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A primeira frase da primeira pergunta diz: “Deus criou o homem, macho e femea...”
Criou o homem, macho e femea. Agora, penso que este é o primeiro ponto. Agora, em
Gênesis 2:7 diz: “Ele formou (sublinharam) mas primeiro Ele criou”. A pessoa que
escreveu isto sublinhou. “E ele formou ( sublinhado) o homem do pó, e soprou em
seus narizes”, e assim por diante. Agora, qual é a diferença, ou onde está a relação
desta Escritura com a anterior? Isto é... Agora, se voces anotaram, Gênesis 1:26 ao 28
e Gênesis 2:7. É uma coisa muito delicada, e eu-eu não posso.. . Eu apenas tenho minha
própria idéia disto, então vou dizer a voces a maneira que penso que é, e se você não
estiver de acordo, bem, tudo bem. Eu quero parabenizar ao irmão Neville pelas respostas
tão bem dadas às perguntas que lhe fizeram. Estiveram muito bem.
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Se alguns de voces têm algumas perguntas que querem entregar, coloque-as aqui
em cima, peça que alguma criança as traga, ou como você desejar. Ou talvez se nós... Eueu tenho como que seis perguntas escritas em uma folha, e mais duas por aqui. Agora
nós-nós queremos saber, a razão pela qual nós fazemos isto é para saber o que está na
mente das pessoas, o que elas estão pensando à respeito. Vê? Isto é o que faz com que
uma igreja seja uma igreja forte. Você chega a um momento no qual você tem que rastelar
fora a erva daninha, você sabe, e todas as coisas fora do caminho para que você possa
continuar movimentando-se. Então esta é a razão que de vez em quando temos uma noite
para perguntas, para saber estas coisas.
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Agora, se há algumas perguntas que... Esta é uma ocasião na qual não coloquei
limite algum. E eu disse... Eu costumava dizer: “Se alguém... tem alguma pergunta em
relação às Escrituras, pergunte”. (Obrigado irmão) E eu disse: “Apenas perguntas
relacionadas à Escritura”. Vê? Nós responderemos. Mas esta noite eu disse... Voces
sabem, em algumas ocasiões as pessoas vem e me perguntam: “Irmão Bill, o que você
pensa de fulano e beltrano que fizeram uma-uma certa coisa, isto é Cristianismo? Bem,
isto já é agravando alguém. Mas eu disse que: “Permitiria tê-las esta noite”. Vê? Isto é
certo. Assim podemos dar-nos conta se tem sido feito algo, então...
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Oh! Eu-eu realmente me sinto bem esta noite. Estive cortando grama a tarde toda,
debaixo de um sol quente, assim que realmente me sinto muito bem. Não se esqueçam
que mui breve teremos uma-uma reunião, será do dia 23 de agosto à 5 de setembro no
Estádio, em Chicago. Aguardamos um grande tempo no Senhor ali. Isto tem sido anunciado
em todas partes, e todos diferentes jornais. Esperamos um grande tempo. Agora, penso
que tenho aqui em uma página, uma, duas, três, quatro, cinco, seis perguntas, e todas
elas estão relacionadas à mesma coisa, apontam ao livro de Gênesis.
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Agora, a primeira está em Gênesis 1:26-28, é onde a-a pessoa com a...
Perguntaram o que isto seria. O que-que esta pergunta... Perdoem-me, quero dizer a
pergunta que fizeram, queremos ler a primeira. Agora, eles escreveram em um papel, se
voces querem acompanhar a leitura, está certo. Diz: “Deus criou o homem, macho e
femea os criou”. Vê? E então a próxima está em Gênesis – ele ou ela, alguém passa para
Gênesis 2:7: “Ele formou o homem do pó da terra”. Isto está em um outro lugar. Vou ler
todas elas, para tê-las juntas aqui para que voces possam ver.
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Agora em Gênesis 1:26, Deus fez o homem a Sua Própria imagem, e se você
notar, vamos ler isto, e 26... Se você deseja ler conosco, estaremos contentes por nos
acompanhar, leiamos. E Deus disse: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme à
nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o
gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus
o homem à Sua Própria imagem, à imagem de Deus o criou, macho e femea os criou”.
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Agora este é... tenho ouvido discussões sobre isto em muitas ocasiões, e
discussões sobre isto se originam em todo o mundo. Agora, em Gênesis 2:7, observe o
que Ele fez aqui. Certo, aqui está: “E... Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em
seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente”. Agora, que tipo de
formação... A pergunta da pessoa é esta: “Que relação tem Gênesis 1:26 com Gênesis
2:7? Deus criou dois homens, e qual foi o homem, e qual... Que relação tem uma
com a outra? Que... Como isto está conectado na Escritura? Bem agora, notem, em
Gênesis 1:26, primeiro vamos ler a primeira parte. Deus disse: “Façamos”... Agora,
“façamos”, é uma... “Façamos o homem à nossa própria imagem”. Nossa, claro, nós
percebemos que Ele está conversando com alguém, Ele estava falando a um outro ser.
“Façamos o homem à nossa própria imagem, conforme à nossa semelhança, e domine
sobre o gado no campo”. Se você notar na criação, a primeira coisa que foi criada, lógico,
foi a luz. Se você seguir a criação, verá a última coisa que foi criada. O que foi? Um
homem, e a mulher foi feita depois do homem. Certo, a primeira... A última coisa que foi
criada na criação de Deus foi a humanidade. Mas quando Deus fez Seu primeiro homem,
se você notar, Ele o fez à semelhança de Si mesmo, ele foi feito à imagem de Deus. E o
que é Deus? Agora, se podemos saber o que Deus é, podemos saber que tipo de homem
Ele fez.
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Agora, em São João no capítulo 4, vamos ler isto, Jesus falando à mulher no... se
desejam ler isto... Não tive tempo de escrevê-las, apenas estou citando-as de memória.
Voces podem procurá-las agora, se eu puder encontrá-la rapidamente. Agora, vamos
começar no capítulo 4, e versículo 14: “Mas aquele que beber da água que eu lhe der
nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d’água que salte para
a vida eterna”. Disse-lhe a mulher: “Senhor, dá-me dessa água, para que... e não venha
aqui tirá-la”. Disse-lhe Jesus: “Vai, chama teu marido”... A mulher respondeu...
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Creio que teremos que ler um pouquinho mais acima para encontrar, encontrar o
que eu quero que voces vejam aqui. Talvez não, eu não possa encontrar o que eu quero ver.
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O que diz? O versículo 23 e 24. Certo. “Vós adorais”... (É este) “Vós adorais o que não
sabeis; nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. (E isto é certo,
vê?) Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores... (Judeu ou Gentio)...
adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem”.
Agora, no próximo verso está o que quero. “Deus é Espírito, e importa que os que o
adoram o adorem em espírito e em verdade”.

que começou a se desenvolver em algo para que os seres humanos pudessem ter algum
tipo de idéia do que Isto era, isto era uma pequena Luz movendo-se. Ele... Era a Palavra de
Deus. Agora, Deus Ele mesmo deu a luz a este Filho o qual era antes mesmo que houvesse
um átomo no... quero dizer antes que houvesse ar para fazer um átomo. Este foi... Vê?
Jesus disse: “Glorifica-me Pai, com a glória que Nós tínhamos antes da fundação do
mundo”. Vê? Lá no princípio...
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Agora, se Deus criou o homem à Sua Própria imagem e sua própria semelhança,
que tipo de homem ele criou? Um homem espírito. Agora, se você notar, depois que Ele
tinha feito toda a criação e criado um homem espírito, (enfocando isto mais para a pessoa
que fez a pergunta) Deus deu ao homem o domínio sobre o gado, os peixes e tudo. Mas
em Sua criação ali, Ele fez o homem à Sua Própria imagem para que guiasse o gado, as
bestas do campo, simplesmente assim como o Espírito Santo guia o crente hoje. Vê? Ele
foi, em outras palavras, Adão foi o primeiro homem na escala das criações de Deus... A
primeira criação foi Deus mesmo e de Deus saiu o Logos, o qual foi o Filho de Deus, e do
Logos, o qual era a Palavra. ( “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e
Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós”) e do Logos veio o homem.
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Oh! Tenho um formoso quadro em minha mente agora, se você puder ter uma
pequena viagem comigo. Creio que já tenho falado sobre isto antes, mas quero trazê-los a
lugar onde voces estejam certo de vê-lo. Agora, vamos ter uma pequena viagem e vamos
voltar ao princípio por alguns instantes. Agora, não pense no calor que está fazendo,
mantenhamos nossas mentes no que vamos falar e pensar. Vamos voltar a cem milhões
de anos antes que houvesse uma estrela, lua, ou coisa alguma no mundo. Agora, houve
um tempo quando não havia nada aqui, tudo era eternidade. E toda esta eternidade era
Deus, Ele estava ali no princípio. Agora, aproximemo-nos aqui à beira deste corrimão
olhemos e vejamos estas coisas acontecerem.
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Agora, “Nenhum homem jamais viu o Pai”. Nenhum homem pode ver Deus na
forma corporal, porque Deus não está em forma corporal, Deus é um Espírito. Vê? Certo.
“Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez
conhecer”. João 1... Vê? Agora, notem, não havia nada, somente espaço. Não havia luz,
nem trevas, nada, simplesmente o parecer era nada. Mas ali estava um grande Ser
sobrenatural, Jeová Deus, o Qual cobria todo espaço de todos os lugares o tempo todo.
Ele era de eternidade à eternidade, Ele é o princípio da criação. Este é Deus. Não se podia
ver nada, nem ouvir nada, nem sequer o movimento de um átomo no ar, nada, nem ar,
nada, todavia Deus estava lá. Este era Deus. (Agora, vamos observar por alguns minutos,
e depois de um tempo...) “Ninguém jamais viu...” Este, agora, este é o Pai. É Deus, o Pai.
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Notem, então após um tempo, eu começo a ver uma pequena e sagrada Luz
começando a se formar, como um pequeno halo ou algo, você somente poderia ver isto
pelos olhos espirituais, enquanto estamos olhando, toda a igreja agora. Estamos parados
juntos a um enorme corrimão, observando o que Deus está fazendo. E entraremos à esta
pergunta aqui e voces verão como Ele a declara. Agora, não há ninguém que tenha visto a
Deus, e a próxima coisa que começamos a ver, olhando pelos olhos sobrenaturais, é uma
pequena e branca Luz formando-se ali. O que é isto? Isto foi chamado pelos leitores da
Bíblia de: “Logos” ou “o ungido”, ou “a unção”, ou a-como eu ia dizendo, a parte de Deus
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Agora, em São João 1 Ele disse: “No princípio era o Verbo”. Quando o primeiro...
“E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós”. Deus mesmo revelandose, chegando a ser um ser humano, vejam como Ele o fez. Agora, lá no princípio, quando
este pequeno halo veio... Não podemos ver nada todavia, a não ser pelos olhos sobrenaturais
é que podemos ver um halo permanecendo ali. Este é o Filho de Deus, o Logos, posso vêLO com toda eternidade brincando como uma criança ao redor da porta do Pai. Vê? Então
em Sua mente criativa, Ele começou a pensar nas coisas que iria criar, posso ouví-Lo
dizer: “Haja luz”. Quando Ele disse, um átomo explodiu e o sol veio a existência. Ela girou
por centenas de milhões de anos, formando e queimando, e formando o que isto é hoje:
ainda queimando, desintegrando-se átomos. Se as cadeias de átomos da bomba atômica
perdessem seu controle... esta terra seria como o sol ali no princípio, estaria desintegrandose e explodindo. E se voces pudessem ir a um outro continente e olhar fora dele, seria
visto como um outro sol, onde os átomos estariam queimando esta terra, a cadeia de
átomos perderiam seu controle e começariam a girar assim. E grandes chamas de fogo
que saem do sol com temperaturas que chegam a bilhões de graus centígrados alcançam
uma área de milhões e milhões de milhas.
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Agora, observem isto. Formoso... Ele fez o sol. Então a primeira coisa você sabe,
um grande pedaço de lava porosa se desprendeu pesando cerca... como esta terra, se foi,
“lançou”... Então este Logos, o Filho de Deus, observa isto, Ele permite isto cair por
centenas de milhões de anos até que Ele faz isto parar. Então uma outra se desprende e
a deixa voar por milhões de anos e a detém. Agora, nós estamos parados observando-a vir
a existência. Agora, Ele tem algo em Sua mente. E o que Ele está fazendo? Ele está
escrevendo Sua primeira Bíblia. A primeira Bíblia que o homem leu foi o zodíaco, as estrelas.
E isto é um perfeito... enquadra-se com esta Bíblia aqui. O zodíaco principia-se com a
virgem. Correto? E com o que termina? Leo, o leão. Esta é a primeira vinda de Jesus, Ele
veio através de uma virgem, na sua segunda vinda, vem como o Leão da tribo de Judá. Vê?
Ele o desenhou todo, a idade de câncer, e tudo o demais. Agora, Ele colocou tudo no céu,
todos os meteoros, pedaços de terra, ou o sol flutuando ali, posicionou-os. Agora, quando
a ciência vai em busca dos meteoritos que têm caído, isto não desmente à Deus, somente
o confirma a mim. Vê? O faz mais real para mim. Notem, todos estes meteoritos que
estão flutuando ali longe do sol quente, indo através do ar, lógico, e os têm colecionado. A
primeira coisa você sabe, isto começou com uma bola de gelo.
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Aquela era a terra vindo à existência, um enorme pedaço de carvão aceso que se
desprendeu. E ainda hoje o centro dela não é nada mais que um completo vulcão candente
que se manifesta em erupções vulcânicas. A ciência diz que-que o mundo onde vivemos,
a crosta dela é como uma casca de uma maçã. E toda a... A crosta abarca aproximadamente
40,225 km, ao redor, e provavelmente a grossura é de aproximadamente 12.872 km. E
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pensar que ali dentro, existe um vulcão candente. E dois terços, ou melhor dois terços
dela, está em água, e um terço de terra seca, cerca de um terço dela. E esta crosta em
que vivemos, está cheia de perigosos explosivos, gás, gasolina, óleo, tudo. Correto? E os
dois terços dela, ou melhor mais de dois terços dela, está em água. Qual é a fórmula da
água? Duas partes de hidrogênio e uma parte de oxigênio: explosivos. Há eletricidade
suficiente aqui em cada dependência para separar o calor do frio, e isto geraria eletricidade
suficiente para explodir um cômodo. Em uma bola de golfe, você pode colocar átomo
suficiente para explodir Nova York e fazê-la desaparecer da face da terra. E então o homem,
sentado sobre uma panela do inferno, bate em seu próprio peito e desafia a Palavra de
Deus e diz: “Não existe tal lugar como o inferno”. (Em poucos momentos vamos tocar
nisto. Vê?) Você está sentado sobre uma grande panela todos os dias. E enquanto você
está aqui, está sentado sobre isto, porque o inferno está debaixo de você.
17

Notem, quando isto sucedeu, quando Jesus... Observe o pequeno halo ali. Posso
vê-Lo se mover em direção a esta terra e pousar sobre ela, fazendo com que ela se
aproxime do sol. Não era nada mais do que uma enorme bola de gelo, e quando começou
a derreter-se, grandes e enormes geleiras começaram a partir e as regiões do norte
apareceram. Quando isto sucedeu, o território de Kansas e Texas originaram-se e todos
estes lugares por ali, e se foram até o Golfo do México, e a coisa toda ficou coberta com
água. Agora vamos até Gênesis 1, entremos à Bíblia agora, e vamos tirar nosso quadro
dela, Gênesis 1: “E o mundo era sem forma e vazio, e as águas cobriam a face do
abismo”. Correto? “E o Espírito de Deus se movia sobre as águas”. Ele separou as águas,
trouxe as montanhas e a terra e os secou e assim por diante. Vegetação e tudo, Ele fez
isto, fez a lua, e estabeleceu limites ao mar, que não poderão ser traspassados.
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Fez todas as coisas... fez todas as outras coisas, toda vida animal, as aves, as
abelhas, os macacos, e o que quer que fosse, colocou-os todos sobre a terra. Então disse
isto: “Façamos”. (“Quem, Pai e Filho?)” “Façamos o homem à Nossa própria imagem”. Se
um homem fosse feito algo como aquela pequena Luz sagrada ali, ou algo assim, não
poderia ser visto. (porque é um Ser espiritual). Ele manifestou-se e revelou-se a Si mesmo
um pouquinho mais, e fez uma trindade de Si mesmo pelo Pai, Filho e Espírito Santo. E
aqui estava Deus, revelando-se a Si mesmo ao dizer: “Façamos o homem, (o qual era Seu
filho, um renovo Dele). Façamos o homem à Nossa própria imagem, (Ele era um Ser
sobrenatural) e tenha domínio sobre o gado do campo, e assim por diante”. Agora, o
homem guiava o homem – digo guiava o gado e tudo, simplesmente como o Espírito Santo
guia a um verdadeiro crente hoje. A Voz de Deus ali... Ou melhor, a voz do homem, se
ouvia e dizia... chamava o gado para esta parte, as ovelhas para estes pastos, os peixes
para as águas. Vê? Ele tinha domínio, tudo obedecia a ele.
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Porém, não havia homem que cultivasse o solo, ( Gênesis 2), não havia homem
que cultivasse o solo. “E então Deus formou o homem (Gênesis 2:7) do pó da terra”.
Vamos seguir isto, Ele formou o homem do pó da terra, e colocou este Espírito sobrenatural...
Ali estava ele. Posso ter muitos quadros disto. Posso ver Adão ali... Imaginemo-lo parado
ali como uma árvore. Deus o havia feito. Ele estava tão morto quanto podia estar, seus
dedos eram como raízes fincadas na terra. E Deus disse: “Seja”, ou soprou nele o fôlego
da vida, e ele saltou, veio à vida. Vê?... Soprou nele o fôlego da vida, e ele foi feito alma
05

vivente, e ele começou a se mover, e se mover.
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Então Deus tomou uma costela de seu lado, e fez uma mulher. De onde Ele
tomou o espírito feminino? Vê? Quando Ele... Gênesis 1:26. Ele disse: “Façamos o homem
à nossa própria imagem, conforme à nossa semelhança, Ele os criou macho e femea”.
Ele fez o espírito robusto para o homem, e fez o espírito suave, afetivo, delicado, feminino
para a mulher, e quando você vê uma mulher atuando como um homem, ela tem saído fora
de seu lugar no princípio. Vê? Correto. Ela tem que... Penso que é uma vergonha que as
mulheres tenham perdido sua delicadeza, sua feminilidade. É uma desgraça. Digo que
assim é... Você sabe, vou dizer isto, não estou falando de voces mulheres aqui, mas se
isto ferir, que fira. Permitam-me perguntar-lhes algo. Antigamente as mulheres eram tão
femininas que quando um homem conversava com elas, se sentiam envergonhadas, se
coravam. Uh! O que é corar-se afinal? Faz muito tempo que não vejo uma mulher corar-se,
que se eu visse não saberia o que era isto. Elas não têm tido dignidade mais, já não têm
este espírito feminino. Elas são apenas... Elas podem... Se vestem como homens, cortam
seus cabelos como homens, fumam como homens, bebem como homens, amaldiçoam
como homens, votam como homens, trabalham como homens, se tornam rudes, ásperas.
Oh! Isto mostra até onde têm chegado. Exatamente.
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Uma pequena dama, você já não vê mais, é uma pessoa difícil de se encontrar.
Não é mesmo? Sim, esta é a verdade. Então uma mulher não tem que estar atuando como
um homem, forte e áspero, porque ela é delicada. Deus a fez desta maneira, posso provar
isto pelas Escrituras. Sim senhor. Correto. E... claro, saímos muito desta pergunta, mas
não é minha intenção tirar muito desta pergunta. Porém, vejam, foi assim que Ele fez o
primeiro homem, foi a Sua própria imagem.
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Então, antes mesmo que houvesse uma estrela, Deus sabia como seria este
mundo, e Ele sabia que eu seria William Branham pregando o Evangelho daqui do púlpito
e você seria John Doe sentado ali ouvindo-O, antes que o mundo tivesse começado. Aleluia.
Agora, é onde algumas vezes pessoas como os calvinistas legalistas, se confundem. Vê?
Eles dizem: “Bem, porque alguns são ordenados para a perdição?” Deus não quer que
ninguém pereça. Ele não quer que nenhum pereça, mas, sendo Deus Ele sabe que alguns
não aceitarão Isto. Vê? Vejam, Ele tem... Ele tinha que saber o fim desde o princípio, para
ser Deus, não tinha?
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Então Ele sabia que ia haver algumas mulheres, assim Ele fez seu espírito. A
Bíblia diz em Gênesis 1:26 – “Ele criou o homem em uma pré-figura, macho e femea”.
Amém. Vê? Em uma representação antecipada Ele fez a mulher e o homem antes que
fossem formados do pó da terra. Então Deus fez o homem, não à Sua Própria imagem.
Este corpo não está na imagem de Deus, este corpo está na imagem das bestas.
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Posso tirar meu paletó? Está ficando quente aqui em cima. Estou usando uma
camisa rasgada, mas creio que voces não notarão isso. Porque, isto é somente... Jesse
não veio para levar a roupa para a lavanderia, só... Porém, olhem, estamos num assunto
aqui que significa muito mais do que uma camisa rasgada no púlpito. Não é mesmo?
Significa Vida Eterna.
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Agora, notem o homem... No princípio Deus sabia que Ele ia formar homens e
06

mulheres, e Ele sabia que o Salvador estaria aqui, que Ele teria que trazer Jesus e Ele
seria crucificado. E Jesus disse aos discípulos quando estava aqui na terra que Ele os
conhecia mesmo antes da fundação do mundo, antes que o mundo viesse a existência.
Deus disse também, ou Paulo falando aos Gálatas, que ordenou-os e chamou-os Nele
antes que o mundo fosse formado. Pense nisto. Que Deus! Alguém gostaria de ouvir o que
as Escrituras dizem à respeito, levantem suas mãos, isto vai em linha com a pergunta.
Leiam comigo em Gálatas 1. Olhe aqui. Não quis dizer Gálatas e sim Efésios. Ouçam
atentamente agora o que Deus disse, em Efésios 1: “Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela
vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça,
e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com
todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus”. Agora, aqui está,
notem: “Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo”... Puxa! Isto é muito
bom, não é? Isto não é bom, é realmente bom. Antes que houvesse a fundação do mundo,
Deus conhecia Ormand Neville e sabia que ele pregaria o Evangelho. Isto não é maravilhoso?.
“Nos elegeu...” Porque, ele é um membro da igreja, e Deus sabia que ele ia ter esta igreja.
Paulo estava falando da igreja de Éfeso e disse: “Nos elegeu Nele”. Agora, nós todos
somos membros do Corpo de Cristo. Correto? E Deus, antes que o mundo fosse formado,
elegeu você e eu Nele. Antes que o mundo fosse formado. Puxa! Oh! Isto não é maravilhoso?
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Agora, Ele fez o primeiro homem à Sua imagem, e nós estamos regressando a
esta imagem (correto), à nossa primeira imagem criada. Quando Deus me criou, William
Branham, eu já existia antes da fundação do mundo, Ele fez meu ser, meu espírito. Eu
não estava consciente de nada até onde eu sei, mas a... eu estava lá. Oh! Eu-eu não creio
que voces estão captando isto. Mas, agora, espere um minuto, Jesus disse aos discípulos
que Ele os conhecia antes da fundação do mundo, e Paulo disse aqui que Ele nos elegeu
Nele antes que o mundo começasse. Agora, havia alguma parte de mim, de Ormand
Neville, e o resto de todos voces aqui. Estávamos em Cristo Jesus antes que o mundo
começasse. Aqui está minha opinião disto. Eu penso que as pessoas que possuem este
Espírito hoje, ou o espírito, uma parte destes seres angelicais, espíritos os quais saíram
de Deus, que nunca caíram no princípio e resistiram à mentira do Diabo no céu...
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E dois terços da terra estão em pecado, e mais que isto, dois terços destes anjos
foram expulsos, e estes espíritos demoníacos entraram nas pessoas e habitaram em
seus corpos. Vê, o que eu quero dizer? Eles são demônios que uma vez... Que uma vez
existiram e entraram nas pessoas e lhes deram uma natureza. Jesus expulsou sete deles
de Maria Madalena: Orgulho, jactância, (gente importante. Vê?) imundícia, depravação,
vulgaridade, emulação, contenda, e todas estas coisas. Vê? Estes espíritos foram feitos
lá, quando Deus começou a formar o homem à Sua Própria imagem, criou estes seres
sobrenaturais, estes espíritos.
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Então Ele colocou o homem no pó da terra, o qual foi o primeiro homem, Adão.
Aquele homem foi feito a imagem, este homem que você vê aqui, é feito à imagem de um
animal. Estes corpos humanos são feitos à imagem dos animais. Nós temos a mão igual
a de um macaco, e-e temos pés como os de urso. Tome um pequeno ursinho, tire toda
pele dele coloque-o ao lado de uma garotinha e olhe a diferença. Uh! Irmão, você terá que
olhar bem de perto. Todo o diafragma, a feitura, é quase a mesma, a maneira que é feito e
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a forma dele e tudo exatamente igual. É feito à imagem da vida animal, porque ele foi feito
em ordem animal, e era seu dever guiar o animal.
29

E se você tirar o Espírito Santo de um homem, ele é mais baixo do que o animal,
ele é pior do que o animal. É uma coisa dura para se dizer. Mas, você toma a um homem
que sua mente não tenha sido regenerada, sem o Espírito Santo para dirigir seus
pensamentos, e-e coisas assim, ele tiraria um bebê dos braços de sua mãe e a violaria só
pelo prazer bestial. Exatamente. E uma mulher que não é bem... Tome a uma mãe porca
ou cadela, nós damos todos os tipos de nomes para... Porém seus atos estão unicamente
encaminhados para ter seus cachorrinhos, ou porquinhos, mas uma mulher de má fama...
Ela é depravada o tempo todo. Correto. Então lembre-se que você é... Sem Cristo, sua
moral pode chegar a ser mais baixa que a de uma cadela. Correto. A cadela não tem que
vestir roupas para cobrir-se, nem outro animal. Foi o homem que caiu, não a vida animal.
Porém a vida animal, estando abaixo do homem, (a vida humana) foi sujeita a isto, porque
o homem era seu guia e seu supremo líder, e cada besta do campo teme ao homem. Em
uma ocasião, alguém estava me perguntando, sobre caçar: “Você não tem medo de caçar?”
Porque, se todo animal que foi criado teme ao homem, e isto vem desde o princípio. Vê?
Certamente, se você correr o animal, correrá atrás de você (correto) ou o cachorro ou
qualquer outro animal. Correto.
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Mas notem, quando este homem veio aqui... Você diz: O que é isto agora, irmão
Branham? Exatamente aqui, você tem a Deus, e entre a unidade e trindade, você
simplesmente captará a coisa agora mesmo. Olhe, quando Deus desceu, revelando-se a
Si mesmo, mostrando-se a Si mesmo, até que veio a este homem... Agora, o homem não
pecou em seu espírito, senão em seu corpo: desejo, paixão. Então quando ele pecou, ele
separou-se a Si mesmo de seu Feitor. Deus, o Logos, o mesmo Criador dele, desceu e foi
feito a imagem do homem. O homem foi feito a imagem de Deus, e então ele foi feito a
imagem da besta e caiu. Deus desceu a imagem do homem, no Homem Cristo Jesus,
para sofrer dor. Deus não podia sofrer dor no Espírito. Como ele poderia sofrer dor física no
Espírito? Ele não poderia fazer isto. Então Deus revelou-se a Si mesmo e foi feito a imagem
do homem, para redimir o homem que estava perdido. Vê? Então, Deus sofreu na carne. 1
Timóteo 3:16: “E sem dúvida (isto é, sem argumento), grande é o mistério da piedade:
porque Deus foi manifestado em carne, visto pelos anjos, pregado aos... crido e recebido
acima à destra do Pai”. Correto? Deus Ele mesmo desceu e habitou em um corpo humano
e sofreu tentação. “Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo Consigo mesmo”. Vêem
o que é amor, o amor de Deus?
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Agora, eu creio que isto explicou referente ao homem e a mulher... Agora, uma
mulher é... Deixe-me explicar isto bem, para que voces possam ver. Vêem? A mulher está
sujeita a seu marido, e a Bíblia diz que o homem deveria ter domínio sobre sua esposa.
Porém, como eles têm mudado isto. A mulher domina o homem: “Agora, você fica em
casa, João. Você não vai”. E assim está estabelecido. “Sim, minha querida”. Vê? Porém,
deixe-me dizer-lhe algo senhor. Você é que vai ter que responsabilizar-se por sua esposa,
e nunca sua esposa vai ter que responsabilizar-se por você. Você é a cabeça da mulher, e
Deus é a cabeça do homem. Portanto Ele disse: “Que o homem corte seu cabelo por
causa de Cristo. E a mulher deixe crescer seu cabelo , porque se ela corta seu cabelo,
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desonra seu marido”. Vê? Vê o que eu quero dizer ou o que a Escritura diz?
32

Outro dia em Shreveport, eu tive uma pergunta difícil sobre isto. Eles estavam
falando sobre as mulheres, se elas deveriam usar cabelos compridos. E eu disse: “Uma
mulher que corta seu cabelo, seu marido tem o direito pela Bíblia, de divorciar-se dela”.
Correto. É o que a Bíblia diz. Exatamente correto. Oh! Santo Espírito, as mulheres sentadas
ali, simplesmente da maneira como foram ensinadas, isto é tudo... Vê? Sim, isto é...
soltamente. E se... Ele disse: “Agora, se tivessem algo mal em seu cabelo, elas teriam
que cortá-lo”. Eu disse: “Se o cortarem, é melhor que tomem uma navalha e o raspem
todo”. Correto. É o que a Escritura diz. Se ela cortar seu cabelo, desonra a seu marido. E
uma mulher que é desonrosa, seu marido tem direito legal de divorciar-se dela. Mas ele
não pode casar-se novamente. Mas ele-ele pode divorciar-se dela. Correto. É a Escritura.
Oh! Irmão, o que nós necessitamos é de algumas noites de perguntas. Correto. Isto está
em 1 Coríntios 14, se você deseja ler. Certo. Agora, que-que... Agora, esta mulher...
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Deus-Deus criou o homem, macho e femea. Você vê o que Ele tem feito? Ele
fez... Agora, esta é a primeira pergunta. Vê? “Criou-os” e assim por diante, Gênesis 1:26.
Gênesis 2:7: “Ele os formou do pó da terra e soprou em seus narizes”. Qual é a diferença,
ou-ou onde está a relação com a Escritura anterior? Que relação há entre o primeiro
homem e o segundo? O primeiro homem é o segundo feito manifesto em cinco sentidos.
Vê? Agora mesmo você não pode tocar a Deus com suas mãos assim, você não pode ver
Deus com seus olhos. Ele não deu isto a você para que possa fazê-lo. Você é...
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Você já ouviu dizer que quando um velho santo está morrendo ele diz: “Ali está
minha mãe, eu não a tenho visto por anos. Você já ouviu dizer que quando as pessoas...?
Vê? O que é isto? Estes olhos estão se indo, e seus olhos sobrenaturais estão tomando
controle. Vê? E então, algumas vezes, se nós, se Deus faz desta forma, nós vemos
visões, onde o olho natural desvanece diante de nós, quando estamos olhando adiante, e
há uma visão ante nós mostrando as coisas sobrenaturais de Deus. Vê o que quero dizer?
Então quando, notem, “Quando este tabernáculo terrestre...” Agora, alguns de voces
mulheres e homens aqui, estão envelhecendo. Notem. “Quando este tabernáculo terrestre...”
Estou pensando em um velho pai de noventa e dois anos. “Quando este tabernáculo
terrestre se desfizer, há um homem espiritual, um corpo espiritual esperando por nós o
qual não perecerá”. Verei voces ali: Caminharei sobre...
35

Não posso tocar no irmão Neville ali, porque João viu almas clamando debaixo do
altar: Quanto tempo, Senhor, quanto tempo? Você sabe porque? Temos ido através do livro
de Apocalipse. E como aqueles que estavam lá, estavam desejando retornar e serem
vestidos com corpos mortais. Estavam clamando: “Quanto tempo, Senhor? Eles se
conheciam um ao outro, mas não podiam conversar, nem darem um aperto de mãos, ou
perdoe-me... Eles podiam conversar, mas não podiam dar um aperto de mãos e assim por
diante. Aqui está a figura para provar isto. Quando a feiticeira de Endor chamou o espírito
de Samuel, e Saul olhou para ele, o reconheceu, era Samuel. E Samuel reconheceu Saul
e disse: “Porque você me chamou do meu descanso, vendo que tu tens se tornado inimigo
de Deus e Deus te tem desamparado?” Correto? E lá estava o velho profeta parado, vestido
em suas túnicas, e olhou para ele. Ele estava no espírito... A feiticeira o viu e atirou-se no
chão e disse: “Vejo deuses que sobem da terra”. Ele disse: “Porque me perturbaste?” E
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ele disse: “Bem, gostaria de saber como ir à batalha”. Disse: “Amanhã você e seus filhos
morrerão na batalha, e estarão comigo, amanhã a noite por esta hora”. Vê? Agora, ele
estava consciente, e ele atuou da mesma maneira, de quando estava aqui na terra, para
com a feiticeira e Saul os quais estavam olhando para ele.
36

Agora, notem. Muitas vezes... E quando um pai ou uma mãe, quando estavam
morrendo, e viram seus entes queridos parados ao seu lado? Eles os reconheceram. Mas,
isto foi o corpo sobrenatural. Porém, agora aqui está a parte gloriosa. No retorno de Jesus,
na ressurreição, não será aquele corpo. Aquele corpo, então, aquele Ser sobrenatural que
Deus criou no princípio, é que retornará à terra, para tomar um outro corpo, não nascido de
mulher, mas criado por Deus (Aleluia), para nunca envelhecer ou ter uma ruga, nem ter
cabelos grisalhos, ser perfeito para sempre. Aleluia. Oh, irmão, isto me faria gritar em
qualquer situação. Correto. Oh! Deixarei esta túnica carnal, me levantarei e agarrarei meu
eterno galardão. Sobre o que nós temos que nos preocupar aqui no mundo?
37

Ali está a manifestação do plano, de como Deus criou-me no princípio. Eu vim
aqui à terra, tomei meu lugar como pregador do Evangelho, ou voces como homens ou
mulheres para a salvação, para viverem a vida pela graça de Deus... Aleluia. E aquele
mesmo Espírito deixa aqui aquilo que estava lá atrás, no princípio. Regressarei e estarei
consciente, saberei que estive aqui (Aleluia), e então esperarei lá debaixo do altar, abençoado
para sempre em descanso. E então quando voltar, tomarei meu corpo no ponto máximo de
sua grandeza, antes que a morte o haja tocado. A morte começa aos vinte e dois ou vinte
e três anos, você começa a enfraquecer. Você não é o homem que costumava ser, e nem
a mulher que costumava ser, depois que você tem quase vinte e cinco anos, algo toma
lugar. Rugas aparecem debaixo de seus olhos. Você não pode lavar como você costumava
fazê-lo. E aos trinta anos você nota que isto aumenta mais. Espere até chegar aos quarenta
e quatro como eu, e então você realmente notará isto. Mas, oh, irmão, espere até que eu
chegue aos oitenta, noventa, e me pare lá ajudado por um bastão. O que é isto? Deus está
simplesmente colocando-o para correr em uma corrida. Mas algum dia glorioso... É a
morte começando.
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Uma vez eu tinha meus ombros eretos, os cabelos pretos (que cobria toda minha
cabeça), e não havia rugas debaixo dos meus olhos, e olhem para mim agora, estou me
encurvando, ombros caídos, engordando, e rugas são visíveis debaixo de meus olhos, e
estou calvo. Por que? Olhe o que a morte tem feito comigo, nos últimos vinte anos. A
morte está fazendo isto. Espere até que eu chegue aos oitenta anos, se Deus me deixar
viver, e olhe a minha aparência, sendo ajudado por um velho bastão, todo trêmulo. Mas
Aleluia, algum dia glorioso, a morte reclamará seu último direito que tem sobre nós. Então,
quando eu levantar na ressurreição, serei o que eu era, o que Deus me fez aqui na terra,
em toda minha grandeza, em um corpo, feito não pela Senhora e Senhor Branham, mas
criado por Deus Ele mesmo: livre de tentação, de pecado, de alguma coisa mais, nunca
ter enfermidades, nem pesar. Oh! Então tomarei minha pequena esposa pela mão e
caminharei através do paraíso de Deus assim na... Você fará a mesma coisa. Esta senhora
de cabelos brancos, que o acompanha esta noite, que é sua esposa, estará tão formosa
quanto estava no dia em que no altar se casou com ela. Aleluia. Puxa! É o suficiente para
fazer um companheiro gritar. Não é? Vê?
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Certo. Esta é a relação entre as duas Escrituras. Deus está determinado. Quando
Deus se decide a fazer algo, assim tem que ser. Satanás corrompeu este quadro pelo
desejo sexual, a mulher dando luz à filhos. Ele perverteu isto. Então vá adiante e faça isto,
tudo isto está certo. Pois de todas as maneiras esta casa, é a única coisa que você faz
nesta vida, é para obter sua forma e imagem, o que você é. Se você é ruivo agora, você
será ruivo então. E tem cabelos pretos agora, os terá então. Vê? O que você era, porém
em seu esplendor. E se você... Satanás interrompeu o quadro, e exatamente o que Deus
planejou que você fosse, você será. Oh, quão glorioso! Aqui está seu homem.
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Agora Gênesis 2 diz, eu tenho que me apressar em ler as perguntas (Tem algo
mais? Você... de ponta a ponta?) Certo, Gênesis: 2:18-21: Deus fez a Eva da costela de
Adão, Gênesis 2:18-21. A pergunta é: “Deus criou o homem e a mulher, e então
formou Adão e Eva-Eva? E a outra pergunta é: “Tomou Caím sua esposa do homem
e da mulher, que haviam sido criados?” Agora, vamos...Eu não... Provavelmente a
pessoa que escreveu isto está presente aqui. Agora, quando Deus... na primeira pergunta
aqui: Deus fez o homem e mulher, Genesis 2:18-21? Não. Eu-eu... como-como – veremos
aqui, Genesis 2:18-21 agora, notem: E o Senhor Deus disse: “Não é bom que... o homem
esteja só; far-lhe-ei uma adjutora. Havendo pois o Senhor... formado da terra todo animal”...
e assim por diante. Agora, Deus fez Eva do lado de Adão. Hoje, a mulher tem em sua
anatomia e constituição, uma costela a mais do que o homem porque uma costela foi
tirada do corpo de Adão. Adão já havia sido formado e estava vivendo, e estava solitário, e
então Deus disse: “Não é bom que o homem esteja só”.

Deus fazendo a Si mesmo conhecido. Aqui, Deus manifestou-se a Si mesmo em Jesus
Cristo. Mostrou o que Ele era. O que era Jesus? Um homem de dor, familiarizado com o
pesar, amando a prostituta: “Onde estão teus acusadores? Não tenho nenhum, Senhor.
Eu também não te acuso, vá e não peques mais”. Cansado e fatigado de caminhar aquele
dia, aproximadamente trinta milhas (48 km - N.T) através das areias do deserto e coisas,
e vinha passando uma mulher, da cidade de Naim, com seu único filho, morto ali. Ele parou
o cortejo fúnebre, colocou Suas mãos sobre o rapaz e disse: “Levanta-te”. E o moço que
estava morto se levantou. Este é-é o nosso Senhor Jesus. (Obrigado, Teddy, filho). Ali,
aquele era nosso Senhor Jesus o Qual nunca esteve tão cansado e fraco para fazer algo
bom. Correto.
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Agora, aqui está uma outra coisa: “Tomou Caím sua esposa do homem e da
mulher, que haviam sido criados?” Agora, esta é uma-uma pergunta extremamente
delicada, agora ouçam atentamente. Agora, oh, eu tenho... tenho visto pessoas colocarem
nos jornais: “De onde Caim tomou sua esposa?” Oh, eu me perguntava isto. E por quatro
anos após minha conversão, eu não ensinava que havia um inferno ardente. Tive que ver
isto nas Escrituras. Se não sei, não digo nada à respeito. Vê? Mas, agora: “De onde Caim
tomou sua esposa?” Agora, esta é a análise da pergunta...? “Tomou Caim sua esposa,
do homem e da mulher que haviam sido criados? Vê? Agora, agora, um dos primeiros...
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Então estes sacerdotes e assim por diante, os quais são proibidos em ter uma
esposa... Agora, a igreja Romana pode fazer o que quer que seja... São eles, eles terão
que responder por isto, não eu. Bem, recentemente um homem me perguntou: “O que
você pensa dos sacerdotes?” Disse: “O que você pensa, sobre aquele jovem sacerdote
que tomou aquela jovem mocinha de Jeffersonville e se casou com ela, aqui na cidade?
(Foi na igreja Católica Irlandesa, voces se lembram, esqueci o nome dele) Eu disse: “Ele
tinha tanto direito de se casar quanto eu tenho, é exatamente o que eu penso sobre isto”.
Eu disse: “A única coisa que... creio que ele fez de errado, ele deveria ter ido à igreja e
renunciado seu ofício, para então casar-se com a moça, ao invés de fugir desta meneira”.
Agora, voces se lembram, quando isto aconteceu, poucas semanas atrás, aqui em
Jeffersonville, com um sacerdote da Igreja Católica Irlandesa aqui: Ele é um jovem
companheiro, e ele ia – tinha alguma namorada aqui. E quando ele... Deram a ele uma
considerável oferta de amor, iam trocar de paroquia com ele, iam enviá-lo à algum lugar de
Indianápolis. E ele simplesmente pegou a oferta de amor, a moça e tudo, foi se casou com
ela, nunca mais ouviram falar dele. Bem, ele tinha o direito de se casar, mas ele não tinha
o direito de fazer aquilo. Ele não deveria ter feito aquilo. Ele deveria ter ido a igreja e dito:
Aqui, estou renunciando meu ofício como sacerdote, vou me casar, e isto era tudo.

Todos voces ouviram, na outra noite, sobre a cura da Sra. D’Ark, de como Deus a
abençoou e tudo, quando ela estava deitada, morrendo, eles vieram e me buscaram às
duas da manhã. E então, agora, como eu vim... Seu filho, George era um médium, e Ed
também. (Eles estavam em uma loja). E eu ouvi uma discussão lá atrás, onde o primeiro
– de onde Caim tomou sua esposa. Bem, e o que levava à conversa parecia ser o que tinha
o melhor argumento, ele disse: “Eu direi a você, de onde Caím tomou sua esposa” disse:
“Caim se casou com uma enorme macaca”. E disse: “E dessa macaca saiu a raça negra”.
Disse: “Você pode notar que as cabeças dos negros, são pontiagudas, como-como as dos
macacos?” Bem, eu permaneci ali, eu estava apenas à dois meses no Evangelho. Eu
disse: “Eu não quero discordar com voces homens, porque eu não sou um estudante,
recém tenho sido salvo.” Mas, eu disse: “Se assim fosse, então a raça negra, teria deixado
de existir, quando houve a destruição antediluviana, quando o mundo foi destruído com
água, porque Noé e sua família foram os únicos que estavam na arca. Foram os únicos
que estavam dentro da arca. A raça negra teria deixado de existir”. Eu disse: “Se assim
fosse”. Eu disse: “Não senhor. A raça negra nunca veio de lá. Não Senhor. A raça negra
provém da mesma árvore que nós, e também cada ser humano”. Não há diferença.
Exatamente. Todos somos... Um talvez seja amarelo, e outro pardo, outro preto, outro
branco, outro pálido, outro vermelho e assim desta maneira, mas todos nós somos da
mesma árvore. Esta é somente a parte física. Correto. Voces são seres humanos justamente
os mesmos criados por Deus.

42

45

41

Mas agora, Deus fazendo a Eva, Adão e Eva ao mesmo tempo, a única coisa que
Ele fez foi o sobrenatural, o espírito Adão e o espírito Eva, o homem e a mulher. Então Ele
fez... colocou Adão aqui. Não era bom que... Vê? É o quadro de Deus revelando-se o
tempo todo. Tudo assim, simplesmente – manifestando-se, revelando-se, vindo ao milênio
e indo mais além para entrar na eternidade, simplesmente o quadro de Deus se revelando,
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E agora, notem, aqui não muito tempo atrás, estava conversando com alguns
médicos em Louisville, sobre como aquelas pobres pessoas da África, especialmente os
canibais. Eles encontraram um pequeno bebê, e-e a tinham golpeado e amarraram-na em
um arbusto e a deixaram ali por alguns dias para apodrecer, você sabe, até que isto se
tornasse contaminado antes de comer, você sabe. Algo assim, eles deixam apodrecer por
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algum tempo, se torna mais macio. Não pense que isto é demais, sobre os canibais. Na
Inglaterra eles fazem a mesma coisa, matam faisãos e os penduram em árvores, até suas
penas caírem, então os comem. Esta é a raça mãe do povo Anglo-Saxão, na Inglaterra.
Correto. Não pense... Você não tem que ir à Inglaterra, apenas vá aqui, aos estados
sulinos, você encontra a mesma coisa, certamente. Qualquer homem pode comer um
caramujo ou-ou uma cascavel, pode comer qualquer outra coisa mais. Assim... Sim.
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Agora, notem, deixe-deixe-me contar-lhes algo. Mas aqui está o que aconteceu.
A cor... A-a raça de cor não tem nada a ver com isto. Caim... Agora, quero que você
observe. Eles dizem, que ele foi à terra de Node. Agora, Caím estava no Éden. E o jardim
do Éden, estava ao oriente do Éden. Correto? O jardim do Éden estava à oriente no Éden,
do lado leste do Éden. E os querubins foram colocados, e a Árvore da Vida estava no
portão leste do jardim, e é lá onde eu penso que Caím e Abel fizeram seu sacrifício. E é ali,
ao leste do portão, onde o querubim com a espada inflamada não os permitia entrar mais.
Você notou? Jesus virá do leste. A luz se levanta do leste. Tudo vindo. A civilização começou
no leste e está viajando para o oeste, até que dará a volta e voltará para o leste novamente.
Nós estamos no hemisfério ocidental. Aquele é o oriental, o oriente é a civilização mais
antiga. China é a mais antiga civilização conhecida pelos historiadores no mundo hoje.
Oriente...
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Oh, poderíamos ficar nestas perguntas por horas, só em uma, mas não poderia
responder as outras. Mas notem, aqui está... Quantos gostariam de saber o que cremos
sobre: Onde e quem foi a esposa de Caim? Vamos ver. Certo. Contarei a voces o que Caím
fez, é a única resposta razoável que se possa imaginar: Caím casou-se com sua própria
irmã, teve que ser assim, por que havia somente uma femea na terra, a Bíblia somente dá
o relato de três seres que nasceram então: Cão, Sem... ou não. Perdoem-me, foi Caím,
Abel e Sete. Mas se não havia nenhuma... A Bíblia raramente relata o nascimento de uma
menina. Você sabe disso.
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Agora, sei que estou sobrecarregando as mulheres esta noite. Mas olhe, o mundo
adora as mulheres, mas as mulheres foram o instrumento do Diabo no princípio. E hoje
uma mulher desonesta é o melhor instrumento que ele tem. Ela enviará mais pregadores
ao inferno, do que todas as cantinas que há no mundo. Deixe que uma pequena prostituta
com um cigarro no canto de sua boca, e seu cabelo cortado desta maneira, com grandes
e longas pestanas, movendo-as para cima e para baixo, pestanejando, irmão, um pequeno
tipo de corpo bem feito, observe o que ela fará. Pregador, o melhor que podes fazer é
cobrir-se a si mesmo com o Sangue de Jesus Cristo. Correto. Agora, não me diga que
você é homem. Tenho visto muito disto. Agora. Observe aqui. A melhor coisa a fazer é
manter sua mente fixa em Jesus Cristo e permitir que seus pensamentos sejam puros.

49

Como Paulo disse: “Isto é... E nós sabemos que temos o poder para trazer conosco
uma irmã. Eu tenho poder para fazer isto, mas disse: “Eu não farei isto”. Vê? Ele não faria
isto. Ele disse: “Eu sei que o ministério deveria viver por seus-seus... Não atarás a boca ao
boi que trilha o grão”. Você sabe, nós algumas vezes pensamos que por sermos pregadores...
(Não estou falando de você e eu irmão). Mas pregadores pensam que por serem pregadores
são-são maiores que um dos leigos membros da igreja. Você não é maior, é nada mais à
vista de Deus, do que aquele bêbado que foi convertido há uma hora atrás. Foram estas

13

coisas que a reforma nunca purgou. Eu sei que assino meu nome “Reverendo”. Isto é
exatamente certo, isto é apenas um-uma coisa costumeira do dia, mas isto não deveria
ser feito. “Reverendo”, “Bispo”, “Doutor”, e todas estas coisas são títulos feitos pelo homem,
são tolices. Na Bíblia foram “Pedro”, “Tiago”, “Paulo”, “João” e todo o resto deles.
50

Paulo disse: “Agora, aqui, sei que prego o Evangelho, que-que é meu dever” Sou
um pregador, e o irmão Neville é um pregador, ele é um pregador; mas isto... É nosso dever
ser um pregador. Bem, é simplesmente o que devemos ser “mas deixe-me fazer algo”.
“Paulo disse, além disso”. Agora, tenho o direito de receber dinheiro, Paulo disse, “Mas
vou fazer tendas apenas para mostrar a voces que eu posso-posso sacrificar-me”. Ele
disse: “O casamento é honrável entre todos, o leito sem mancha. É bom para um homem
estar casado”. Ele disse: “Eu tenho o direito de casar-me, agora, eu poderia casar-me, eu
tenho direito legal para casar. Mas eu simplesmente não casarei, eu quero fazer um outro
sacrifício para o Senhor”. Vê? Então ele disse: Cada homem reconheça seu chamado.
Deixe-o fazer como... alguns são eunucos por amor à Palavra de Deus, e assim por diante.
Nós queremos fazer algo além de nosso dever. E se você é realmente nascido de novo do
Espírito de Deus e diz: “É meu dever ir a igreja, penso que terei que ir”... Oh! Bem, eu quero
fazer mais que isso, quero ganhar algumas almas para Cristo, quero fazer algo. Quero
visitar os doentes ou fazer alguma coisa para Ele. É meu dever pregar em funerais, é meu
dever pregar o Evangelho, é meu dever orar pelos enfermos. Deixe-me fazer algo mais;
deixe-me sair e fazer algo, onde Deus me honrará por isto.
51

Agora, de volta à Caim. [Espaço em branco na fita. Ed.] Porque Eva era a única
femea que foi criada por Deus, e se ela não tinha filhas, quando aquela última femea, a
única femea morresse, a raça humana teria deixado de existir. Correto? Não teria havido
mais femeas. Então ela teve que ter tido filhas. E Caim casou-se com sua própria irmã,
teve que casar-se, pois não havia outro lugar de onde mulheres pudessem vir. Isto era legal
e lícito naqueles dias, mesmo para Abraão, e também para com Isaque. Isaque casou-se
com sua prima irmã. Abraão casou-se com sua própria irmã, irmã de sangue. Seu pai...
Eram diferentes mães, mas o mesmo pai. E o gérmen vem do sexo masculino. Sara, a
qual deu a luz ao maravilhoso Isaque... Correto? Não havia ninguém na terra então. Tudo
aquilo estava em tipo, mostrando que o... aqui está irmão. Isaque... Rebeca é um tipo da
Igreja, e Isaque é um tipo da Noiva, Cristo. Correto? E eles devem estar vinculados pelo
Sangue (Aleluia. Amém), vínculo sanguíneo.
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Então Caim casou-se com sua irmã, e isto é... Então eles foram à terra de Node.
Agora, nós entramos num assunto profundo, pois fomos um pouco mais adiante, e estou
contente que não perguntaram além do que isto: “Onde estavam aqueles gigantes que
estavam naquela terra aquele dia?” Josephus e diferentes autores têm muitos argumentos
à respeito disto. Amém! Se eu não respondi isto certo, irmão, entregue-a novamente domingo
de manhã. Correto.
53

“Você explicaria que domingo é o primeiro dia da semana e sábado é o
sétimo dia? Os cristãos vão a igreja no domingo, o primeiro dia da semana. Eles
não deveriam ir no sábado, o sétimo dia da semana?” Bem, agora, querido amigo,
quem quer que tenha perguntado isto, é uma pergunta muito boa. É uma antiga pergunta
que é questionada entre milhares de estudantes hoje, mas eu poderia-apenas deixe-me
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dar minha versão. Vê você? É tudo que eu posso fazer. Se eu não estou certo, bem vocêvocê tolera-me; Deus me perdoará (vê você?) se-se eu faço isto errado.
54

Agora, até onde uma lei... Agora, é provavelmente uma pessoa Adventista do
Sétimo dia assentada aqui. Esse foi meu primeiro estudo, foi o Advento do Sétimo dia, que
eu estudei primeiro. E quando eles vieram e me disseram que o sábado era o sétimo dia,
irmão, que era de acordo com o calendário judeu, e o calendário romano não figura como
tal, e sábado realmente era para ser domingo. Bem, eles tinham me convencido de algo
que eu pensei que estava certo. E enquanto eu estava lendo a literatura deles, eu estava
de acordo cem por cento, mas um dia li a Bíblia e então vi que era diferente. Vê? Agora,
sábado é o sétimo dia de acordo com o ciclo da semana. Agora, nós não sabemos. Isto
tem sido mudado, e nós temos tido tantas mudanças que você nunca saberia qual era.
Vê? Porque nós... Agora, os judeus afirmam que nós estamos aproximadamente... Que
estamos aproximadamente no ano 1970 e alguma coisa de acordo com o ciclo deles, seu
calendário. O calendário romano toma isto como o ano 1953. E eles têm um outro calendário
que dá uma outra data. Mas isto é o que faz isto prova do Cristianismo; tudo está baseado
no nascimento de Cristo. Vê? É de onde nós tomamos isto.
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Mas agora como um sétimo dia, há muitas pessoas Pentecostais que são
sabatistas-sabatistas, guardam o sábado, sabatistas. Agora, eles dizem: “Não há Palavra
na Bíblia para que você guarde o sábado – ou domingo como um dia”. Agora, eu direi a
mesma coisa à respeito do sábado no Novo Testamento. Vê? Agora, sábado foi o dia
sabático que foi dado aos judeus. Agora, isto foi dado somente por um espaço de tempo.
Agora, isto pode levantar uma outra pergunta para resistir a isto. Mas agora notem. Quando
Deus descansou no sétimo dia, então o sétimo dia não foi observado, até-até onde eu sei
nas Escrituras, senão cerca de mil e quinhentos anos. E no deserto, Deus deu a Israel o
sétimo dia por sinal entre... Deus...
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E Deus descansou no sétimo dia, seu dia memorial de descanso. Estou dizendo
isto em benefício de um-um irmão ou irmã adventista do sétimo dia, vê? E eles têm uma
amável igreja. E agora notem, digo que é um pouquinho diferente do que dizem a respeito
nesta-nesta pergunta. Agora, Deus santificou o sétimo dia. Seis dias foram do homem. O
sétimo dia foi o dia de descanso de Deus, o qual foi um tipo, um tipo do milênio. Agora
notem isto como-como isto enquadra. Agora, quando Jesus veio à terra, o que fez com que
o crucificassem, foi que Ele não guardou o sétimo dia; as duas únicas acusações, que
eles tiveram contra Jesus foi que Ele não guardou o sétimo dia e de fazer-se a Si mesmo
Deus. Ele disse que Ele era o Senhor do sábado. Ele tinha... Ele também era o Sábado de
Deus e Ele era Deus. Então eles não tinham porque acusá-Lo.
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Agora, deixe-me apenas fixar isto e mostrar a voces qual dia nós vamos guardar.
Agora, há uma Escritura? Perguntarei isto para seu benefício. Há uma Escritura, irmão
Branham, que nos diga e nos ordene a guardar o domingo como os judeus guardaram o
sábado? Não senhor, não há uma Escritura na Bíblia, no Novo Testamento, para guardarmos
o sábado ou o domingo. Mas a razão pela qual nós guardamos o domingo, é porque é um
memorial da ressurreição. Nada... Agora, nós vamos dizer: “A igreja Católica Romana
estabeleceu isto”. Eles afirmam que fizeram isto, mas se eles fizeram, São Paulo foi um
católico romano, e também Pedro, João, Tiago e o resto deles, porque eles se encontravam
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no primeiro dia da semana para adorarem. De acordo com historiadores, a única maneira
que eles puderam contar entre um judeu cristão e um judeu ortodoxo, (ambos iam às
sinagogas) mas um ia no sábado os quais negavam a ressurreição de Jesus, e o outro ia
no domingo o qual cria que Jesus se levantou dentre os mortos. E isto era uma marca. E
isto será, isto é uma marca ainda, e isto pode terminar sendo a marca da besta.
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Agora, eu sei que o ... Tenho ouvido que os irmãos adventistas do sétimo dia
pensam que isto é o selo de Deus. Eles dizem: “Você está selado por guardar o sábado”.
Não há Escritura na Bíblia que diz isto. E há uma Escritura na Bíblia que diz que-que você
está selado, Efésios 4:30 diz: “E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais
selados para o dia da redenção”, o batismo do Espírito Santo. Agora, provarei a você que
o selo de Deus é o batismo do Espírito Santo. Vê? É o batismo do Espírito que é o selo de
Deus. Agora, Isaías 28 diz: “Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco
aqui, um pouco ali”.
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Observe agora, querido amigo, as pessoas que param de trabalhar... Vê? Os
homens estão tentando encontrar algo para salvarem a si mesmos. Não há uma coisa que
você possa fazer a respeito disto. Você é salvo pela graça. Deus faz o chamado, Deus é
quem salva. Você simplesmente segue as-as pegadas de Deus, isto é tudo. Você não
pode dizer... É o que a natureza de um homem é. Eles tentam deixar de comer carne, eles
tentam guardar o dia de sábado, eles tentam...” “Se você parar de fazer isso...” Isto é...
Você não é salvo por não comer carne. Você não é salvo por isto, aquilo, ou outro. Você é
salvo por graça, e pela graça Deus dá a você a nova – Vida Eterna. Vê o que eu quero
dizer? E Vida Eterna é o batismo do Espírito Santo.
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Agora, deixe-me mostrar a você. O que significa a palavra “sábado”? Alguém
sabe, levantaria sua mão? Sábado? (Uma irmã diz: “Descanso” – ed) “Descanso”.
Exatamente. S-á-b-a-d-o, dia de sábado, significa “d-e-s-c-a-n-s-o”, dia de descanso. Procure
no rodapé em sua Bíblia e veja, dia de “Descanso”. Agora, vamos a Hebreus no capítulo 4,
rapidamente e nós-nós vamos... Esta é minha última pergunta bem aqui. E irmão, veja se
o irmão Neville as tem encontrado ali. Eu sei que duas delas são curtas, então nós não
seguraremos voces por muito tempo. Agora, tenham paciência enquanto estou respondendoas. Agora, quando voces vêem a palavra aqui, “descanso”, então você sabe que significa:
“Sábado”. Agora, aqui está no Novo Testamento, Jesus em São Mateus, Ele começa no
capítulo 5, e Ele começa dizendo assim: “Ouvistes que foi dito aos antigos: Não cometerás
adultério”. O que era isto? A lei, mandamentos. “Eu, porém, vos digo, que qualquer que
atentar numa mulher para cobiçá-la... Mudou, não é mesmo? “Ouviste que foi dito aos
antigos: “Não matarás, mas qualquer...” Ele mudou isto, não mudou? (Pensou que Ele não
mudou a lei? ) Correto. Ele disse: “Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se
encolerizar contra seu irmão, já o matou”. Isto nunca foi no Antigo Testamento, isto foi no
Novo Testamento. Ele simplesmente levou isto mais além. Vê? Ele seguiu em frente e deu
estes mandamentos. Porém Ele não mencionou, e passou por alto o 4º mandamento, o
qual se refere ao sétimo dia. Agora, no capítulo 7, aqui..
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Onde nas-nas bem-aventuranças, aqui está o que Ele diz, Ele disse: “Ouvistes
que foi dito aos antigos: Farás e não farás, mas eu vos digo diferente”. “Ouvistes que foi
dito: Olho por olho, e dente por dente, mas eu vos digo...” Ouvistes dizer diferente mas eu
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vos digo”. Agora, no final de tudo isto Ele deixou o 4º mandamento, o qual é: “ Lembra-te do
dia do sábado, para o santificar”. Ele disse: “Vinde a mim, todos os que estais cansados
e oprimidos, e darei descanso para as vossas almas”.
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Agora, observe: “Quem quer que cometesse adultério devia ser apedrejado”. Tinham
que ser encontrados cometendo o ato do adultério. Correto? Isto tinha que ser fisicamente
feito. “Qualquer que matar”, ele tinha que ser um assassino. Mas Jesus disse: “Qualquer
que atentar numa mulher”, sua alma, seu espírito, nada em seu corpo agora... Sua alma
está redimida, porém não estava naquele tempo, a lei era um aio, (Vê?) a lei era. Ele disse:
“Qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério
com ela”. Ele disse: “Ouvistes o que foi dito: Não matarás, mas eu digo, que qualquer
que, sem motivo, se encolerizar com seu irmão já o matou”.
63

Em outras palavras, sobre o sábado, Ele disse: “Vinde a mim, todos os que
estais cansados e oprimidos, e darei descanso às vossas almas”, sábado para as vossas
almas, não no corpo físico, mas para sua alma. Ouçam-ouçam a Paulo agora. Se voces
podem apenas... Sei que está calor e tudo mais, está muito quente aqui na plataforma
também. Mas, vamos colocar nossa atenção, para estarmos certos de entender isto.
Paulo, escrevendo aos hebreus... Quem eram os hebreus? Digam. Judeus. Correto? Eles
eram guardadores da lei, guardavam o sábado. Correto? Está certo, irmão, pregador? Eles
eram guardadores do sábado, eram guardadores da lei, certo. Paulo, estava mostrando
aos judeus, por meio de tipos e sombras, mostrando o que a lei tipificava, dizendo: “Porque,
tendo a lei a sombra dos bens futuros”, e ele vai mais adiante e coloca isto em um outro
lugar como a lua e o sol. Como a-a-a lua é apenas uma sombra do sol que está brilhando
em algum outro país ou outro mundo, e que está refletindo sua luz de volta aqui. Isto não
poderia... Mas Hebreus 9...
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Notem em Hebreus 4, ele chega a proposição do sábado. Observem. “Temamos
pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso”... Paulo estava falando
àqueles que guardavam o sábado, pessoas que guardavam o dia de sábado, em outras
palavras: “Temamos pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no dia do sábado”.
Você notará no rodapé de sua Bíblia, ou “guardar o sábado”! É a letra J na minha Bíblia cuja
tradução é Scofield e está escrito: “guardar o sábado” Vê? Correto. “Temamos... pois que,
porventura deixada a promessa... pareça que algum de vós fica para trás. Porque também
a nós foram pregadas as boas novas, como a eles... (lá na lei) ... mas a palavra da
pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a
ouviram”. Isto era lá, na lei. Eles não tinham fé, porque não havia nada em que pudessem
se basear. Vê? Correto. “Porque nós, os que temos crido, entramos no seu repouso, tal
como Ele disse... “Seu” descanso, “Seu”, é o Repouso de Cristo. (Certo) Seu Descanso,
Seu sábado. Estou... Toda vez que eu ler “descanso”, a qual está escrito aqui, vou usar em
seu lugar “Sábado” assim voces entenderão sobre guardar um dia. Vê? “Porque nós, os
que temos crido, entramos em Seu... (sábado)... descanso, tal como disse:... “ Jurei na
minha ira... (aos hebreus)... não entrarão no meu repouso, embora... (Observem as palavras
de Paulo... após o dia santificado de Deus)... embora as suas obras estivessem acabadas
desde a fundação do mundo. “Porque em um certo lugar disse assim do dia sétimo para
um descanso,... (ou um sábado... é isto certo? Vou deixar isto ali. Vê?) “Porque em um
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certo lugar... (na lei)... Ele disse assim do dia sétimo: E repousou Deus de todas as suas
obras no sétimo dia”.
65

Este foi Seu sétimo dia. Paulo admitia que Deus deu isto a eles, que era o sétimo
dia. E Deus repousou no sétimo dia: Ele abençoou o sétimo dia, Ele o santificou, Ele
santificou isto e o fez um dia de descanso. Deus o fez, depois que terminou todas as Suas
obras. E disse aqui outra vez: “Não entrarão no meu repouso” (Jesus falando). Há um outro
sábado em alguma parte. Onde está? Recordem, o “repouso de Deus”, o sétimo dia. Paulo
disse: “Eles tinham isto em um certo lugar”. Novamente ele disse: “Não entrarão no meu
repouso”, falando de Jesus em S. Mateus; certo. “Visto, pois, que resta que alguns entrem
nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas, não entraram... por causa da
desobediência. Determina”... Ouçam atentamente. Todos os que estão ouvindo digam
“Amém”. [A congregação diz: “Amém” – ed] Ouçam: “Determina outra vez um certo dia,...”
Ele determinou um dia aqui. Qual foi? Todos digam, unânimes. O sábado. É isto certo? Ele
determinou o sétimo dia da semana como um sábado neste lugar. E novamente, Ele
determinou um certo dia, dizendo por Davi... nos Salmos... Hoje depois de tanto tempo;...
(até que Jesus venha, vê? A primeira vez)... é dito: “Hoje, se ouvirdes... a sua voz, não
endureçais os vossos corações”. Há um outro repouso por vir, não um físico, mas espiritual.
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Observem. Então você diz: “Nós temos o sétimo dia também”. Espere um momento.
Vamos ler o próximo verso, (Vê?) não vá tão rápido. Certo. “Porque se Jesus lhes houvesse
dado... Porque se-se Jesus lhes houvesse dado repouso,... (dia de descanso)... não falaria
depois disso de outro dia”. Quando Ele mudou a lei, da lei para a graça, Ele não teria dado
a eles um dia para descanso, um dia de repouso, um certo dia? Porém Ele nunca disse
nada sobre o sábado. Ele nunca disse nada sobre domingo; Ele nunca disse nada sobre
sábado. Mas aqui está o que Ele diz, o que Paulo disse. Observe: “Portanto”... o verso
19... ou o verso 9: “Portanto resta ainda um sábado para o povo de Deus”. (É hoje).
“Portanto resta... um sábado para o povo de Deus. Porque aquele (você ou eu)... que
entrou no seu repouso... (no Repouso de Jesus: Vinde a mim todos os que estão cansados
e oprimidos, e vos darei Descanso), ... aquele... (Você ou eu)... repousou de suas próprias
obras, como Deus das suas no princípio”. Amém! Ali tem seu sábado. Correto? Procuremos
pois... (disse Paulo)... entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo
de desobediência... (dos dias e assim por diante. Vê?). “Porque a Palavra de Deus é viva
e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até... à
divisão da alma e do espírito... e... para discernir os... (Deixe me ver)... do espírito, e...
(Espere um momento)... até a divisão da alma e do espírito, e... das juntas e medulas, e...
para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura... alguma
encoberta diante dele; antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele
com quem temos de tratar”.
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Agora, olhem, Deus descansou no sétimo dia, criou o sétimo dia, deu isto aos
judeus como um memorial. Estou falando de S. Paulo agora. Vê? Aqui... Você crê que ele
estava trazendo isto? Você crê que ele tinha um direito? O que Ele disse em Gálatas 1:8?
“Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho além do que
já vos tenho anunciado seja anátema”. Vê? Os Evangelhos são claros. Observe. “Bem,
irmão Branham, o que eu faço agora, somente crer em Jesus Cristo?” Não. Isto não é o
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Repouso.
68

Agora, se você quer saber o que... Quantos gostariam de saber o que é o Repouso
Cristão, digam “Amém”. [A congregação diz: Amém – ed.] Agora, você pode anotar isto se
você quiser, Isaías 28. Ele disse: “Mandamento sobre mandamento – mandamento”.
“Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, e
mantenha-os firme porque que é bom”, o profeta estava falando do tempo da vinda do
Repouso, sábado. Leia todo o capítulo (Vê?); ele é o mesmo: “Tempos virão quando o dia
do sábado seria tirado”, ou se haverá ido e venderão sapatos no sábado da mesma maneira
que fizeram na segunda-feira, ou qualquer outra coisa. Vê? Disse: Quando será este sinal?”
Disse: “Mandamento sobre mandamento,... regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco
ali, e mantenha-os firme porque é bom”. “Pelo que por lábios estranhos e por outra língua,
falará a este povo...” e este é o ... (sábado)... o descanso que eu disse que entrariam. E
apesar de tudo isto endureceram seus corações e menearam suas cabeças e rejeitaram
Isto. Simplesmente a mesma coisa que fizeram no Pentecostes, quando o Espírito Santo
caiu sobre o povo, e o Espírito Santo primeiro foi dado às pessoas lá no dia de Pentecostes.
Este é o Descanso, o sábado para o povo de Deus.
69

Então a única razão pela qual nós guardamos o domingo, é porque começou
pelos nossos pais, antepassados da Bíblia, São Paulo, João, Mateus, Marcos, Lucas, e
todos eles iam de casa em casa, tomavam a comunhão no primeiro dia da semana,
quando os discípulos se reuniam, e isto não foi chamado um sábado, mas o dia do Senhor.
Na ilha de Patmos, já tinha havido uma festa do sábado na igreja. João disse: “Eu estive no
Espírito no dia do Senhor”. Correto. Vê? Então ele viu... E agora, o dia do Senhor é-é o dia
que o Senhor se levantou, se você consultar os historiadores. Josephus, Actibus [pronúncia
incorreta – ed.] e muitos outros. Ou não Actibus, oh, eu não posso... Alguns dos escritores
orientais, voces encontrarão ali. Os historiadores da igreja, como Foxe que escreveu o
“Livro dos Martires”, muitos outros, e voces encontrarão ali que a única diferença... Eles
são um grupo de judeus. Alguns deles foram chamados de canibais, os quais eram os
Cristãos. Eles disseram: Houve um homem o qual Poncio Pilatos matou, e os discípulos
vieram e roubaram Seu corpo. E foram e o esconderam, e cada-cada domingo eles vão e
comem uma parte dele”. Eles estavam tomando a comunhão. Vê? Eles... eles tomavam
Seu corpo. Vê? Eles diziam que estavam tomando o corpo do Senhor, a comunhão, e os
outros não sabiam o que era isto, e diziam que eram canibais. “No primeiro dia da semana,
eles vão e se reúnem e comem o corpo deste homem”.
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E a única maneira que você podia dizer se eram guardadores da lei e
terminantemente negavam a ressurreição, ou se eram cristãos e criam na ressurreição,
alguns iam à igreja no sábado, outros iam no Domingo, e isto era uma marca entre eles.
Isto é muito duro, não é? Certo. Espero que capte isto. O Espírito Santo é... Agora, tem
algo mais irmão? Você quer... Você quer que respondamos isto? Certo. Vamos ver, bem
aqui. Oh! Sim.
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“Os judeus ainda terão a oportunidade de serem salvos após a dispensação
gentia terminar?” Oh! Se esta não é uma excelente pergunta. Uh-huh, realmente, não
temos tempo para entrar nela, mas deixe-me dizer, tome minha palavra, mostrarei a você.
Por... Se você tomar minha palavra, como a tenho ensinado, então vá e procure-a, (Vê) e
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então descobrirá. Porque eu imagino... Não posso ver o relógio, mas eu imagino que é
passado... Que horas são? O que? Nove e meia. Tenho que ir ao hospital ainda, ir à Nova
Albany, sair de Jeffersonville às três horas e vinte e cinco da manhã. Então... E algumas
noites desta semana, não tenho ido-ido para cama antes das duas ou três horas.
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Agora, notem, rapidamente agora, para entender isto. Sim meu querido amigo
cristão, o dia dos gentios está terminado, terminando agora mesmo. É o – Deus retornará
aos judeus. Deixe-me dizer a esta pequena igreja que estou orando constantemente. E
que profecias de diferentes partes do país estão se derramando aqui concernente a isto.
Eu creio que os judeus... Agora, segurem seus casacos somente por um minuto. O judeu
nunca tem sido capaz de conceber isto da igreja cristã. Muitas vezes, os judeus me
disseram: “Irmão, você não pode cortar Deus em três partes e dá-Lo a mim”. O judeu tem
um só Deus, e este é Jeová. E o gentio tem interpretado tão mal isto, embora o tenha
captado de uma certa maneira com conhecimento. Eu creio que ele-ele tem uma-uma
concepção disto, que... não há três deuses. Há um Deus: três manifestações, três
personalidades em uma Pessoa. E quando você pode captar a mensagem... Eu disse à
Hyman Appleman... Muitos de voces o conhecem. Ele disse: “Irmão Branham, se você
levasse esta mensagem à Palestina, com os sinais e maravilhas, milhões de judeus
receberão. Jesus Cristo como seu Salvador pessoal”. Vê? Isto é certo. Eu disse...
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Aqui está a mensagem que temos. Jesus era Jeová manifestado em carne, desceu
e se manifestou. Agora, Deus (Pai, Filho e Espírito Santo) não é um como o seu dedo, um
como algumas pessoas pensam que é. A coisa é... Não, Deus é.... Deixei isto claro à
voces instantes atrás (Vê?) que há uma trindade em Um. Sou uma trindade em um. Sou
alma, corpo e espírito em uma pessoa. Correto? Certamente. Sou-sou feito de-de células,
sangue e nervos e todavia sou um ser. Vê? Para tudo o que você olha é uma trindade, e
uma trindade em um. Havia uma trindade na arca, o piso inferior, onde estavam as criaturas
rastejantes, o segundo piso para as criaturas que voavam, e o terceiro piso para Noé e sua
família. Tudo... No tabernáculo havia uma congregação, o lugar santo, e o lugar santíssimo.
Vê? E tem havido três dispensações: Paternidade, Filiação, e a dispensação do Espírito
Santo. Vê o que quero dizer? Mas todos estes três... Nós não dizemos: Nossos “Deuses”.
Isto é paganismo, e o judeu sabe disto. Mas quando você mostra à ele que este Jesus é
Deus, Jeová Deus, não uma segunda ou uma terceira pessoa, é a mesma Pessoa todo
tempo fazendo a Si mesmo manifesto... Vê? Portanto com sinais e maravilhas para provar
que Jesus se tem levantado dentre os mortos...
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O Doutor Reedhead... irmão aqui, mestre na igreja... mestre na... mestre na
escola está aqui na igreja esta noite... eu o vi aqui, dei um aperto de mãos à sua esposa
e o bebê ali atrás. Ele estava ali ouvindo-me pregar na outra noite. Penso que estão aqui,
se já não têm ido, ele é mestre de uma escola em Louisville. De todas as maneiras foram
ali para ouvir-me. É surpreendente, o homem foi à minha casa, ele e um outro, (um judeu)
poucos meses atrás. Ele disse: Irmão Branham, tenho tantos diplomas em Bob Jones.
Tenho... ali em Wheaton”. Toda a educação que ele podia acumular... Disse: “Tenho crido
em Deus desde que eu era um menininho”. Disse: “Todavia minha vida está vazia”. Disse:
“Os mestres têm estado errados?”
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Aqui está a concepção. Se alguém... Se alguns de voces estavam ali na igreja A
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Porta Aberta a outra noite, quando estávamos pregando juntos... Ele disse: “Quando obtive
meu, digo... Ouçam, pequeno tabernáculo, porque suas orações e coisas é o que nos tem
ajudado, ouçam isto. Ele me disse isto antes, ali em minha casa. Ele veio à minha casa;
ele disse: “Irmão Branham, tenho estado confundido”. Disse: “Tenho crido e aceitado,
Cristo como meu Salvador pessoal, há algo maior que isto? E creio que sou nascido de
novo do Espírito, mas não tenho testemunho de nada”. Eu disse: “Irmão, detesto dizer
isto, mas os mestres e suas escolas têm enganado você”. Olhe, como eu-eu posso dizer
isto, não creio em abrandar seu caminho para o céu. Crêem assim suas igrejas? Ouço
pelo menos alguns através daqui... “A Bíblia diz isto, você crê?” O diabo crê e estremece.
Isto não é o que você crê. O espírito de voces têm que dar testemunho com Seu Espírito,
que voces são filhos e filhas de Deus, sendo nascidos de novo e recebido o Espírito Santo.
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Ele disse: “Irmão Branham, o que você pensa sobre os Pentecostais? Eu disse:
“Esta é a razão pela qual estou lidando com eles. Esta é a razão que estou-estou associado
com eles. Eles têm conseguido algo que você não tem”. Eu disse: Com o fanatismo deles
e tudo mais, eles têm uma verdade da qual você não sabe nada à respeito”. Eu estava
conversando com um dos maiores homens na América naquele momento. Sim senhor.
Ele é o presidente das missões no Sudão, é famoso no mundo todo: fundamental até o
osso. Ele conhecia as Escrituras, e a morte, sepultamento e ressurreição, simplesmente
pregava isto, como uma casa em chamas. Aquilo não é Isto. O diabo pode fazer isto
também. O diabo é simplesmente tão fundamental quanto pode ser. Mas irmão, Jesus
Cristo disse: “...Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus”. Não
apenas porque você diga: “Sim, eu creio isto. Sim, eu-eu creio que essa é a maneira. Eu
creio isso, sim”. Isto não é tudo. Tem que haver uma atual experiência do novo nascimento.
Tem que haver algo entre você e Deus que você saiba que tem passado da morte para a
vida.
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Disse: “Irmão Branham, eu poderia receber o Espírito Santo?” Eu disse:
“Simplesmente coloquei minhas mãos sobre Hyman Appleman ali, e ele recebeu o batismo
do Espírito Santo”. O outro judeu começou a chorar, e quebrou o vidro da mesa de centro,
chorando. Ambos disseram: “Irmão Branham, como receberemos o Espírito Santo?
Estudiosos, inteligentes, engenhosos, o melhor que há na terra... E eu disse: “A maneira
apostólica de receber o Espírito Santo é colocar as mãos sobre eles”. Certo. “Impondo as
mãos”. Ananias colocou as mãos sobre Paulo para que ele pudesse receber sua visão e
ser cheio do Espírito Santo. Filipe foi e pregou ali, e batizou um numeroso grupo no Nome
de Jesus Cristo. O Espírito Santo não tinha vindo sobre nenhum deles, porque Pedro tinha
as chaves. E ele foi e colocou as mãos sobre eles, e receberam o Espírito Santo. Correto?
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Paulo, em Atos 19, após ter passado por aquelas regiões, Apolo, foi um tipo de
Billy Granham ali, estava tendo um grandioso avivamento e um bom tempo. Ele disse:
“Tendes vós recebido o Espírito Santo, quando crestes? Perguntou àquele grupo de Batistas.
Eles disseram: “Nós somos seguidores de João. Nós sabemos. Apolo é nosso pregador,
um advogado convertido, o homem mais inteligente no país”. Ele disse: “Recebestes vós
já o Espírito Santo quando crestes?” Disseram: “Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito
Santo”. Disse: “Em que sois batizados então?” Disseram: “No batismo de João”. Disse:
“Ele batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresse naquele que
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após ele havia de vir, em Jesus Cristo”. E quando eles ouviram isto, foram batizados no
Nome de Jesus Cristo. E Paulo colocou suas mãos sobre eles e receberam o Espírito
Santo, começaram a falar em línguas e magnificar à Deus. É tão simples quanto conheço
as Escrituras.
79

Agora, olhe amigo. Poderia haver aqui uma pequena diferença em suas opiniões,
porque nós misturamos tudo. Mas vamos esquadrinhar, não tentar colocar sua interpretação.
Dizer o que a Bíblia diz; apenas deixar Isto desta maneira. E eu disse: “A única coisa que
eu sei, irmãos, é para colocar as mãos sobre aqueles que estão buscando o Espírito
Santo”. Ele disse: “Você colocaria as mãos sobre nós, e pediria a Deus para nos abençoar
e nos dar o Espírito Santo? Eu disse: “Sim, eu sim. E nós ajoelhamos no piso, eu orei e
coloquei minhas mãos sobre eles, e cerca de umas poucas semanas após aquela, ambos
receberam o batismo do Espírito Santo. E quando o Doutor Reedhead recebeu o batismo
do Espírito Santo, começou a falar em outras línguas. Sim senhor.
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E as missões do Sudão disseram: “Nós não temos lugar entre nós para um homem
que fala em línguas”. E ele veio a mim e disse: “Alguem fala em línguas?” “Porque, porque”,
eu disse: “eles não têm lugar para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo falou em línguas
desconhecidas, e morreu falando em línguas desconhecidas”. Eles não puderam aceitar o
ensinamento de Paulo, pois ele falou em línguas mais do que todos eles. Alguém me
disse ontem: “Eu preferiria falar cinco palavras com entendimento”. Mas o ensinamento de
Paulo diz: “Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas”. E
eles estão proibidos de falar em línguas.
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Falar em línguas é um dom Divino de Deus, o qual pertence à igreja hoje exatamente
como no princípio. É exatamente a verdade. Sim, sem dúvida. É a Bíblia ensinando. É um
dom Divino, e você nega isto da mesma maneira você-você nega o novo nascimento, e
nega tudo o que Jesus ensinou, quando trata de deixar isto a um lado. Agora, você pode ir
a um outro extremo com isto; como muitos têm feito. Mas estou dizendo: “Isto tem seu
lugar”. Isto é simplesmente como um par de sapatos; quando você compra um par de
sapatos as línguas estão neles. E está certo. Quando você está no Corpo de Cristo, Deus
tem tudo posto na mesa aqui. Ele tem amor, Ele tem alegria. Se eu for a sua mesa e me
sentar ali, você dirá: “Pregador, venha e coma comigo”. Creio que você me ama. E você
tem feijão, batatas, cenouras, frango frito, torta de abóbora e sorvete, tudo colocado ali,
porque creio que posso comer tanto as batatas quanto o fejião. A única coisa... creio que
posso comer tanto o frango quanto a torta, tudo está sobre a mesa. A única coisa que
tenho a fazer é dizer: “Por favor, poderia me passar a torta? Creio sem nenhum receio, em
seu amor por mim, você diria: “Certamente, meu irmão, pegue um bom pedaço dela”.
Correto? Se você dissesse: “Poderia me passar as batatas?” Certamente meu irmão, aqui
está”. E cada bênção redentora pela qual Jesus morreu e comprou em Sua expiação no
Calvário está colocada na mesa e cada crente está sentado diante dela. Aleluia. Se eu
necessito de cura eu digo: “Pai, passa-me a cura”, e eu derramo isto em meu prato e
como um grande... Agora, se você quer morrer de fome, vá em frente. Sim senhor. E
profecia, falar em línguas...
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E-e então o homem escreveu ali; ele não sabia o que eu estava falando, eu tinha
falado em línguas. E ele estava escrevendo um livro, você o encontrará, e ele está espalhado
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pela nação. E além disso, este homem tem vinte e cinco ministros sobresalientes do
Instituto Bíblico de Moody, buscando o dom de falar em línguas. As pessoas
fundamentalistas estão confusas. “A Vida Cristã”, este-este mês, olhe a revista “Vida
Cristã” deste mês na página dezenove, e olhe o que aquele grande doutor de divindade
disse: Aceitaremos isto? Temos perdido alguma coisa? Aleluia. Ouço a abundância de
chuva vindo. As pessoas estão torcendo isto, mas está chegando o momento em que
Deus está dando ao mundo gentio um sacudimento com o batismo do Espírito Santo,
derramando-O em toda Sua plenitude, poder, sinais e maravilhas. A razão pela qual eu...
Os Pentecostais têm sido empurrados à um canto e têm ido à outro extremo com diferentes
coisas como essas, isto porque não era o tempo ainda. Esta é a razão, pela qual eles têm
tido todo este fanatismo. Porém esta é a promessa Divina de Deus, a Palavra Divina de
Deus, e Isto tem que suceder, porque Deus assim o têm dito. E eu creio que antes do
término da dispensação gentia Deus se derramará sobre os fundamentalistas.
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Você pode ler na revista Seleções “Reader’s Digest” deste mês, na edição do
mês de Agosto. Leia ali, como um pregador Metodista orando do púlpito, por aquele homem
que estava morrendo em uma cama no hospital, e o testemunho do Espírito Santo veio e
o homem foi curado instantaneamente. Aleluia. Certamente, Deus tem a cura Divina posta
sobre a mesa aqui. Ele tem profecia sobre a mesa. Ele tem o falar em línguas sobre a
mesa. Ele tem os nove dons espirituais no Corpo, e você pode satisfazer-se de cada um
deles. Aleluia. Sim senhor, aqui estão eles. “Ao encerrar-se a dispensação gentia, os
judeus regressarão?” Sim senhor, há muitas Escrituras que mostram isto, irmã, irmão,
quem quer que seja. Joel é uma delas: “O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto”, e
assim por diante, comeram daquela árvore. E Jesus disse Ele mesmo como eles seriam
rejeitados e tudo mais. Oh! Toda a Escritura, Daniel e outras Escrituras falam disto. Sim,
Jesus disse: “Aprendei pois a parábola da figueira: Quando já o seu ramo se torna tenro,
e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão”.
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Creio que a outra pergunta tem relação com isto, e é a seguinte: “Você crê que o
retorno dos judeus – judeus a Palestina é um cumprimento das profecias da Bíblia?
Ouvimos dizer que você vai à Palestina, isto é verdade?” Sim, sim senhor. Deixe-me
dizer-lhes algo, um dos maiores... Se você quer saber em que época do ano estamos,
você olha no calendário. Se você quer ver que hora da noite é, você olha no relógio. Se você
quer ver em que dia você está vivendo, olhe onde os judeus estão. Este é o relógio de
Deus. E olhe. A mesma noite, o mesmo dia que o anjo do Senhor me encontrou, no dia
sete de maio de 1946. No Green’s Mill, Indiana, nesse mesmo dia o tratado de paz foi
assinado para os judeus e eles se estabeleceram como uma nação pela primeira vez em
dois mil e quinhentos anos. Aleluia. E esta noite, a bandeira mais antiga em todo o mundo,
a estrela de Davi com seis pontas está tremulando, em Jerusalém pela primeira vez em
dois mil e quinhentos anos, desde que foram tirados da Babilônia. Jesus disse: “Quando
os ramos da figueira brotam e se tornam tenros”. Ali está ela. Ele disse: “Aprendei a
parábola. O verão está próximo”. Quando veres isto, saiba que o tempo está às portas.
Estamos bem no tempo do fim.
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Olhe como a “abominação” que Daniel fala à respeito, e assim por diante...?... ele
disse: “Quando o grande príncipe vier Ele profetizará por-por mil duzentos e sessenta
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dias”, os quais são três anos e seis meses. E isto é exatamente o que Jesus pregou. Ele
virá aos judeus sozinho, então Ele será cortado, cessará o Sacrifício pelo povo. “E a
abominação fará a desolação”, os maometanos erigiram à Mesquita de Omar ali. “E eles
pisarão os muros de Jerusalém até, (Puxa! Até o que?) que a dispensação gentia seja
cumprida”. E quando Ele retornar aos judeus novamente, ali é quando a Batalha do
Armagedom toma... Ali Ele chamou um povo dentre os gentios para Seu nome, Sua Noiva.
Notem. Sim senhor. Os cento e quarenta e quatro mil são todos judeus redimidos que
todavia têm permanecido ali. Todos esses...
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Então quando a igreja é levada, Moisés e Elias aparecem em Apocalipse 11, e
pregam Jesus Cristo à eles. E o Espírito Santo é tomado dos gentios, e o rapto da igreja
acontece. E será pregado por três anos e meio, aos judeus que são deixados aqui, porque
ele disse: “Setenta semanas estão determinadas sobre o Teu povo, e o Messias será
cortado dentre eles”. Quando Ele levar os Gentios a um lugar que lhe foi dado, então
restam três anos e meio para que se pregue Jesus Cristo aos judeus. Certamente. Os
Judeus estão vindo. E eu creio, irmão, que quando nós formos à Palestina neste tempo...
Oh! Orem. Eles estão lendo esta Bíblia. Somente mais uma declaração, eu tenho uma
pergunta curta aqui, e isto é tudo. Esta pergunta parece que é uma oração.
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Olhe isto. O Doutor Reedhead disse que estava conversando com um Maometano
inteligente... Agora, prestem atenção a isto. Os maometanos, cerca de vinte mil deles
vieram ao Senhor Jesus, quando viram os sinais e maravilhas ali na África. Havia
aproximadamente vinte mil, eram trinta mil ao todo, penso que eram dez mil deles os que
assistiram, porque a grande maioria eram-eram Maometanos. E quando estavam ali, eu
disse: “Qual desses seus profetas no templo poderiam curar este homem?” Qual desses
ídolos de voces nativos, poderiam curar este homem?” Eu disse: “Nenhum deles. Nenhum
profeta no templo-ou sacerdote, tampouco”. Eu disse: “Nenhum ídolo poderia fazer isto,
nem eu poderia. Mas Deus do céu tem levantado Seu Filho Jesus Cristo o Qual vive entre
os homens hoje, o Qual curou este homem que está aqui diante de voces”. Um homem
com uma corrente ao redor de seu pescoço, estava sendo conduzido como um cachorro,
e num lapso de tempo já está de pé, normal e bem, perfeitamente curado.
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Eu e o Doutor Reedhead, estávamos sentados no carro, a outra noite. Oh! Pensando
sobre isto, estava me dizendo que um maometano foi a ele, um homem muito estudioso e
estavam conversando e o Doutor Reedhead perguntou a ele: Bem, senhor porque você não
renuncia Maomé, seu velho profeta morto? Agora, lembrem-se os maometanos crêem em
Deus. Ali na África, eles tinham um grande “tambor”, pendurado assim, eles pegavam um
enorme martelo de borracha e batiam naquilo assim, e isto soava por todo o país. Cada
maometano se detém, e o sacerdote caminha até o topo do templo e diz: “Há somente um
verdadeiro Deus vivente, e Maomé é Seu profeta”. Estes são os filhos de Ismael. Veja,
Agar, eles são filhos de Abraão com Agar. Vê? Eles crêem em um Jeová Deus verdadeiro,
mas eles pensam que Jesus... Este era... Ele é nosso Redentor, enviado aos gentios vindo
da mulher livre; Isaque (Vê) e-e através de Sara. E os maometanos provêm de Agar, de
Ismael. E o túmulo de Maomé, você deveria vê-lo, é surpreendente, um túmulo enorme ali.
E por dois mil anos, um cavalo branco encilhado tem permanecido ali. Maomé prometeu
que se levantaria dos mortos algum dia e montaria aquele cavalo e conquistaria o mundo.
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E a cada-cada instante eles simplesmente trocam de cavalo, e há um guarda fiel, parado
ali, esperando o momento que Maomé se levante dos mortos. Dois mil anos se tem passado
então.
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Eles crêem em Jesus, dizem que Ele foi um profeta. Nos muros da antiga
Jerusalém há um enorme santuário construído, para Maomé quando venha, e um outro
pequeno para Jesus. Vê?, Eles dizem: “Jesus não foi crucificado; estão todos confusos
com isto”. Dizem: “Ele montou num cavalo e se foi”. Vê? Agora, eles-eles crêem nisto.
Eles usam um ponto vermelho entre seus olhos. As pessoas que forem à India, poderão
ver isto. Oh! Têm permanecido ali por muito tempo.
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disse é verdade. Amém. Gloria. Me sinto como um santo rolador neste momento. Sim
senhor. Eu creio nisto.
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S. Mateus 24:29, fala que o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as
estrelas cairão do céu. Isto acontecerá antes ou depois do rapto, ou antes que
Jesus venha reinar sobre a terra? Em minha humilde opinião agora eu não... Eu não
sei, penso que ele está falando de S. Mateus 24, ali. Jesus falando de estrelas e coisas
caindo, creio que é antes do período da tribulação se estabelecer sobre a terra. Agora
tenho minha opinião sobre isto aqui, que muitos de voces vão discordar comigo nisto,
imagino que alguns dos irmãos mais antigos têm ouvido os ensinamentos que temos
trazido. Vê? Não creio que a Igreja passará pelo período da tribulação. Creio que a Igreja...
Olhe, eu... A única maneira que ensino o Novo Testamento é pela sombra do Antigo
Testamento, como o sábado sendo o Espírito Santo e assim por diante. Tudo é uma
sombra no Antigo Testamento.

E então o Doutor Reedhead disse que esteve lá, disse: “Agora, porque voces não
abandonam este velho profeta morto e recebem Aquele que se levantou dentre os mortos.
Ao Cristo vivente?” Ele era um homem estudioso, e sabia como usar suas palavras. O
maometano olhou para ele, (homem educado, inteligente, bem aqui da América, tinha sido
educado aqui) e disse: “Senhor, bondoso Senhor, o que o seu Jesus ressuscitado pode
fazer por mim, mais do que meu profeta morto tem feito?” Disse: “Meu profeta morto me
prometeu vida após a morte. Isto foi o que seu Jesus fez”. Bem, ele tinha algo. Disse:
“Ambos escreveram um livro. Você crê no que Jesus escreveu; eu creio no que Maomé
escreveu. Ambos prometem vida. O que seu Jesus pode fazer mais do que meu-meu
Maomé?” Bem, o homem, em poucas palavras, disse a verdade. Ele disse: “Espere um
momento, bondoso senhor”. Disse: “Meu Maomé nunca me prometeu coisas como Jesus
o fez. Seu Jesus prometeu... Dizem que Ele se levantou e vai estar com voces todo tempo
até o fim do mundo, e os mesmos sinais e maravilhas que Ele fez, voces também fariam,
até o fim do mundo. Tu curarias os enfermos, levantarias os mortos, limparias ao leproso,
e expulsarias os demônios”. Disse: “Tenho estudado o Cristianismo minuciosamente”.
Disse: Deixa-me ver seus mestres produzirem Jesus Cristo, e crerei que Ele se levantou
dentre os mortos. Porém fora disto... Maomé nunca prometeu tais coisas como estas, ele
apenas nos prometeu vida após a morte, e esta é exatamente a mesma coisa que tú
ensinas, e evita as outras”. O homem estava certo, o maometano estava exatamente
certo.

Olhe de volta para o Antigo Testamento. Quando as pragas estavam caindo, eles
estavam no Egito, não estavam? E Deus estava tirando Seu povo de lá, e levando-o à terra
prometida. Correto? E Israel nunca recebeu nenhuma praga. Apenas as pragas... Antes
deles irem, estavam em Gósen. Correto? E o sol nunca deixou de brilhar; nem mosquitos
vieram, nem sapos, nem piolhos, nem tempestades, nem relâmpagos, nem morte no
gado, e tudo o que eles tinham foi preservado em Gósen. Correto? É um tipo da Igreja
sendo levada antes do período da tribulação. Jesus disse: “Quando estas coisas começarem
acontecer, levantai vossas cabeças, vossa redenção está próxima”. Vê? Eu creio que a
lua, o sol, e as estrelas... E eles disseram que... Irei ler Isto, diz: “ E os homens correrão e
se esconderão. E desejarão que as pedras caiam sobre eles, procurarão matarem a si
mesmos, e não poderão fazê-lo, e tudo mais”. Eu creio que isto acontece antes da
tribulação. Agora, observe, a tribulação vem. Quando a tribulação vier, a Igreja sobe.
Lembrem-se, somente uma igreja comum sem o Espírito Santo passa pelo período da
tribulação. Somente o eleito será levado. Oh! Eu poderia insistir em algo duro aqui, apenas
por um minuto. Me dariam mais três minutos? O povo raptado é chamado de remanescente?
Correto? Certo... Eu-eu quero dizer é-é a Noiva. O remanescente é deixado.
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O Doutor Reedhead disse que ele se deteve ali e chorou. Disse: “Irmão Branham,
pensei em você”. E ele correu, foi ali, e eu coloquei minhas mãos sobre ele, e o batismo do
Espírito Santo veio sobre ele, e agora ele tem até mesmo visões e tudo. Deixe que um
maometano o encontre, ele é um homem diferente. Eu digo que nosso Jesus se levantou
dentre os mortos. Ele vive hoje, e Ele faz as mesmas coisas hoje como Ele fez então,
todos os tipos de sinais e maravilhas. E voces, pessoas fundamentais, estão sentadas
tratando de explicar desta maneira, e perdendo a verdadeira parte fundamental da Bíblia. É
exatamente correto. Jesus Cristo, o Filho de Deus ressuscitado, pode falar noutras línguas
através de você, Ele pode profetizar através de você, Ele pode mostrar visões através de
você, Ele pode interpretar línguas desconhecidas através de você. Tudo isto é parte Dele,
e tomar esta parte Dele e deixar aquela parte Dele, seria o mesmo que me cortar pela
metade e tirar minhas cadeiras e minhas pernas e dizer que voces me têm, quando na
verdade não têm recebido esta outra metade. Você tem que me receber por inteiro. E esta
é a razão por que sou um pregador do Evangelho completo, o que crê que tudo o que Deus
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Agora, quando uma mulher corta um molde para uma saia, você fala sobre isto.
Ela estende o tecido, (Correto?), a peça de tecido, e ela coloca o molde sobre a peça e o
fixa no lugar onde deve ser cortado. Certo? Oh! Irmão, isto realmente faz bem a você.
Quem faz a eleição? Deus faz a eleição. Correto? Não é eu que digo isto, é Ele quem diz.
E Ele coloca o molde sobre quem Ele quiser. Correto? Agora, haviam dez virgens que
foram encontrar o Noivo. Correto? O que é virgem? “Virgem” significa “Pura, santa”. Correto?
O que é uma moça virgem? É uma moça que nunca foi tocada, ela é uma virgem. O que
significa azeite virgem de oliva? Significa, que isto tem sido destilado até que chegue a tal
grau de virgindade, a sua pureza. O que é ouro virgem? É quando toda escória... O ouro
passa pelo fogo e tudo, é fervido para tirar as escórias. Correto? Todo o ferro e tudo mais,
é fervido até que esteja em sua virgindade.
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Haviam dez virgens que sairam a encontrar o Noivo. Jesus disse assim. Correto?
Quantos concordam com isto, digam “Amém”. [A congregação diz: “Amém” – ed.] Dez
virgens foram encontrá-Lo. Agora, observem, todas elas eram santas. Bem, a fim de serem
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santas, elas tinham que ser santificadas, porque a santificação é a única fonte santa e
purificadora que Deus tem. Correto? Observem, todas as dez foram santificadas, mas
cinco não tinham azeite em suas lâmpadas, e cinco tinham. Correto? O que o azeite
representa? Não representa pureza, nem virgindade. Azeite representa o Espírito Santo.
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Agora, se digo isto-e fere um pouquinho, não é minha intenção, me desculpe, e
não se vá da igreja. Estou aqui no púlpito somente para tentar ajudar voces. Vê? Agora,
olhe, deixe-me mostrar-lhes. Não há uma igreja na terra que poderia viver em mais pureza
do que os Nazarenos, Santos Peregrinos e outros em seus ensinamentos. Correto? Eles
crêem absolutamente na pureza da santificação, suas mulheres nem sequer usam anéis,
e nada. Eles crêem na pureza e santificação, em todo sentido. Santidade, todas as
organizações e os legalistas, crêem nisto, é seu ensinamento. Santas, as mulheres usam
cabelos longos e saias compridas, os homens nem mesmo podem remangar suas camisas,
a maioria deles. Tudo, não tocam, nem fumam, nem bebem, nada... Nada disto. Vê?
Santos, você não poderia viver mais limpo do que isto. Mas, se um homem falar em línguas
nesta mesma igreja dos Nazarenos, ele seria chutado porta afora, e dizem que nunca se
assentaríam com ele, isto é verdade. Se você não crê nisto, tente fazê-lo uma vez, e
descobrirá. Comprove. Eles odeiam pensar nisto. Dizem: “Isto é o diabo”.
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Cinco delas... Dez eram virgens. Cinco eram sábias, tinham Azeite em suas
lâmpadas, e as outras cinco eram apenas tão puras e santas, mas não tinham Azeite.
Estavam santificadas, sem o Espírito Santo. “Há três que testificam na terra: água, Sangue,
e Espírito”. São João: 5: 7 – quer dizer, 1 João 5:7: “Três são os que testificam no céu: o
Pai, Filho e Espírito Santo, estes três são Um. Mas, são três que testificam na terra: água,
sangue e espírito; e estes três não são um, mas concordam num”. Agora, você não pode
ter o Pai sem ter o Filho. Você não pode ter o Espírito Santo sem ter o Pai, o Filho e o
Espírito Santo. Eles são Um. Você... Eles são inseparáveis. Mas você pode ser justificado
sem ser santificado, e você pode ser santificado sem ter o Espírito Santo, ser limpo, viver
uma vida pura, e ter a forma de piedade, e negar o poder de cura, o falar em línguas e os
grandes dons de Deus. (e cada um deles está ali.)
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Ali estão suas cinco virgens sábias, que tinham Azeite em suas lâmpadas, fé de
rapto, crendo em todos os sinais, maravilhas, profecias e todas as coisas. E estas cinco,
que foram cortadas do remanescente, foram levadas, e o resto delas ainda eram virgens,
não estarão perdidas, mas passarão pelo período da tribulação. Jesus disse: “Haverá...” E
elas disseram: “Daí-nos do vosso Azeite, queremos o Espírito Santo agora”. Bem, todos
sabem que o Espírito Santo, em Zacarias 4 e oh., São Tiago 5:14, todos sabem que-que
isto representa o Espírito Santo. Agora, elas disseram... Esta é a razão que nós ungimos
com azeite, porque representa o Espírito Santo: “O Azeite do Espírito”... a Bíblia diz.
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Agora, estas tinham o Espírito Santo, e as outras estavam santificadas, cinco
estavam santificadas e além disso tinham o Espírito Santo, criam em todos os feitos
sobrenaturais e todo o poder de Deus. Tudo o que Deus falou elas tinham, criam e foram
raptadas. E estas outras disseram: “Daí-nos, agora...” E as outras responderam: “Nós
temos somente o suficiente para entrarmos, ide aos que vendem e comprai-o para vós”,
disseram isto e se foram no rapto. E as outras foram e trataram de orar, para receber o
Espírito Santo, mas a dispensação gentia havia terminado e se levantou a perseguição.
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Ele disse que: “Elas foram lançadas nas trevas exteriores onde haveria choro, lamento e
ranger de dentes”, mas na segunda ressurreição elas serão ovelhas separadas dos cabritos,
mas nunca a Noiva, nunca o eleito. São o remanescente da semente da mulher.
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O que é um remanescente? A peça que é cortada, a sobra que é deixada do
mesmo tipo de tecido. Correto? Quando você vai fazer um vestido de algodão, você espalha
o tecido e coloca o molde sobre a peça, é assunto seu onde vai cortar. É assunto de Deus
onde Ele coloca o molde, Ele corta a sobra fora. Correto? O resto de tecido de algodão
deixada aqui, é simplesmente tão bom quanto o do vestido. Correto? Mas é eleição de
Deus. Deus elege Sua igreja, Deus predestina Sua igreja, Deus pre-ordenou isto. Ele
ordena Sua igreja, e a leva, o remanescente é deixado para passar pelo período da tribulação.
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Aí é onde muitos eruditos da Bíblia hoje, estão todos confusos, crendo que a
Noiva vai passar pela tribulação. Um companheiro me disse: “Eu não poderia falar contigo,
irmão Branham”. Disse: “Vejo a Noiva no céu, e o dragão lançando água de sua boca para
declarar guerra contra a Noiva. E os cento e quarenta e quatro mil, que é a Noiva, estando
no Monte Sinai”. Eu disse: “Oh! Não, não, não, não, você confundiu tudo. A noiva estará no
céu”. O remanescente da semente da mulher, não ela, não o molde, o remanescente
estará lá, e a perseguição, (O Império Romano), o Catolicismo consolidará e unirão seus
poderes com a grande igreja...
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Porque, eles já o estão fazendo... Mostraram na televisão a outra noite. A igreja
Metodista está tentando unir-se à Batista, e todas as igrejas de Cristo estão tentando
unirem-se com o Catolicismo e permanecerem ante um altar sincero. O que foi que o bispo
disse quando foi posto em julgamento e acusado de ser um comunista, a outra noite? Eu
parei e estava vendo isto na televisão. Um grupo deles... Quando este tempo venha, haverá
uma perseguição que se levantará, então o Espírito Santo cairá e Metodistas e Batistas
falarão em línguas, louvarão a Deus, curarão os enfermos, profetizarão, haverão sinais e
maravilhas. O eleito será levado, e o remanescente será deixado aqui para passar pelo
período da tribulação. E no fim do tempo, quando eles virem o que tem acontecido, terão
ido ao martírio.
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Então olhe. Você diz: “Bem, irmão Branham, você quer dizer que vai haver – que
estas pessoas vão estar ali no trono branco de julgamento? “Eles irão... A Noiva nunca
será julgada. Não senhor. Ela está em Cristo. Como você entra em Cristo?” “Por um
Espírito somos todos batizados em um Corpo” Correto? Agora, olhe aqui. A Bíblia diz: “O
julgamento foi estabelecido, e os Livros foram abertos”. Correto? Livros dos pecadores. “E
um outro Livro foi aberto”, o qual é o Livro da Vida, todo homem foi julgado. Correto? E
quem estava julgando? Jesus e os santos. Ele disse: “Ele veio e ministrou, este era um
Ancião de dias Cujos cabelos eram brancos como a lã”. E disse: “Milhares de milhares o
serviam, e milhões de milhões estavam diante Dele”. Aqui Jesus retorna como Rei e com
sua Rainha, as bodas têm terminado, e Ele está casado. Aqui está o Rei e a Rainha juntos
ali. Ao grupo que é santificado, Deus diz: “Permaneçam a Minha direita aqui”. Estes são
os que tinham seus nomes escritos no Livro da Vida do Cordeiro. E aos outros disse:
“Permaneçam à minha esquerda”, e isto foi quando abriu o livro dos pecadores.
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Você diz: “Irmão Branham, meu nome está escrito ali, eu irei”. Espere um minuto.
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Judas Escariotes foi santificado. Puxa! Irmão, desperte agora, belisque-se, para que possa
captar isto. Vê? Judas Escariotes, seu espírito é o anticristo hoje. Você sabe isto. Jesus
foi o Filho de Deus, veio de Deus e retornou para Deus, Judas foi o filho da perdição, veio
do inferno e retornou para o inferno. Jesus levou com Ele o pecador arrependido, Judas
levou com ele aquele que não se arrependeu. “Se tu... Se, se, se Tu és um curador Divino,
faça isto. Se tu és Isto, faça isto”. (Vê, esta pergunta de dúvida, anula a Palavra de Deus)
“Os dias de milagres têm passado. Se Isto é, mostra-me isto, se, se, se...” Vê? “É toda
verdade”, Deus disse.
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Observem, Judas Escariotes foi justificado pela fé, creu no Senhor Jesus Cristo, e
foi batizado. A Bíblia diz: Jesus-Jesus batizou os discípulos, Seus discíuplos”. Certo. São
João 17:17, antes que Ele pudesse enviá-los, Ele disse: “Santifica-os, Pai, na Verdade.
Tua Palavra é a Verdade”. E Ele era a Palavra, mesmo antes que a expiação fosse feita,
em outras palavras: “Como uma antecipação, Pai, do Meu Sangue derramado, eu os
santifico. Ele deu a eles poder contra os espíritos imundos, e eles foram e expulsaram
demônios. Correto? E curaram os enfermos. Correto? E eles voltaram, santificados,
regozijando, saltando, gritando e louvando à Deus. Correto? E disse: “Até os demônios se
nos sujeitam”. E Jesus disse: “Não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos,
alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no Livro do céu”. Correto? E
Judas Escariotes estava com eles, um deles, chamado, santificado, e seu nome escrito
no Livro da Vida do Cordeiro. Leia em São Mateus 10 e veja se isto não está certo. Ele
chamou cada um deles, e Judas e cada um deles, está escrito neste capítulo. Ele os
enviou, deu a eles poder contra espíritos imundos.

Que dia glorioso será,
Quando virmos a Jesus.
Cantaremos e proclamaremos a vitória.
Aleluia. Ponhamo-nos em pé por um momento. Quantos O amam com todo seu coração?
Levante sua mão e diga: “Glória ao Senhor”. [ A congregação diz: “Glória ao Senhor” – ed.]
“Senhor, eu creio no Evangelho completo”. [A congregação diz: “Senhor, eu creio no
Evangelho completo” – ed.] “Ajuda-me a ser Seu servo” [A congregação diz: “Ajuda-me a
ser Seu servo” – ed.] Aleluia. Aleluia. Você O Ama [A congregação diz: “Amém” – ed.] Na
Bíblia eles...
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Uma mulher me disse... quero dizer um jovem, pode ser que ele esteja ouvindo
aqui esta noite, ele mora do outro lado da rua. Ele era um professor de escola dominical
aqui na primeira igreja Batista. E a irmã Lula que costumava vir aqui na igreja, estava
gritando lá atrás. Eu estava pregando, irmão Neville. E o jovem me disse; “Billy, eu estava
apreciando seu sermão até que aquela mulher começou a chorar e gritar: “Obrigado Jesus,
Glória ao Senhor”. E de vez em quando um homem gritava: “Glória ao Senhor. Amém”
(Este era o irmão Seward). E eu estava pregando sobre: “Perdendo sua Primogenitura”,
Esaú vendeu sua primogenitura. E eu continuei e eles estavam glorificando. E me disse:
“Ooooh!” “Isto me faz sentir calafrios”. Disse: “Não pude suportar isto”.
Eu disse: “Irmão, se você alguma vez chegar ao céu, irá morrer de frio”. Eu disse:
“Seguramente que no céu há gritos dia e noite”. Isto é certo, irmão. Oh! Sim senhor.
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Observem, prepare-se para esta surpresa. Quando Judas ajudava como tesoureiro
da igreja, trabalhando com o Pastor Jesus. Mas quando chegou o tempo de Pentecostes,
ele mostrou suas cores, mostrou o que ele era, e com uma – com suficiente decência
sobre ele, destruiu-se a si mesmo, pendurando-se em uma árvore de Sicômoro para cumprir
a profecia. E este espírito de Judas viria e creria no Senhor Jesus Cristo. Como Jesus
disse: “Os demônios crêem e estremecem”. Ele viria e ensinaria santificação, com uma
vida tão pura quanto possa ser, mas quando vier o batismo do Espírito Santo e os dons do
Espírito, ele negará Isto. Ele mostrará suas cores cada vez. Aí está este espírito. Observe,
Jesus disse: “Acautelai-vos...” S. Mateus 24 novamente. “Os dois espíritos seriam tão
parecidos que se fosse possível enganaria até os escolhidos”. Correto? Onde se coloca
este molde... Irmão, é melhor que creia nos antiquados pregadores do Espírito Santo que
temos aqui e esteja certo com Deus. Correto. Não tenha forma de piedade e negue o poder
Dele. Amém.
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Todos estão se sentindo bem? [A congregação diz: “Amém” – ed.]

Oh! Quero vê-Lo, olhar em Sua face
Ali cantar pra sempre por Sua graça salvadora
Nas ruas de glória, deixe-me levantar minha voz
Pesares tem passado, em casa afinal, só regozijar.
Oh! Quero vê-Lo, olhar em Sua face
Ali cantar pra sempre por Sua graça salvadora
Nas ruas de glória, deixe-me levantar minha voz
Pesares tem passado, em casa afinal, só regozijar.
Amém. Certo. Irmão Neville. Deus te abençõe. Ponhamo-nos em pé e vamos nos
despedir em oração.
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