso.
66
Se você está enfermo esta noite, você tem que fazer uma decisão, se você vai
aceitar Cristo como seu Curador ou não. Você não pode ficar com coisas tolas daqui e
dali. Você tem que dizer: “Eu creio n’Ele ou Eu não creio Nele. Eu vou estar bem ou Eu não
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vou. Eu não tenho fé suficiente para estar bem”. Você tem que fazer sua decisão. Se esta
noite você é um pecador, você tem que fazer sua decisão. Você está em Cades-Barnéia,
você está no lugar de julgamento. O que aquelas pequenas fontes ou igrejas estavam
representando quando Jesus disse, a-a Bíblia diz que: “O julgamento começa na casa de
Deus”, e sendo que o julgamento começa na casa de Deus, estamos na casa de Deus
esta noite e você tem que fazer sua decisão. Você tem que fazer sua decisão se você vem
para Cristo ou se você O recusará. Todo o pecador aqui tem que fazer esta decisão agora
mesmo. Ou você vai sair por aquela porta um homem ou uma mulher melhor do que você
entrou, ou você sairá pior. Você não pode permanecer medíocre esta noite, você tem que
fazer isto.
67
Isto estava no meu coração, agora está na... Estava no meu coração, agora está
nas suas mãos. Você tem que fazer a sua decisão e você tem que fazer uma decisão.
Talvez você tem sido um bom membro de igreja. Talvez por muito tempo você tenha desejado
saber mais de Deus. Você pode desejar fazer algo para Deus. Lembre-se, você é mortal
somente uma vez, e esta é a única vez que você vai ser mortal. E esta pode ser a vez em
que vais fazer sua decisão. Ou você vai se aproximar de Deus ou vai permanecer onde
está. Você pode ter que fazer sua decisão esta noite. Se assim for, eu oro para que haja
uma renúncia. Lembre-se, eu não me importo em saber o que é; se é o emprego, se é a
família, se são os entes queridos, se são os amigos, parceiros, seja lá o que for, desprendase de tudo. “Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, é digno de arar”. Isto é
certo. “Deixe de lado todo o peso e o pecado que tão facilmente te rodeia”. O que é isto?
.“Deixe de lado todo o peso e a incredulidade que tão facilmente te rodeia, e corra com
paciência a corrida que te está proposta”. Oremos.
68
Pai Celestial, no Nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, eu trago esta pequena
mensagem e para terminar eu a lanço sobre o coração do povo. Tu o Qual conheces o
coração dos homens e das mulheres Tu que conheces o coração de todo o menino e
menina, conheces o coração de cada um, Tu conheces o meu coração, de todas as
maneiras desde o púlpito até o zelador. Senhor, Tu conheces o coração de cada pessoa,
Tu sabes o que necessitamos, nós não sabemos. Há apenas uma coisa que sabemos,
que nós precisamos de Jesus. E óh Cristo de Deus, poderias Tu prometer e não cumprir?
Não, Senhor, Tu disseste: “Onde dois ou três estiverem reunidos em Meu Nome, ali estarei
no meio deles. E se pedirem alguma coisa em Meu Nome, Eu o farei”. Que desafio para
nossa igreja, Senhor. Que desafio para a nossa sociedade, que desafio para o nosso povo
esta noite, que Tu nos dá. Se algo te falta, pede a Deus, Ele te dará isto. Agora eu oro
querido Pai Celestial, que esta noite Tu derrames livremente a convicção do Espírito Santo
e que cada coração esteja convicto de suas necessidades, assim como também o meu,
Senhor. Enquanto esperamos em Ti, no nome de Cristo.
69
Agora enquanto temos nossas cabeças inclinadas, a irmã nos dará um acorde no
piano. Eu vou te fazer uma pergunta. Esta pode ser a sua hora de decisão. Quantos aqui...
Há um homem ou mulher, menino ou menina, que é... não é cristão, que é um pecador e
você quer fazer uma decisão por Jesus Cristo? Você sente que alguma coisa está batendo
no seu coração agora? Você quer levantar a sua mão para sua decisão e dizer: “Eu agora
faço minha decisão para servir a Cristo”. Deus te abençoe, senhor. Alguém mais? Eu
agora faço minha decisão. Deus te abençoe, jovenzinha. Alguém mais? Deus te abençoe
ali atrás, jovenzinha. Alguém mais? Faça a sua decisão. Agora eu vou servir a Cristo.
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Tenho chegado ao final. Tenho chegado na hora da crise. Eu estou em Cades-Barnéia.
Deus está no meu coração. Sou capaz de prevalecer? Posso renunciar a meu amigo?
Posso renunciar às pessoas mundanas com quem me associo? Posso atravessar além
da fronteira até a terra prometida que Deus prometeu? Serei eu um Calebe? Serei eu um
Josué na história do tempo? Serei eu um Calebe ou Josué nos Livros de Deus? Ou serei
um que recua, um covarde que retrocede?
70
Deus, tire isto de cada homem ou mulher e faça com que eles se decidam, faça
com que eles se decidam por Cristo esta noite. Levantará a sua mão? Ah, mais um, Deus
te abençoe, posso ver você lá atrás. Alguém mais, do lado de fora caminhará até uma
janela, em algum lugar, levantará sua mão dizendo: “Eu faço a minha decisão por Cristo,
eu estou em Cades-Barnéia, irmão Branham”. Há mais alguém aqui que faria isto? Há
alguém que tenha retrocedido e gostaria de dizer: “Eu faço a minha decisão esta noite, os
caminhos de um transgressor são duros. Eu não servirei mais ao mundo, desta noite em
diante eu servirei a Cristo”. Eu agora faço minha decisão. Eu levanto a minha mão. Eu
tenho sido um pecador e tenho sido um cristão, mas eu tenho retrocedido e eu quero que
Deus seja misericordioso para comigo.
71
Esta noite há alguém aqui que é um cristão, que é um homem ou uma pessoa de
Deus, mas você tem sido negligente no caminho, você não tem feito o que Deus te fala,
você tem estado em altas e baixas, você tem ouvido coisas que você não deveria ter
ouvido, você tem feito coisas que não deveria e você quer que Deus te perdoe e você quer
um novo começo desta noite em diante? Você fará a sua decisão por Deus agora mesmo
e dirá: “Eu farei isto”. Levantarão suas mãos? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você.
Você. Você. Oh, isto é bom. Isto é certo. Alguém mais? Levante sua mão. Eu quero que
você levante a sua mão. Ao fazê-lo para Deus Ele vê sua mão. Você diz: “Que bem fará
isto?”. Oh levante a sua mão direita uma vez para Deus e descubra o que sucede. Levante
a sua mão direita nas cortes, jure em falso e veja o que acontece a você. Seria apanhado
por isto. Levante a sua mão para Deus e faça um juramento e então observe se o Espírito
Santo não te apanha por isto. Deus está na porta do seu coração. Você faz a sua decisão.
Você está em Cades-Barnéia. Ali repousa toda a bênção que Deus te prometeu. Ali repousa
um avivamento à moda antiga. Ali repousa uma paz, alegria, longanimidade, bondade,
ternura, humildade e paciência diante de você e você não possui isto? Isto é seu. Deus te
prometeu. Você quer isto?
72
Há alguma família aqui que esteja a ponto de romper-se? Vocês discutem e se
irritam um com o outro e sabem que não devem fazer isto, você está envergonhado da
maneira que trata sua esposa ou seu marido, e esta noite deseja que Deus por sua graça
te dê graça para vencer, para colocar o seu braço em torno dele ou dela e dizer: “Doçura
pela graça de Deus desta noite em diante nossa decisão seja viver para Deus”. Levante a
sua mão. Há alguma família? Todos com suas cabeças inclinadas agora. Simplesmente
levante a sua mão [espaço em branco na fita — ed.]. Estou tão agradecido por não haver
nenhuma família, mas se houver, Deus sabe como cuidar de todas as coisas.
73
Há alguma pessoa aqui nesta noite que tenha estado enferma por muito tempo, e
talvez tem sido orado por você e parece que não tem tido fé para vencer. Porém agora
mesmo, que seja esta a sua decisão: “Senhor Deus, doravante eu vou Te servir. E eu vou
sair daqui testificando da graça de Deus, que pelas Suas pisaduras eu fui sarado e vou crer
nisto a partir desta noite”. Deus te abençoe, senhora. Deus te abençoe, senhor, Deus te
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abençoe. Você.Maravilhoso. Isto é certo, vou orar por vocês dentro de alguns minutos
pedindo a Deus que vos conceda isto.
74
Eu gostaria de saber nesta noite se há alguns que não são cristãos, e que gostariam
de caminhar até o altar e se ajoelhar, o altar está disponível, se vocês quiserem fazer uma
oração sincera a Deus o altar está disponível para o desviado ou para o caminhante, seja
quem for, o altar está disponível. Vocês são bem vindos. Vocês estão em Cades, o julgamento
está posto, Deus está prontamente com seus braços estendidos.
75
Aqueles que estão enfermos gostariam de se pôr em pé e fazer pública a confissão
de que têm aceitado a Cristo como seu Curador e dizerem: “De agora em diante eu crerei
em Deus”. Orarei por estes. Se você deseja é bem vindo a se pôr em pé. Muito bem. Três
de vocês estão em pé. Permaneçam em pé.
76
Agora, Pai Celestial, enquanto estes estão em pé, o Espírito Santo tem falado. E
eu oro a Ti, Pai Celestial, que Tuas misericórdias sejam concedidas a este homem, a
ambos, e a esta mulher e a este outro homem que recém se levantaram. Oh Deus Eterno,
pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo eles foram curados, Tu tens trazido isto, tu fizeste
isto real às pessoas. Eu oro, Senhor, Tu disseste: “Ninguém vem a mim a não ser que o
Pai o traga”. E agora o Espírito Santo tem falado a eles, e nada mais pode ser feito. Eles
têm tomado a sua decisão, a de que esta noite eles aceitam a Ti como seu Curador. E eles
vão deixar este tabernáculo crendo que estão normais e bem. Senhor, isto não falha assim
como Deus não pode falhar. Compreendemos que nenhum homem vale mais que a sua
palavra. E esta noite eles crêem e eles têm aceitado. E eles receberão isto, Senhor,
enquanto eu faço esta oração de fé por eles, no Nome de Cristo. Amém. Podem assentarse. Deus os abençoe. Creiam nisto com todo o seu coração, seus problemas se tem ido.
77
Quantos O amam e gostariam de marchar para Sião com Ele? Deixe-me ver suas
mãos levantadas. Isto é maravilhoso. Não importa a que igreja você pertença... Tudo bem.
Vamos nos por em pé agora enquanto nós cantamos: “Leva tu contigo o Nome de Jesus”
Tudo bem irmã, se você nos der... o Nome de Jesus... Agora, aperte a mão de alguém que
esteja perto de você. Cumprimentem-se.
...de aflição, Vai alegrá-lo e confortá-lo
Leve-o, aonde quer que você vá, óh Nome precioso
(Nome precioso) Oh quão doce
Esperança da terra e alegria do céu,
Nome precioso (nome precioso) O quão doce
Esperança da terra e alegria do céu.
Todos aqueles que O amam mais que tudo, com todo o seu coração, com toda a
sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força levantem as suas mãos
assim e digam: “Louvado seja o Senhor” (A Congregação diz: “Louvado seja o Senhor”) Isto
é certo. Tudo bem agora...
Ao nome de Jesus se curve, caiam prostrados aos seus pés,
Rei dos Reis no céu iremos coroá-Lo. Quando a nossa jornada se findar.
Nome precioso, Óh quão doce!
Esperança da terra e alegria do céu,
Nome precioso, Oh quão doce (quão doce)
Esperança da terra e alegria do céu.
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