ESCOLHENDO UMA NOIVA

William M. Branham
29 de abril de 1965
Los Angeles - Califórnia - U.S.A.

São muitas as pessoas enfermas e não posso atendê-las de uma só vez.
Com certeza estou contente em estar aqui novamente nesta noite, neste
lindo auditório e no meio deste maravilhoso grupo de pessoas. E quando saímos
dali há poucos momentos atrás, as pessoas que estavam de pé na rua disseram
que não puderam entrar. E eu disse: “Bem, talvez eu consiga algum lugar para
vocês,” e eles não deixaram que entrassem. Então, sinto muito por não termos
espaço suficiente para elas. Disseram que o porão estava muito cheio, então
sentimos muito a respeito disto. Mas estamos felizes em estarmos aqui e
contentes por vermos todo este bom grupo de ministros e homens de negócios
aqui e todas as suas delegações de diferentes partes do país.
2

Eu tive o grande privilégio de falar nesta manhã no desjejum, pois certamente
considero uma honra falar diante de tantas pessoas boas. E meu assunto foi: “A
Palha Não Herdará Com O Trigo.” E eu não consegui terminar aquilo, e não foi
-- falha do irmão. Ele tentou ajeitar para que ficássemos um pouco mais, mas
ele simplesmente não conseguiu. Eu com certeza apreciei aquilo, irmão Demos.
Foi muito, muito gentil. Com certeza lhe agradeço pela sua gentileza; a cada
um de vocês. Porém eles simplesmente não permitiram que ficássemos, então
simplesmente tivemos que -- tivemos que encerrar. Eu tomarei aquilo em outro
tempo e terminarei. “A Palha não Herdará com o Trigo.” Você compreendeu que
-- você que estava ali? Espero que vocês compreenderam o suficiente.
3
Agora, eu sei que nesta noite haverá também um debate. [O irmão Branham
se refere ao debate de perguntas e respostas em relação ao batismo do Espírito
Santo patrocinado pelos Homens de Negócios do Evangelho Completo, que
apareceu na televisão em Los Angeles na época em que esta Mensagem foi
pregada -- Ed.], então não quero vos reter aqui por muito tempo para que vocês
não percam aquilo, porque eu realmente penso que aquilo foi, com certeza, um
recurso para -- para o povo Pentecostal que crê, aquele debate que assistimos
outra noite. Um bom grupo de homens com maravilhosas respostas diretas. Ver
aquilo me fez sentir tão bem, e eu confio que o Senhor abençoará isto nesta
noite e seja quem for que assistir, que possa crer. Esta é a minha sincera
oração.
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E tantos relatórios chegando hoje do -- do correio e através de telefonemas
e muitos sendo curados nesta reunião. Fiquei bastante contente por aquilo.
Para . . . Este é o . . . Ao ver pessoas enfermas. . . É essa a classe do meu
ministério. Eu -- eu levanto aqui para pregar, eu . . . Você sabe, eu não sou um
pregador, mas eu . . . Com isto, minha gramática de Kentucky, “seus,” “num
tem” e -- e todas estas palavras, então eu -- não posso dizer que seria como um
pregador moderno de hoje. Eu não poderia tomar esse lugar, porque eu -- não
tenho nenhuma cultura. Mas eu realmente gosto de expressar o que eu sei a
respeito disto para os outros ou o que sinto em relação a isto para os outros,
como o tenho aprendido, como Ele é para mim. Ele é toda a minha vida. Tudo
que já esperei ser e muito mais do que eu alguma vez pensei quanto a se teria
um amigo na terra quando eu era um rapazinho, dificilmente. Mas com certeza
estou agradecido pelos grandes amigos hoje.
Eu . . . [Fala em relação ao sistema de som -- Ed.] Oh, sinto muito. Eu -- ele
disse que eu estou como que fora de foco aqui em algum lugar.
5
Agora, para entrarmos diretamente no culto, vamos abrir as Escrituras para
alguma leitura. Eu -- eu sempre gosto de ler a Bíblia, porque Ela é a Palavra de
Deus. Eu creio nisto e eu creio que Ela é a infalível Palavra de Deus. E agora, eu
tenho algumas Escrituras anotadas aqui embaixo e algumas anotações que eu
gostaria de proferir por alguns momentos, talvez por quarenta e cinco minutos e
então sairemos a tempo para assistirmos este maravilhoso debate novamente
nesta noite. E confio que Deus continuará sempre lhes abençoando. E eu sei o
que vocês têm que fazer; eu tenho que viajar ainda esta noite para Tucson.
Vêem? Então vocês podem imaginar. São dez horas de viagem. E estarei partindo
para o exterior e eu tenho que fazer um teste de vacina contra febre amarela no
departamento do governo, então eu -- então eu tenho que chegar ali. Eu tive que
adiar isto outro dia e eles não aceitarão um “não” como resposta novamente
agora. E eu tenho que tomar mais uma para tétano e para tifo, e também os
meus auxiliares.
6

Então estou agradecido por esta oportunidade, e -- e esta ótima reunião na
qual tivemos a prioridade na convenção, com certeza emocionou meu coração.
Vocês são um excelente grupo de pessoas; eu confio que Deus vos abençoará.
E quando a grande hora . . . Aquele grande monstro ali em cima se sacudiu
sobre o Alaska poucos dias atrás, lançou sua cauda novamente nesta manhã
nos arredores de Washington. Ele poderia ter feito seu caminho de modo mais
fácil. E se o Espírito Santo me disser definitivamente . . . Alguns de vocês têm
respondido -- me perguntado isto: “Isto vai acontecer aqui, irmão Branham?”
Não, eu não sei isto. Eu não sei e até que eu saiba . . . Isto é verdade. Eu
sempre quis ser honesto com vocês. Eu não vou presumir, tomando qualquer
decisão, ou algum -- o que eu creio ou algo assim. Quando eu lhes digo: “isto vai
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ser . . .” Bem, Ele tem que me dizer primeiro e então eu lhes direi. Eu -- eu sei
que o mundo inteiro está em uma condição de abalo; estamos no fim do tempo.
Mas uma coisa tenho tentado ser. . .
7
Irmão Shakarian estava dizendo nesta manhã como ele costumava ir pelas
filas de orações e chegava ali embaixo e apanhava aqueles cartões antes das
pessoas subirem e os olhava e para ver se -- se eu lhes diria o que eles haviam
escrito ali. Eles escrevem todos os tipos de coisas nos cartões de orações,
vocês sabem e ele ia ver se aquilo estava certo. Ele disse que das centenas que
ele examinou nunca houve um errado. Nunca haverá um errado (vêem?) porque
enquanto houver Deus isto será assim. E se eu alguma vez me projetar nisso,
então, para começar, exatamente ali isto estará errado. Uma garotinha, cujo pai
está assentado me ouvindo agora, veio até a mim há não muito tempo atrás. Ela
teve um sonho. Ela disse: “Irmão Branham, o que significa este sonho?” Eu
disse: “Eu não sei, irmã. Eu terei que descobrir, se o Senhor quiser me dizer.”
Então eu segui em frente e tentei indagar ao Senhor e Ele nunca me disse.
Então a garotinha retornou novamente, ela disse: “Bem agora, onde está a
interpretação do meu sonho?” Eu disse: “Venha aqui, querida, assente-se.” Eu
disse: “Seu pai e mamãe são muito amigos meus (vêem?) e eles vieram por
toda distância lá do Canadá, distante e peregrinaram aqui comigo. Eles crêem
que isto é o que estou tentando dizer e eu nunca disse nada errado
propositalmente a ninguém em minha vida. Se eu . . .eu acho que sei o que o
sonho significa, mas até eu mesmo vir aquele sonho e então Ele me dizer o que
ele significa, eu não posso lhe dizer. Veja, se eu simplesmente inventar algo,
haverá um tempo quando você necessitará de mim como que entre a vida e a
morte e então você não saberá se poderá crer em mim ou não.”
8

Se eu lhe disser qualquer coisa no Nome do Senhor, verdadeiramente isso é
o que Aquele me disse. E portanto, por todos estes anos através do mundo e ao
redor do mundo, isto nunca falhou uma só vez, porque . . . Agora, você sabe que
o ser humano não pode ser tão infalível assim. É necessário o Espírito de Deus
para fazer isso. E agora eu tenho uma mensagem pela qual sou responsável. E
muitas vezes tenho sido considerado entre as pessoas (bem, talvez alguém que
simplesmente não se assentou e meditou um minuto), que eu era um -- um-- oh,
uma pessoa horrível, que eu não gostava das pessoas e que eu sempre as
estava ferindo. E isto não é assim. Isso não é assim. Eu amo as pessoas. Mas
você sabe, o amor é corretivo.
9
Se o seu garotinho estivesse assentado ali fora na rua e você dissesse:
“Júnior, querido, eu não te quero aí fora, mas. . .” e os carros passando zunindo
ao lado dele e você o traz para dentro, ele corre para fora novamente, ora, você
deve corrigi-lo. Se você o ama, você o fará. Você tem que fazê-lo . . . Se você vê
um homem flutuando rio abaixo em direção a uma cachoeira em um barquinho,
sendo que você sabe que aquele barco vai afundar quando ele alcançar as quedas,
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você diria: “João, você, talvez fosse bom pensar um pouco. Talvez você não
consiga.” Se eu sei que ele não vai conseguir, eu vou arrancá-lo do barco, se eu
puder, porque o amor faz isso.
10 E agora, nestas mensagens que eu prego, eu nunca tento trazer nenhuma
doutrina ou coisas assim. Eu -- eu faço isso na minha própria igreja. Mas aqui
fora, entre homens e mulheres que são de diferentes denominações e de diferentes
idéias, eu apenas tento tomar isso de uma maneira suave e explicar, mas é o
suficiente se você for nascido do Espírito de Deus, eu creio que você compreenderá
o que eu quero dizer entre os homens cristãos, metodistas, batistas,
presbiterianos, seja o que for.
11

Agora, nesta noite eu quero abrir em Gênesis capítulo 24, e eu quero ler
o -- começando com o versículo 12 do capítulo 24 de Gênesis.

E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom
encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão!
Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões
desta cidade saem para tirar água;
Seja pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro
para que eu beba; e ela disser: Bebe, e também darei de beber aos teus
camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque; e que eu conheça
nisso que fizeste beneficência ao meu senhor.
12

E então no Livro de Apocalipse . . . Este é o primeiro da Bíblia: Gênesis.
Agora, no último da Bíblia, eu quero ler no capítulo 21 de Apocalipse, versículo
9. Nós sabemos que esta Escritura de Gênesis aqui . . . Você leia todo capítulo
se você desejar. É Deus enviando Eliezer -- ou Abraão enviando Eliezer (me
perdoem) para selecionar uma noiva para Isaque. E a linda Rebeca saiu e era a
resposta perfeita para a oração de Eliezer, o servo de Abraão, que havia acabado
de orar. Agora, no versículo 9 do capítulo 21 de Apocalipse:

E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas
sete pragas e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher
do Cordeiro.
13 Agora, eu gostaria de tomar como tema nesta noite isto: “Escolhendo Uma
Noiva.” E isto é um . . . Se meu irmão que está gravando aqui . . . Esta é uma fita
que você pode ir em frente e liberá-la. E agora nisto, isto não significa exatamente
que estou falando para esta congregação presente, porém estas fitas irão ao
redor do mundo. Elas são traduzidas praticamente, oh, em um grande número
de línguas, até mesmo para as terras pagãs ao redor do mundo. Enviamos
estas fitas gratuitamente em sociedade com a igreja e elas são traduzidas através
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de toda a selva da África e na Índia e estas fitas vão ao redor do mundo.
14

Agora, escolhendo uma noiva . . . Em muitas coisas da vida nos é dado uma
escolha. A forma de vida, em si mesma é uma escolha. Nós temos o direito de
traçar nosso próprio caminho, escolhendo nosso próprio caminho da forma que
desejamos viver. A educação é uma escolha. Nós escolhemos se seremos cultos
ou se não seremos cultos. Esta é uma escolha que temos. O certo e errado é
uma escolha. Cada homem, cada mulher, menino e menina tem que escolher
se viverão certos ou errados. É uma escolha. A escolha é uma grande coisa. O
seu destino eterno é uma escolha e talvez nesta noite alguns de vocês farão
essa -- essa escolha de onde você passará a sua eternidade, antes deste culto
terminar, nesta noite. Chegará a hora que. . . Se você rejeitar a Deus muitas
vezes, chegará a hora na qual você O rejeitará pela última vez. Existe uma linha
entre a misericórdia e o juizo e é algo perigoso para um homem ou uma mulher,
menino ou menina, atravessar essa linha, pois não existe nenhuma volta quando
você atravessa essa linha da morte. Então nesta noite pode ser que muitos
farão sua -- sua decisão de onde passarão a sua eternidade.
15 Existe outra escolha que temos na vida. É a companheira de nossa vida.
Um rapaz ou uma moça, que está com vida, tem -- lhe é dado o direito de fazer
uma escolha. O rapaz escolhe e a jovem tem o direito de aceitar ou rejeitar, mas
continua sendo uma escolha em ambos os lados; ambos, homem e mulher,
eles têm que fazer uma escolha. Você também, como cristão, tem uma escolha.
Você pode escolher a que igreja aqui na América (até agora) você pode frequentar.
Este é o seu próprio privilégio americano, escolher qualquer igreja a qual você
deseja pertencer. Isto é uma escolha. Você não precisa ir a nenhuma delas se
você não quiser, mas se você deseja mudar de metodista para batista ou de
católico para protestante, ou assim por diante, não existe ninguém que possa
lhe dizer ou lhe fazer ir a determinada igreja. Esta é nossa -- esta é nossa
liberdade. Esta é a nossa democracia, pois cada homem pode ter para si
mesmo liberdade de religião e esta é uma grande coisa. Deus nos ajude a
manter isto enquanto vivermos.
16

Você tem a escolha se . . . Quando você escolhe esta igreja, você pode
escolher se você. . . nesta igreja. . . se você escolheu uma igreja que te guiará
para o seu destino eterno. Você pode escolher uma igreja que tenha um
determinado credo, que você pode pensar que aquele credo é exatamente o que
você quer; ou a outra igreja tem seu credo. E então tem a Palavra de Deus que
você pode escolher. Você tem que fazer uma escolha. Existe uma lei de escolha,
não escrita, no nosso meio. Eu creio que foi Elias certa vez, no Monte Carmelo,
depois da demonstração em uma grande hora de crise, na qual estamos quase
entrando agora mesmo. Talvez possa ser para você ou para mim nesta noite,
para fazermos esta escolha como a experiência do Monte Carmelo. Francamente,
eu creio que isto está acontecendo ao redor do mundo agora.

6

A PALAVRA ORIGINAL

17

Mas logo haverá um tempo que você terá que fazer uma escolha. E vocês,
homens aqui, de suas igrejas denominacionais, apenas creiam nisto, que a
hora está bem aí quando você fará uma escolha. Ou você entrará no Concílio
Mundial ou você não será mais uma denominação. Você terá que fazer aquilo e
aquela escolha está vindo em breve. E também é uma coisa perigosa esperar
aquela última hora chegar, porque você poderá tomar algo que nunca te sacudirá
para sair daquilo. Você sabe, há uma hora em que você pode ser advertido,
então se você ultrapassa aquela linha de advertência, você já está marcado para
o outro lado, marcado.
18

Recordem, quando o ano jubileu chegava, e o -- o sacerdote vinha tocando
sua trombeta, cada escravo podia ficar livre; mas se ele recusasse aceitar sua
liberdade, então ele tinha que ser levado a um poste no templo e uma sovela lhe
perfurava a orelha e então ele serviria a seu mestre para sempre. E era colocado
em sua orelha uma espécie de brinco. A fé vem pelo ouvir. Ele escutou aquela
trombeta, mas ele não quis dar ouvidos a ela. E muitas vezes, homens e mulheres
escutam a verdade de Deus e vêem isto ser vindicado e provado ser a verdade,
mas mesmo assim eles não querem ouvir isto. Há outras razões. Existem outras
escolhas que eles preferem a encarar as verdades e os fatos. Portanto, seus
ouvidos podem se fechar para o Evangelho. Eles nunca ouvirão isto novamente.
Meu conselho para você, quando Deus falar a seu coração, haja corretamente
então. Elias lhes deu uma escolha: “Escolhei hoje a quem devais servir. Se
Deus é Deus, servi-O; porém se Baal é Deus, ide após ele”.
19

Agora, como vemos, todas as coisas naturais são um tipo das coisas
espirituais, pois seguimos nesta manhã, como o sol e sua natureza . . . Aquela
foi a minha primeira Bíblia. Mesmo antes de eu ler uma página na Bíblia, eu
conhecia a Deus. Porque a Bíblia está escrita em todas as partes na natureza e
ela simplesmente corresponde com a Palavra de Deus: como a morte, sepultura,
ressurreição da natureza e o sol nascendo, atravessando e se pondo, morrendo;
nascendo novamente, simplesmente são tantas as coisas através das quais
poderíamos tipificar Deus na natureza que teríamos que deixar esta mensagem
de lado.
20 Agora, se o espiritual -- ou o natural é um tipo do espiritual, então a escolha
de uma noiva no natural é um tipo da escolha de uma Noiva, da Noiva no espiritual.
Agora, é uma coisa séria quando você vai escolher uma esposa. Um
homem. . . Pois os votos aqui são até que a morte os separe. É assim que
devemos guardar isto. E você faz aquele voto diante de Deus que somente a
morte te separará. E eu penso que deveríamos . . . O homem em sua mente sã,
que está planejando o futuro, ele deve escolher aquela noiva cuidadosamente.
Tenha cuidado com o que você está fazendo. E uma mulher escolhendo um
esposo, ou aceitando a escolha de um esposo, deve ter bastante cuidado com
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o que ela está fazendo e especialmente nestes dias. Um homem deve pensar e
orar antes dele escolher uma esposa.
21 Eu penso que esta é a razão pela qual hoje temos tantos casos de divórcios
agora, pois a América é líder no mundo em casos de divórcios; nós estamos na
frente de todo mundo. Existem mais casos de divórcios aqui do que em qualquer
outra parte (nesta nação), e deveria ser e pensamos ser, uma nação cristã. Que
vergonha são nossos tribunais de divórcios! Eu penso que a razão disto é porque
os homens se afastaram de Deus e as mulheres se afastaram de Deus. E
descobrimos que se um homem orar e uma mulher orar a respeito do assunto,
não apenas olhar para um belo par de olhos ou grandes ombros fortes, ou coisas
assim, ou alguma outra afeição mundana, mas se você olhasse primeiro para
Deus e dissesse: “Deus, é este o Teu plano?”
22 E hoje em dia tem muita cola, como na escola. Quando -- quando os alunos
chegam de manhã, muitas crianças da vizinhança que -- são amigos meus
passam e dizem: “Irmão Branham, você orará por nós? Nós teremos uma -uma prova hoje. Estudei a noite toda e parece que eu não pude -- não pude
assimilar isto. Ore por mim.” Eu acho que qualquer garota de escola, se você,
se
você. . . E os pais na mesa de manhã, se você disser: “Mamãe, o
João tem uma prova hoje; vamos orar por ele agora,” eu acho que isto seria -tudo o que você poderia fazer de outro modo, ou olhar para o papel de alguém e
colar. . . eu penso que se você viesse e orasse sobre o assunto . . .
23

E se apenas analisássemos o que estávamos fazendo quando fôssemos
casar, quando escolhemos nossa esposa ou marido, se considerássemos. . .
Um homem deve orar sinceramente, pois ele poderia arruinar toda a sua vida.
Recordem, o voto é: “Até que a morte nos separe.” E poderia arruinar sua vida
fazendo a escolha errada. Mas se ele sabe que ele está fazendo uma escolha
errada se casando com uma mulher que não está apta para ser sua esposa e
ele o faz de qualquer modo, então a falha é dele. Se uma mulher toma um
marido e sabe que ele não está apto para ser um esposo para ela, então é sua
própria falha depois de estar ciente do que é certo e do que é errado. Então
você não o deveria fazer até que tivesse orado o suficiente a respeito disso.
24

O mesmo se aplica ao escolher uma igreja. Agora, você deve orar pela igreja
na qual está confraternizando. Recordem, as igrejas têm espíritos. Agora, não
quero ser crítico, mas sei que sou um homem velho e terei que partir daqui num
desses dias. E terei que responder no dia do juizo pelo que estou dizendo nesta
noite ou em outros tempos, e eu -- portanto, tenho que ser realmente sincero e
verdadeiramente convicto. Mas você vai a uma igreja e se você observar o
comportamento daquela igreja, simplesmente observe o pastor por um momento
e você descobrirá que a igreja age como o pastor. As vezes eu questiono se não
apanhamos o espírito um do outro em vez do Espírito Santo. Chegamos a um
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lugar onde o pastor é realmente radical e se comporta de modo suspeito, você
descobrirá que a congregação é do mesmo modo. Eu te levo a uma igreja onde
eu vi o pastor se colocar de pé, balançar suas mãos de um lado para o outro.
Observe a congregação; eles fazem a mesma coisa. Você toma um pastor que
engole qualquer coisa, geralmente a igreja fará a mesma coisa. Então se eu
estivesse escolhendo uma igreja, eu escolheria uma genuína, fundamental, uma
igreja bíblica do Evangelho completo, se eu estivesse escolhendo uma para
colocar minha família.
25

Escolher . . . eu olhei . . . Os garotos outro dia . . . O filho do irmão Shakarian
e seu genro me levaram ali em cima para orar por um jovem rapaz, um cantor,
um jovem elegante, que havia acabado de voltar (Fred Barker, era o seu nome.),
acabado de voltar de uma viagem e eles me ligaram dizendo que o Fred estava
morrendo, e então antes que eu pudesse entrar na casa, outra notícia chegou:
“Ele já pode estar morto agora.” E disseram que ele teve uma hemorragia cerebral
e ele ficou paralisado e -- e ele estava morrendo; e a sua esposa queria que eu
orasse por ele. E eu pensei, oh, eu -- se eu tentasse voar, ele estaria morto
antes de eu chegar lá, e ele já pode estar morto agora.” Então eu telefonei
rapidamente e falei com a pequena senhora no telefone, e -- e fizemos uma
conexão telefônica para os ouvidos do Fred. Ele não podia engolir. E ele estava
engolindo artificialmente. E quando oramos por ele disse -- acenou, para tirar
aquilo de sua garganta. Ele podia engolir. Os médicos não podiam crer naquilo;
eles tiraram e ele pôde engolir. E no outro dia ele estava restabelecido.
26

Uma igreja -- escolhendo uma igreja. . . Recebemos um telefonema há pouco
tempo atrás nesta manhã. Uma membro de minha igreja, que na realidade é
uma mulher batista de Louisville, ela morreu bem cedo nesta manhã. E minha
igreja em casa, um verdadeiro grupo de homens consagrados, se reuniu e foi até
o agente funerário que ia embalsamá-la, aqueles homens se colocaram ao
redor dela e oraram até que a vida voltou para ela e ela está viva nesta noite: os
anciãos de minha igreja. Por que? Eles foram ensinados a crer que todas as
coisas são possíveis. Venha a Deus sinceramente.
27

Então você deve fazer a escolha correta. Novamente, o tipo de mulher que o
homem escolhe refletirá a sua ambição e seu caráter. Se um homem escolhe
uma mulher errada, isso reflete o seu caráter. E ao que ele se une mostra
verdadeiramente o que está nele. Uma mulher reflete o que está no homem
quando ele a escolhe como esposa. Isto mostra o que está dentro dele. Não
importa o que ele diga lá fora, observe com quem ele se casa. Eu chego ao
escritório de um homem e ele diz que é um cristão, com fotografias de mulheres
ao redor de toda sua parede, com aquela velha música ‘boogie-woogie’ tocando.
Não me importa o que ele diga; eu não creio no seu testemunho; porque o seu
espírito está se alimentando das coisas do mundo. O que dizer se ele se casa
com uma bailarina, ou se casa com uma rainha do sexo, ou apenas uma linda e
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moderna Ricketta? Isto reflete; isto mostra o que ele tem em sua mente, como
será seu futuro lar, porque ele a tomou para criar os seus filhos e seja lá o que
for que ela seja, esta é a maneira que ela criará aqueles filhos. Então isto reflete
o que está no homem. Um homem que toma uma mulher assim mostra
exatamente o que ele pensa do futuro. Poderia você imaginar uma cristã fazendo
uma coisa como aquela? Não, senhor, eu não poderia. Um verdadeiro cristão
não procurará por tais rainhas da beleza e bailarinas, e rainhas do sexo. Ele
procurará por um caráter cristão.
28

Agora, você não pode ter todas as coisas. Pode haver uma garota que seja
realmente bonita, e a outra garota talvez ela -- sua estatura tenha uma aparência
melhor do que esta. E você tenha que sacrificar uma pela outra. Mas se ela não
tem a estatura de uma dama, de uma mulher, e ela . . .não me importa se ela
seja bonita ou não, seria melhor que você olhasse seu caráter, seja ela bonita ou
não. Agora. . .Pois se um cristão escolhe uma esposa, ele deveria escolher
uma genuína mulher nascida de novo. Não importando o que ela pareça ser, é o
que ela é que conta. E então novamente, aquilo reflete seu próprio caráter pio e
reflete o que está em sua mente e o que será no futuro, pois sua família será
criada por tal mulher, para os planos futuros de seu lar. Se ele se casar com
uma destas pequenas modernas Rickettas, rainhas do sexo, o que pode ele
esperar? Que tipo de lar poderia um homem esperar ter? Se ele se casa com
uma moça que não tem moral suficiente consigo mesma para permanecer em
casa e tomar conta da casa e deseja trabalhar fora no escritório de alguém, que
tipo de dona de casa ela será? Terá babás e tudo mais. É verdade.
29 Agora, eu não tenho este gosto moderno para que as mulheres trabalhem.
Quando vejo estas mulheres com estes uniformes, dirigindo ao redor da cidade,
em motocicletas como policiais, é uma desgraça para a -- qualquer cidade que
permite uma mulher fazer isto, sendo que existem muitos homens que estão
desempregados, isto mostra o pensamento moderno de nossa cidade; isto mostra
a degradação. Nós não precisamos de ter nossas mulheres aí fora desta maneira.
Elas não têm nada que fazer aí fora assim. Quando Deus deu ao homem uma
esposa, Ele lhe deu a melhor coisa que Ele poderia dar além da salvação; mas
quando uma tenta tomar o lugar do homem, então ela é mais ou menos a pior
coisa que ele pode ter. Agora, isto é correto. Agora, podemos ver a aplicação
espiritual. Eu -- eu sei que isto é ruim. Você acha que é ruim, mas é a verdade.
Não nos importa quão ruim seja; nós temos que encarar os fatos. É isto que a
Bíblia nos ensina. Vêem?
30 Agora, vemos claramente aqui o plano de Deus planejando Seu futuro lar
com a Sua futura Noiva que entra em cena agora. Se um homem se casa com
uma rainha do sexo, você vê o que ele está esperando para o futuro. Se um
homem se casa com uma mulher que não fica em casa, você vê o que ele está
procurando no futuro. E eu, certa vez . . .Isto soa horrível, e eu -- eu apenas sinto
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de dizer isto, e eu -- eu . . . Geralmente se eu penso em dizer uma coisa, eu
devo dizê-la, e essa -- geralmente é a maneira de Deus. Eu -- eu costumava ir
com um boiadeiro, com o qual eu trabalhava, comprar gado. Eu observei que o
velho companheiro sempre olhava diretamente para a cara da bezerra antes dele
dar o lance. Então ele virava a sua cabeça e olhava de um lado e de outro. Eu o
seguia e o observava, e ele a olhava de cima em baixo. E se ela tivesse uma
estatura boa, então ele virava e olhava em sua cara, e às vezes ele balançava a
sua cabeça e ia embora.
Eu disse: “Jeff, eu quero lhe perguntar uma coisa.”
Ele disse: “Diga, Bill.”
E eu disse: “Por que você sempre olha as vacas na cara?” Eu disse: “Ela
parece boa, uma boa -- uma vaca pesada e boa.”
Ele disse: “Eu quero lhe dizer, rapaz; você tem muito que aprender.” E
eu -- eu observei isto depois que ele me disse. Disse: “Não me importa o quanto
ela esteja forte; ela pode dar bife até nos cascos; mas se ela tem aquele olhar
selvagem em sua face, jamais a compre.”
Eu disse: “Por que assim, Jeff?”
“Bem,” disse, “a primeira coisa é,” disse, “ela nunca ficará quieta.” E ele
disse: “A outra coisa é que ela nunca será uma mãe para o seu bezerro.” E
disse: “Eles a colocaram em um curral agora. É a razão pela qual ela está
gorda. Se você a solta com aquele olhar selvagem, ela correrá para a morte.”
E eu disse: “Você sabe, parece que aprendi alguma coisa. Eu creio que isto
se aplica às mulheres também.” . . .? . . .Aquele selvagem, olhar espantado de
uma Ricketta, é melhor você se afastar dele, rapaz. Com toda aquela coisa azul
em cima dos seus olhos, e eu não -- eu não ia querer aquilo; eu não acho que
seria conveniente para uma cristã. Não me importa o quanto a televisão e jornais
digam que é lindo; é a aparência mais horrível, a visão mais horrenda que já vi
em minha vida.
31

Quando vi aquilo aqui pela primeira vez no Restaurante Cliftons, no café da
manhã, eu vi algumas jovens senhoras se aproximarem. O irmão Arganbright e
eu havíamos acabado de entrar. E ele desceu as escadas. E eu olhei, e eu -aquela garota entrou. Eu pensei, “Bem, eu -- eu não sei.” Eu nunca vi isto antes.
Isto era como. . .Oh, parecia que ela estava com cancro. Você sabe, com uma
aparência engraçada . . . Eu -- eu não estou dizendo isto para fazer graça.
Eu -- estou dizendo isto para . . . Você sabe, eu já vi lepra. Eu sou um missionário.
Eu já vi todos os tipos de extravagâncias, vocês sabem, de como as enfermidades
. . .E eu ia chegar até a jovem e lhe dizer: “Eu -- eu sou um ministro; eu -- eu oro
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pelos enfermos. Você gostaria que eu orasse por você?” E eu -- eu nunca tinha
visto nada daquele jeito. E então ali entraram mais duas ou três, e eu me retive
então e esperei. E o irmão Arganbright se aproximou . . .? . . . Eu disse: “Irmão
Arganbright (Ele deve estar aqui),” eu disse, “qual o problema com a mulher?”
E ele disse: “Aquilo-- aquilo é pintura.”
Eu disse: “Bem, que coisa, que coisa.” Vêem? E eu que pensava que eles
deveriam tê-la colocado em um hospital de isolamento em algum lugar, você
sabe, para evitar que as outras mulheres se contaminassem.
32 Mas você sabe, você tem que planejar e olhar e orar quando você está
escolhendo. Pois vemos através disto, a Palavra da promessa, ela, a noiva que
o homem escolhe vai refletir o seu caráter. Isto reflete o que está nele. Agora,
pode você imaginar um homem cheio do Espírito Santo tomando algo assim
para ser uma esposa? Eu -- eu simplesmente não vejo isto, irmão. Agora, talvez
eu seja apenas um velho rabugento, mas você sabe, eu -- eu simplesmente não
posso compreender isto. Vêem? Observem, pois isto refletirá o que está nele.
Ela o ajudará a formar o seu futuro lar. Agora, então quando mudamos de volta
agora por um momento para o lado espiritual, e quando vemos uma igreja que
está no mundo, agindo como o mundo, precipitada no mundo, sendo participante
do mundo, considerando os mandamentos de Deus como se Ele nunca os
tivessem escrito, então você -- você pode apenas imaginar que Cristo não tomará
uma Noiva assim. Poderia você imaginá-Lo tomando a igreja moderna de hoje
como uma Noiva? Não o meu Senhor. Eu não -- eu dificilmente poderia ver isto.
Não.
33

Recordem agora, o homem e a sua esposa são um. Você se uniria a uma
pessoa assim? Se você se unir, isto com certeza desapontaria a minha
credibilidade em você. E então, que tal Deus Se unindo a algo assim, a uma
prostituta denominacional comum? Você acha que Ele faria isto? “Tendo forma
de santidade mas negando o poder de sua eficácia.” Ele jamais faria isto. Ela
deve ter o Seu caráter. A verdadeira igreja nascida de novo deve ter o -- o caráter
que estava em Cristo, porque o marido e a mulher são um. E se Jesus fez
somente aquilo que agradava a Deus, guardou a Sua Palavra e manifestou a
Sua Palavra, a Sua Noiva terá que ter o mesmo tipo de caráter. Ela não poderia
de modo algum ser uma denominação, porque então não importa o quanto você
deseja dizer “Não,” ela é controlada por uma junta em alguma parte que lhe diz
o que fazer e o que ela não pode fazer e muitas vezes está a um milhão de
milhas distante da verdadeira Palavra.
34 É muito ruim alguma vez nos afastarmos do verdadeiro Líder que Deus nos
deixou para dirigir a igreja. Ele nunca enviou nenhum presbítero estatal. Ele
nunca enviou um bispo, cardeais, padres, papas. Ele enviou o Espírito Santo
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para a igreja, para guiar a igreja. “Quando Ele, o Espírito Santo vier, Ele lhes
guiará a toda Verdade, revelará a vocês estas coisas que eu lhes disse, trazendoas à lembrança, e lhes mostrará as coisas que hão de vir.” O Espírito Santo foi
dado para fazer isso. Agora, a igreja moderna odeia isso. Eles não gostam
disso. Então como poderia ela ser a Noiva de Cristo? O povo hoje, escolhe uma
denominação moderna, o que isto faz? Apenas reflete seu pobre entendimento
da Palavra. Eu não tenho a intenção de ferir, mas eu quero que isto aprofunde o
suficiente até que você olhe para isto.
35

Já casei muitos casais, mas eu -- sempre me faz lembrar de Cristo e Sua
Noiva. Um dos casamentos que realizei aqui há algum tempo atrás, esta -- esta
foi uma coisa de bastante destaque na minha vida. Isto foi há vários anos atrás
quando eu era apenas um jovem ministro. Meu irmão estava trabalhando na -P.W.A. Eu não sei se alguém recorda daquilo ou não, alguém que tenha a minha
idade. E aquele era um projeto que o governo havia feito e meu irmão trabalhou
cerca de umas trinta milhas. Eles estavam cavando alguns lagos, um projeto de
conservação. E ali havia um rapaz que trabalhava com ele ali em cima de
Indianápolis, por volta de, oh, de cem milhas acima de Jeffersonville onde
eu -- eu moro, ou morava. E ali havia um . . . Ele disse para meu irmão certo dia,
ele disse: “Doc,” ele disse: “eu -- eu quero -- Se eu simplesmente conseguir
dinheiro suficiente para pagar um pregador, eu vou me casar.” Ele disse: “Eu -eu já tenho dinheiro suficiente para pagar minha licença,” mas disse: “Eu não
tenho dinheiro suficiente para pagar o pregador.”
Doc disse: “Bem, meu irmão é pregador, e -- e ele -- ele pode te casar.”
Disse ele: “Ele nunca cobra das pessoas por coisas como esta.”
Ele disse: “Você pode lhe perguntar se ele me casa?”
36 Bem, naquela noite meu irmão me perguntou. E eu disse: “Se ele nunca foi
casado antes, qualquer um deles, e eles -- está tudo bem.”

Ele disse . . . Bem, ele disse que lhe perguntaria.
E eu disse: “Se for assim, diga-lhe para descer.”
Então quando chegou sábado o rapaz desceu . . . Tem sido uma grande
coisa para mim sempre olhar para trás a respeito disto. Eu. . . Numa tarde
chuvosa, e um velho carro Chevrolet e com os faróis amarrados com arame,
parou na frente. Isto foi logo após eu ter perdido minha esposa e eu morava em
dois quartinhos. E -- e Doc estava ali comigo esperando por eles. E -- e o rapaz
saiu do carro e com certeza para mim ele não parecia um noivo, ou para qualquer
outra pessoa, eu acho. Embora a gente pudesse -- comprar um bom par de
sapatos por um dólar e meio e ele tinha um par que estava desgastado e suas
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calças eram realmente frouxas. Ele tinha uma destas velhas jaquetas de fustão.
Eu não creio que algumas destas pessoas antigas se lembrariam. Parece que
ela havia sido colocada em uma máquina de lavar sem enxaguar, ela estava
amassada, e amarrada assim e os cantos levantados.
37

E uma mocinha saiu de um lado com um pequeno, oh, algum desses
vestidinhos xadrez . . . eu não sei. Eu cometi um engano ao me referir a estes
tipos de materiais certa vez. Eu creio que era um pano de algodão listrado. E
então isto era uma . . . eu falei errado novamente. Eu -- eu sempre faço isto. E
eu disse . . . Ela saiu do carro, e eles subiram as escadas, e -- quando eles se
aproximaram, a pobre coisinha, ela . . . eu acho que ela apenas, uma saia era
mais ou menos tudo o que ela tinha. E ela quase estava descalço. Ela havia
pedido carona desde Indianápolis, tinha pouco cabelo pendurado atrás com uns
tipos de tranças longas descendo por suas costas, parecia bastante jovem.
E eu lhe disse: “Tem você idade suficiente para se casar?”
Ela disse: “Sim, senhor.” E ela disse: “eu tenho minha permissão assinada
por meu pai e mãe.” Ela disse: “eu tive que mostrar isto para -- para o tribunal
aqui para obter minha licença.”
Eu disse: “Tudo bem.” Eu disse: “Eu gostaria de conversar com você um
pouquinho antes de realizarmos este casamento.” Eles se assentaram. O rapaz
continuou a olhar ao redor do quarto. Ele realmente precisava de um corte de
cabelo. E ele continuava olhando ao redor do quarto. Ele não estava prestando
atenção em mim. Eu disse: “Filho, eu quero que você ouça o que estou dizendo.”
Disse: “Sim, senhor.”
E eu disse: “Você ama esta garota?”
E ele disse: “Sim, senhor, eu a amo.”
Eu disse: “Você o ama?”
“Sim, senhor, eu o amo.”
Eu disse: Agora, tem você um lugar para onde levá-la depois de vocês se
casarem?”
Disse: “Sim, senhor.”
Eu disse: “Correto. Agora,” Eu disse: “Eu quero lhe perguntar algo. Eu
compreendo que você está trabalhando aqui neste P.W.A.”
E ele disse: “Sim, senhor.” (Aquilo era cerca de doze dólares por semana.)
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E eu disse: “Você acha que você pode fazer o suficiente para sustentá-la?”
Ele disse: “Eu farei tudo o que eu puder fazer.”
E eu disse: “Bem, tudo bem.” E eu disse: “Agora, e se ele sair de . . . E se
ele perder o seu emprego, irmã? O que você vai fazer? Correrá de volta para
casa para a mamãe e o papai?”
Ela disse: “Não, senhor, eu ficarei com ele.”
E eu disse: “E, senhor, se você tiver três ou quatro filhos e nada para alimentálos, e não tiver nenhum trabalho, o que você irá fazer? Mandá-la embora?”
Ele disse: “Não, senhor, seguirei lutando. Nós daremos um jeito.” Eu me
senti pequeno e vi que ele realmente a amava e eles amavam um ao outro. Eu os
casei.
38

E então eu quis saber para onde ele a havia levado. Passado poucos dias eu
perguntei ao meu irmão Doc: “Onde estão?”
Disse: “Desça até New Albany (uma cidadezinha abaixo de nós).” E lá
embaixo no rio onde estavam colocadas aquelas chapas de metal ali, onde eu ia
todos os dias quando eu era -- eu era o homem que cuidava da linha, então
quando todo o resto dos companheiros, todos se assentavam ao redor e contavam
piadas e coisas, eu entrava no caminhão e descia o rio e ficava orando durante
aquela . . . ? . . . ou lia a minha Bíblia sob um grande pedaço de chapa onde
ficava a siderúrgica. Ali havia um punhado de velhos vagões colocados ali. E
aquele rapaz desceu ali e pegou um daqueles vagões e abriu uma porta nele, e
apanhou jornal e pregou com tachinhas . . . Quantos sabem o que é uma tachinha?
Então não há ninguém de Kentucky. Você pega um pedaço de cartolina, e coloca
um percevejo nele, um pequeno preguinho e então empurra-o para dentro
do. . . Isto é uma tachinha.
39

Então eles haviam colocado aquilo tudo ao redor. E ele havia subido até a
siderúrgica e apanhado algumas coisas, e fez um degrau. Eles subiam, então
apanhou algumas velhas caixas e fez uma mesa. E certo dia eu pensei: “Eu vou
descer até ali e ver como eles estão passando.” Cerca de seis meses antes
daquilo, eu havia casado a filha de E.V. Knight com o filho de E.T. Slider.
E.V.Knight é um dos homens mais ricos que existem no Rio Ohio. E ele dirige
uma grande fábrica ali que faz estas casas pré-fabricadas e assim por diante.
E -- e Slider, Sr. E.T.Slider é da companhia de areia e brita, filhos milionários e
eu os havia casado. E eu estive em um certo lugar, ensaiando isto por cerca de
duas semanas e entravam em uma cabine e ajoelhavam em almofadas e toda a
pompa e tudo mais que jamais tive que passar, tive que passar por isto para
casar aquele casal. E quando eles saíram, ora, eles estavam . . . Este outro
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pequeno casal simplesmente ficou de pé em um quartinho onde tínhamos um
sofazinho e uma cama de dobrar, porém ambos se casaram através da mesma
cerimônia.
40 E então certo dia, eu pensei em ir visitar aquele casal rico. Eles não tinham
que trabalhar, seus pais eram milionários. Eles haviam construido uma ótima
casa para eles. Francamente, este E.V.Knight ali em cima da colina, as
maçanetas de suas portas eram de catorze quilates em seu grande palácio,
então agora, pode você imaginar em que tipo de casa eles viviam. Eles não
tinham que trabalhar. E todo ano era dado para eles um excelente Cadilac, e
eram filhos únicos. E eles simplesmente tinham tudo o que queriam. Eu me
aproximei certo dia . . . Agora, eu me familiarizei com eles, um de seus amigos
era um bom amigo meu; todos nós éramos como que amigos íntimos. Foi
assim que me familiarizei quando eles quiseram que eu os casasse. Então eu
subi para visitá-los. E chegando lá fora, no meu velho Ford, subi as escadas. E
-- e eu havia me aproximado muito e podia ouvi-los.
41 E eles estavam realmente discutindo. Eles estavam com ciúme um do outro.
Eles haviam ido a um baile. Ela era uma garota muito bonita e ela era um destes
tipos de rainha da beleza. Ela havia ganhado muitos prêmios por ali e ganhou
alguns carros e coisas por ser a rainha da beleza. E eu olhei para eles e um
estava assentado em um canto e o outro noutro, discutindo a respeito de algum
rapaz com o qual ela havia dançado ou alguma garota ou algo. Quando me
aproximei, eles pularam rapidamente e agarraram a mão um do outro ali, eles - deram a mão e vieram andando em direção a porta. Disseram: “Ora, oi, irmão
Branham. Como você está passando?”

Eu disse: “Tudo bem. Como vocês estão passando?”
E “Oh,” ele disse: “Eu -- eu . . . Estamos muito felizes, não estamos, querida?”
E ela disse: “Sim, querido.” Vêem?
42

Agora, veja, fingindo algo que não é real. Agora, você não pode obter calor
de um fogo pintado. Como algumas igrejas que tentam pintar o Pentecostes
como algo que aconteceu há mil anos atrás ou dois mil anos atrás. Você não
pode obter calor através de um fogo pintado. O Pentecostes é tão real hoje
como o foi no passado. Vêem? É mesmo. O fogo continua caindo. Não é um
fogo pintado; é um fogo verdadeiro. Então eles -- ali estavam eles. Vêem? Eu -eu não gostaria de viver assim.
43 “Bem,” eu pensei: “Sabe, bem ali embaixo do outro lado do penhasco e do
rio, ali está aquele outro casal.” Eu pensei em um sábado à tarde de dar um
pulinho até ali para ver como eles estavam passando. Então eu, com a face suja
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e vestido com um macacão sujo e com minhas ferramentas. Eu pensei em
passar por eles. E eu fui me aproximando como se estivesse procurando por
isolantes que haviam sido rachado por relâmpagos ou algo e -- e enquanto eu
andava ao lado do fio telefônico -- do cabo elétrico ao longo do rio. E o velho
Chevrolet estava estacionado na frente; mais ou menos um ano depois de eu os
ter casado, e ali havia um . . . A porta estava aberta, e eu podia ouvi-los conversar.
Então isto soa -- soa como hipocrisia, mas eu me aproximei o suficiente para
que eu pudesse ouvir, ver o que eles estavam dizendo, fiquei ali parado; e eu
queria apenas saber para mim mesmo. Eu gosto de descobrir para ter certeza a
respeito do que estou falando. Esta é a maneira que faço em relação à Palavra
de Deus. É isto a Verdade, ou a Verdade é esta? Guardará Ele a Sua Palavra, ou
Ele não guardará a Sua Palavra? Se Ele não guarda a Sua Palavra, então Ele
não é Deus. Vêem? Se Ele realmente guarda a Sua Palavra, Ele é Deus. Vêem?
44

E então, eu queria ver como eles estavam passando e eu cheguei de
mansinho pelos lados. Eu o ouvi dizer: “Bem, querida, eu queria tanto comprar
aquilo para você.”
Ela disse: “Agora, veja, querido,” disse ela, “este vestido está bom.” Ela
disse: “ Ora, este está ótimo.” Disse: “Eu gostei daquele, mas veja você . . .”
Eu dei a volta de mansinho para que eu pudesse olhar através da abertura,
pois a porta do vagão estava entreaberta. E ali estava ele assentado e ela em
seu colo e seu braço ao redor dela e o braço dela ao redor dele. E ele tinha um
desses grandes chapéus de aba larga que tinha um pequeno buraco e era
amassado no topo e enfiou o seu cheque de pagamento ali. Ele -- ele o havia
colocado em cima da mesa. Ele disse: “Tanto para as compras, e tanto para o
seguro e tanto para o carro,” e eles não conseguiam cobrir seus gastos. Fui
descobrir, ele tinha visto um pequeno vestido ali em cima em uma vitrine e ele
estava procurando por isto há umas duas semanas, aquilo custava um dólar e
alguma coisa. Ele queria comprá-lo. Ele disse: “Ora, querida, você ia ficar tão
bonita nele.”
E ele disse: . . . Ela disse: “Mas, querido, eu -- eu já tenho um vestido.
Eu -- eu realmente não preciso daquele.” Vêem?
45

E aquela pequena rainha . . . E eu me afastei e olhei para cima. Eu podia ver
a -- a torre da outra casa, e eu fiquei parado ali e olhando alguns minutos. Eu
pensei: “Quem é o rico?” Eu pensei: “Se . . . Bill Branham, se você quisesse
tomar o lugar de um deles, para onde você iria?” Para mim, eu tomaria, não
o -- aquela coisa bonita lá em cima da colina, mas eu escolheria este caráter
aqui embaixo que é o de uma verdadeira dona de casa, alguém que me amasse
e estivesse ao meu lado, alguém que tentasse formar um lar sem te sugar o
sangue por vestes elegantes e alguém que estivesse com você -- parte de você.
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46

Eu sempre fico pensando como aquilo pode ser. Um escolhe uma linda
garota; o outro escolhe o caráter. Agora, esta é a única maneira que você pode
escolher. Primeiro procure por caráter e então se você a ama, ótimo. Observe o
primeiro Adão de Deus não teve nenhuma escolha de esposa. Ele não teve
como escolher. Deus simplesmente fez uma para ele e ele não teve que escolhêla. Então descobrimos que ela fez com que ele se afastasse da Palavra de
Deus. Ele não teve que orar sobre o assunto. Ele -- ele -- ele não é como você ou
eu. Ele não teve escolha. E novamente, fazendo aquilo, ela o tirou de sua posição
correta como um filho de Deus e ela fez isto lhe mostrando uma maneira mais
moderna de vida -- algo que realmente eles não deveriam ter feito, mas o seu
caráter mostrou que ela estava errada; seus motivos e objetivos estavam
simplesmente errados -- e o persuadiu através de seu raciocínio daquela nova
luz moderna que ela havia encontrado, que era contrária à Palavra de Deus, era
uma melhor maneira de vida.
47 E quantas mulheres hoje e vice e versa, homens, que poderiam afastar uma
boa mulher de Deus, ou afastar um bom homem de Deus, tentando lhe dizer
sobre esta religião (vocês, rapazes pentecostais). . . “Aquela religião,” eles dizem,
“oh, aquilo é antiquado; são nuvens passadas. Não creia nela.” É melhor você
orar bastante antes de se casar com esta garota. Não importa quão bonita seja
ela: a mesma coisa com o homem. Ela o persuadiu fazendo-o sair da vontade
de Deus e fez com que ele fizesse algo que ele não deveria ter feito e através
daquilo causou a morte de toda a raça humana. Esta é a razão pela qual a
Bíblia proíbe que ela ensine ou pregue ou maneje a Palavra de Deus de alguma
forma. Eu sei, irmãs, muitas de vocês dizem: “O Senhor me chamou para pregar.”
Agora, eu não vou discutir com você. Mas eu vou lhe dizer: a Palavra diz que
você não pode fazer isto. “Ela não deve ensinar ou usar de qualquer autoridade,
mas que esteja em silêncio.” “Bem,” você diz: “o Senhor me disse para fazer
isto.” Eu não duvido disto nenhum pouquinho. Você ouviu minha mensagem
ontem à noite a respeito de Balaão? Balaão obteve sua primeira decisão direta
de Deus, “Não faça isto.” Mas ele continuou com sua teimosia até que Deus lhe
disse que fosse. Deus pode permitir que você pregue. Eu não estou dizendo que
não. Mas isto não está de acordo ao plano de Sua Palavra original, pois ela tem
que estar sob obediência como também diz a lei. É verdade. Portanto, ela não
está suposta a fazer isto.
48

Agora, observe outra vez que a noiva natural tipifica a espiritual. A Palavra
diz que ela foi feita para o homem e não o homem feito para ela. Agora, eu vou
falar o porquê disto em poucos minutos, a respeito da Noiva de Cristo, mas
estou tentando lhes mostrar a base disto. A mulher foi feita para o homem e não
o homem para a mulher. Esta é a razão pela qual sob as antigas leis a poligamia
era legalizada. Veja Davi assentado ali com quinhentas esposas. E a Bíblia diz
que ele era um homem segundo o próprio coração de Deus, com quinhentas
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esposas, e Salomão com mil, mas nenhuma destas mulheres podia ter outro
esposo.
49 Pegue minha fita a respeito de “Casamento e Divórcio” Ali em cima da
montanha em Tucson, aqui há não muito tempo atrás, eu estava ali em cima
orando a respeito disto. Eles dispensaram as aulas para que pudessem ver
aquela Coluna de Fogo circulando na montanha e indo e voltando em forma de
funil, para cima e para baixo. As pessoas aqui sabem disto: estavam ali e viram
aquilo. E isto. . . Quando Ele me disse a verdade sobre estas perguntas sobre
casamento e divórcio . . . Se existe uma parte indo para este lado, e outra indo
para aquele lado, tem que haver uma verdade em algum lugar. E depois daqueles
sete selos, Ele mostrou qual era a verdade sobre isto.
50 Observe agora, ela podia ter apenas um marido porque a mulher foi feita
para o homem e não o homem para a mulher. Todas aquelas quinhentas mulheres
eram esposas apenas de Davi. Aquilo era um tipo -- quando Cristo se assentar
no trono no milênio Sua Noiva não será uma pessoa, mas será dezenas de
milhares, a Noiva, todos em um. E Davi possuía muitas esposas individuais,
mas apenas -- todas elas juntas eram a sua esposa. Como todo o corpo de
crentes forma a Noiva de Cristo. Porque foi ela, a mulher; Ele era o homem.
Agora, nós fomos feitos para Cristo; Cristo não foi feito para nós. É isto o que
estamos tentando fazer hoje em nossos textos, é tentar fazer com que a Palavra,
a qual é Cristo, Se encaixe em nós, em vez de tentarmos nos encaixar na
Palavra. Esta é a diferença.
51

Quando um homem escolhe uma certa moça de uma família, ele não deve
descansar na beleza, pois a beleza é enganadora e a beleza, a beleza moderna
do mundo é do diabo. Oh, eu ouço alguém dizer ali fora: “Tome cuidado, pregador.”
Eu digo que estas coisas sobre a terra que são chamadas de beleza são
absolutamente do diabo. Eu te provarei isto. E então à luz desta observação,
vamos examinar a santa Palavra de Deus para ver se isto está correto ou não. E
algumas de vocês, mulheres, querem ser tão bonitas, veja de onde isto veio. No
princípio descobrimos que Satanás era tão bonito que enganou até os anjos e
ele era o anjo mais bonito de todos eles. Mostra que isto é do diabo. Provérbios
dizem . . . Salomão diz: “A beleza é vã.” Isto é correto. O pecado é bonito. Com
certeza é; é atrativo.
52 Eu quero lhe perguntar e dizer algo aqui para você e eu quero que você
observe em poucos minutos. De todas as espécies no mundo (pássaros,
animais), descobrimos que na vida animal, todos, exceto os humanos, é o macho
que é bonito e não a fêmea. Porque isto? Veja a -- veja o cervo -- o -- o grande
bonito macho com seus chifres e a pequena corsa. Veja a -- galinha, a pequena
galinha pintada e o grande bonito galo cheio de penas. Não há nada, nenhuma
fêmea, exceto a mulher que poderia ser imoral. Você chama uma cachorra de
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cadela, você chama uma porca de porca; porém moralmente elas têm mais
moral do que a metade das estrelas de cinema que existem por aqui. Elas não
podem ter nada mais a não ser moral. E a mulher foi a que se voltou para a
perversão. Isto é correto. Vê você aonde a beleza a leva? Agora, descobrimos
que esta é a razão pela qual hoje a beleza das mulheres está em ascensão.
53

Você toma Pearl Bryan. Você já viu a sua foto, que estava suposta a ser a
grande beleza da América? Não existe nenhum garoto em nenhuma escola que
não a tenha. Você sabia que isto estava suposto a ser desta maneira? Você
sabia que a Bíblia diz que esta é a maneira que isto seria? Você sabia que a
queda veio através da mulher no princípio? E a queda . . . No final isto terminará
do mesmo modo, mulheres com autoridade governando os homens, e assim por
diante. Você sabia que as Escrituras dizem isto? Você sabia que no dia em que
ela colocou roupas de homens e cortou seu cabelo, todas estas coisas que são
contrárias à Palavra de Deus e . . . Você sabia que ela representa a igreja?
Quando, observe o que as mulheres estão fazendo, e observe o que a igreja está
fazendo. Isto é exatamente correto.
54 Agora, agora, isto é tão verdadeiro o quanto é verdadeira a Palavra de Deus.
Nenhuma outra fêmea pode ser tão baixa quanto pode ser a mulher. E ainda
através disto, sendo uma . . . Ela não estava na criação original: os pássaros,
macho e fêmea; os animais, macho e fêmea. Mas na vida humana, Deus fez
somente o homem. E Ele a tirou dele. E a mulher é um subproduto do homem,
porque Deus não instituiu tal coisa. Examinai as Escrituras. Isto é exatamente
correto. Deus . . . Não, senhor. Em Sua criação original ela foi colocada ali fora,
mas se ela puder se manter corretamente, que maior recompensa tem ela do
que o homem. Ela é colocada em um terreno de testes. Através dela veio a
morte. Ela é culpada de toda a morte. Mas então Deus voltou e usou uma para
trazer a Vida de volta novamente: trouxe Seu Filho através da mulher, de uma
que era obediente. Mas uma que é ruim é a -- a pior coisa que existe. Não existe
nada que possa ser tão baixo.
55

Caim, filho de Satanás, pensava que Deus aceitava a beleza. Ele faz isto
hoje. Caim era filho de Satanás. “Bem, agora. . .” você diz. Nós não vamos
entrar em detalhe nisto, mas deixe-me apenas estabelecer isto para você. A
Bíblia diz que ele era do maligno; então é isto. Correto. Agora, ele era filho de
Satanás e ele pensou que fazendo um altar e deixando-o muito bonito para a
adoração, era isto que Deus respeitaria. Eles pensam -- pensam a mesma coisa
hoje. Com certeza, apenas . . . “Construímos um grande edifício; teremos grandes
denominações; construiremos o maior edifício e com as pessoas mais bem
vestidas e com os ministros mais cultos.” Às vezes Deus está a dez milhões de
milhas longe daquilo. Isto é correto.
56

Embora seja a igreja . . . se -- se Deus apenas respeitasse a adoração, a
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sinceridade, o sacrifício, Caim teria sido tão justo quanto o foi Abel. Mas foi
através da revelação que ele compreendeu que não foram maçãs que seus pais
comeram. Eu vou dizer algo aqui que não soa bem para um ministro, mas eu vou
dizer isto de qualquer modo. Eu ouço as pessoas dizendo coisas, contando
piadinhas, então eu . . . Agora, eu não quero dizer isto. Embora vou dizê-lo: se
comer maçã fizesse com que as mulheres vissem que estão nuas, seria melhor
nós distribuirmos maçãs novamente. Isto é correto. Me perdoem por isto. Mas
apenas que isto mudou. . . Eu tenho te detido aqui e estou falando a respeito de
mulheres e coisas; eu -- eu vou aliviá-los em um minuto com uma coisa que virá
a seguir.
57 Agora, observe, você -- não foram as maçãs. Nós sabemos disto. A igreja
tem se tornado nestes dias, com suas realizações, como todas as outras
realizações feitas pelo homem; tem se tornado científica. Eles estão tentando
formar uma igreja científica, atraindo-os com filmes e grandes torres. E que
pena que o Pentecostes tenha entrado nesta rotina. Seria melhor estar com um
pandeiro em uma esquina e com o Espírito de Deus ao seu redor. . . ? . . . Mas
você está tentando se comparar com o restante deles, porque você está
denominado. Foi o que causou isto. Vêem? As igrejas estão tentando ser
científicas. E recordem, quando o homem alcança o progresso através da ciência,
ele está destruindo a si mesmo a cada dia. Quando ele inventou a pólvora,
observe o que ela fez. Quando ele inventou o automóvel, ele matou mais do que
a pólvora matou. Agora, eles fizeram a bomba de hidrogênio. Gostaria de saber
o que ele fará com ela. Correto.
58 E do mesmo modo é a igreja. Enquanto ela tenta realizar através da ciência,
através de esquemas feitos pelo homem, isto está te afastando de Deus rumo à
morte mais do que isto foi na primeira vez. Isto é correto. Não escolha a sua
igreja da mesma forma que você escolheu a sua esposa. Vêem? O que a ciência
fez por ela foi uma maravilha, mas é melhor você ficar longe daquela igreja. Ele
fez as pinturas, pólvoras, e todas estas coisas. Escolha o caráter de Sua Palavra.
Agora, vamos comparar a noiva natural de hoje com a então chamada igreja
noiva de hoje. Compare uma mulher que vai se casar hoje . . . Agora, apenas
olhe o que a ciência tem feito por ela. Primeiro ela vem com o seu cabelo
tosado, com um destes penteados como o de Jackeline Kennedy (vêem?), ou
algo assim. E você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia realmente dá ao homem, se
ele desejar, o direito de colocá-la para fora com divórcio, se ela fizer aquilo. A
mulher que corta o seu cabelo é uma mulher desonrada. A Bíblia diz assim. Isto
é correto. Não sabia você disto, huh? Oh, sim, eu preguei muito na Califórnia
para você não saber disto. Isto é correto. Não. Que bem isto faz para mim? Elas
fazem isto de qualquer modo. Você não pode pegar um porco e transformá-lo -fazer dele um cordeiro.
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59

Observem. Você vai me odiar depois disto, mas você saberá a verdade.
Vêem? Vamos -- vamos comparar isto. Aqui vem ela com muita pintura, algo
que ela não é, uma noiva moderna. Lave a cara dela e você correrá dela, talvez;
te matará de medo; tire toda aquela coisa dela. E do mesmo modo é a igreja
com a grande fachada pintada, uma Max Factor teológica completa. Ambas
têm lindas faces falsas: beleza feita pelo homem, não uma beleza feita por
Deus, não há muito caráter em nenhuma das duas. Observem, exatamente
como Satanás -- o suficiente para enganar. Compare a noiva moderna agora:
usando shorts, usando pintura, com o seu cabelo cortado, usando roupas que
parecem com as dos homens e ouvem a um pastor que lhe diz que aquilo é
correto. Ele é um enganador. Ele pagará por isto no além. Isto é correto. Fazendo
aquilo para enganar, para ser algo que ela não é.
60

Esta é a maneira que a igreja faz: obtém grandes D.D., Ph.D; L.L.D. então
você pode dizer: “Nosso pastor é isto, aquilo, e aquilo outro.” Talvez ele não
saiba mais a respeito de Deus do que um hotentote sabe a respeito de uma
noite egípcia. Isto é correto. Alguma experiência teológica de seminário ali fora
e não sabe nada a respeito de Deus. A igreja moderna e sua pintura teológica,
têm suas mulheres com toda a sua glória através de algum pastor Ricky que
eles adicionaram, como uma Jezabel se já houve uma: cabelos cortados, shorts,
pinturas, e tudo fixado em um gosto teológico. Esta é a maneira que a igreja
está posicionada. Isto é correto. Mas seu caráter espiritual está longe de ser a
dona de casa que Jesus Cristo está vindo receber.
61

Se qualquer cristão se casar com uma mulher assim, isso mostra que ele
caiu da graça. O seu gosto de Deus e seu gosto por um lar (o que um lar deve
ser) está longe quando ele escolhe uma mulher assim. Não, senhor, com certeza
ela não se encaixaria em um gosto cristão. O seu caráter espiritual está em
uma situação embaraçosa: morta na beleza denominacional e na luxúria do
mundo. É exatamente aí onde a igreja se posiciona hoje. Vendeu o seu caráter
dado pela Palavra para Satanás por uma religião científica feita pelo homem,
quando ela teve o direito como a igreja de Deus de permanecer com a Palavra de
Deus e ter o Espírito Santo trabalhando no seu meio, consolidando o corpo
juntamente com a Palavra e o amor de Deus. Em vez disto, ela vendeu a sua
primogenitura como Esaú e tomou uma denominação que permitiu que ela fizesse
qualquer coisa que desejasse (isto é correto.), apenas para ser popular como
sua mãe fez em Nicéia, Roma. A Palavra de Deus . . . Oh, como isto penetrou
em nosso campo Pentecostal. É lamentável, mas assim tem sido.
62 Observe apenas um minuto uma freira na igreja católica. Aquela mulher se
torna uma freira e toma aquele último véu, ela está absolutamente vendida àquela
igreja. Sua alma, corpo e espírito são propriedade daquela igreja. Ela não tem
vontade própria. Ela não pode ter quando ela toma aquele último véu: nenhum
pensamento próprio; nenhuma vontade própria. Veja aqui fora como Satanás faz

22

A PALAVRA ORIGINAL

delas a falsificação da verdade. A verdadeira igreja de Cristo, a Noiva, está tão
vendida a Ele e à Sua Palavra prometida, que até a própria vontade de Cristo
está em você. Que diferença! E descobrimos hoje que a igreja moderna, a igreja
moderna do mundo, a moderna igreja mundial e também a igreja espiritual estão
ambas gestantes para dar à luz a filhos. Um deles, acontecerá um nascimento
denominacional em um dia -- num destes dias no Concílio Mundial de Igrejas
que produzirá ao mundo o anticristo através de uma denominação. Isto é
exatamente a verdade. Talvez eu não viva para ver isto. Eu creio que sim. Mas
vocês, pessoas jovens, recordem que vocês ouviram um ministro dizer isto,
que isto finalmente concluirá que aquilo é a marca da Besta. Quando ela formar
aquele Concílio Mundial de Igrejas, ela dará à luz ao seu filho, o anticristo.
63 A outra está gestante através da Palavra de Deus e trará o Corpo, o Corpo
consumado de Jesus Cristo, que é a Noiva. O Corpo de Cristo não está terminado
ainda. Quantos sabem disto? O homem e a mulher são um. E Cristo é um
Corpo, a Palavra. A Noiva terá que ser o restante daquele corpo, e os dois juntos
formarão um corpo novamente, como Adão foi no princípio. O homem e sua
esposa são um. Agora, Ela, a verdadeira Noiva, tão rendida a Ele que Ela não
tem mais Sua vontade própria. É a mente Dele, naturalmente, é a Sua vontade
e a Sua vontade é a Sua Palavra.
64 Agora, olhe para a então chamada noiva escolhida pelo homem e compare
a espiritual com a natural de hoje: uma moderna Jezabel, encantada com seu
Acabe, as belezas da Max Factor e tudo mais. Olhe para a igreja, do mesmo
modo, mas para a Palavra do Deus vivo, uma prostituta: grandes denominações,
grandes edifícios, muito dinheiro, grandes salários, todos vendidos. Homens de
pé no púlpito endossando aquilo, dizendo que está certo e deixando que passem
com aquilo. Apenas enganando, isto é tudo. Verdadeiramente uma era cega da
igreja laodiceiana, exatamente como a Bíblia disse que seria. Disse: “Sou rica;
estou assentada como uma rainha; não tenho necessidade de nada; e não
sabes que és pobre, miserável, cega, perdida e nua.” Se isto não é o Assim Diz
o Senhor de Apocalipse 3, eu nunca o li. Isto é o que ela é e não sabe. Pensem
nisto.
65 Se um -- você dissesse a um homem ou mulher na rua que estivesse
totalmente nu e lhe dissesse que ele estava nu, e ele respondesse: “Cuide de
sua própria vida,” ora, existe uma deficiência mental ali em algum lugar; existe
algo que está errado com suas mentes. E quando você pode ler a Palavra de
Deus como as pessoas devem fazer, e o batismo com o Espírito Santo que
temos hoje, e as pessoas . . . Ora, elas olham para você como se você fosse
louco. Você lhes diz que você tem -- que eles têm que nascer de novo; que eles
têm que crer na Bíblia. Eles dizem: “Isso foi uma fábula judaica de anos atrás.
Nossa igreja tem o caminho.” Desgraçados, miseráveis, cegos, nus e nem
mesmo sabem. Que . . .
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66

E a Bíblia diz que -- que esta é a condição que eles estão. Como poderia um
verdadeiro profeta alguma vez ficar sem ver isto? Eu não sei. Arrastando para
dentro de nossas igrejas, em todas as partes. Apenas olhe para isto.
Simplesmente se inclinando para a modernidade. E a velha prostituta e suas
filhas de Apocalipse 17, dando às pobres, cegas, pessoas miseráveis a sua
doutrina de teologia que são contrárias à Palavra de Deus. E nela foram
encontradas as almas dos escravos e homens e mulheres de -- de todas as
partes. Em vez de atrair as pessoas . . . Cristo vindica a Sua Palavra a qual atrai
as pessoas. Ele não atrai pessoas de igrejas que são atraídas por grandes
denominações e grandes realizações e grandes acontecimentos e coisas
sofisticadas, mas a Palavra de Deus atrai a Noiva de Cristo.
67 Agora, observe, é interessante observar como aquela igreja tenta atrair a
atenção das pessoas através de trajes finos e corais bem vestidos e mulheres
de cabelos cortados e caras pintadas e eles acham que podem cantar como
anjos, mas mentem como o diabo; ficam a noite toda em um baile como o -não pensam nada a respeito disto. E isto o que eles pensam que é correto.
Aquilo é lindo. Mas veja você, isso é falso. Aquilo não é a Palavra de Deus.
Enquanto a verdadeira noiva atrai a atenção de Deus guardando a Sua Palavra.
68

Agora, observe. Agora vamos observar Cristo. Você diz: “Bem, agora espere
um minuto, e a respeito desta beleza que você está falando? A Bíblia diz em
Isaías 53:2 que quando Jesus chegou ali não havia nenhuma beleza Nele para
que pudéssemos desejá-Lo. Não é isto correto? Não há nenhuma beleza. Se
Ele tivesse vindo na beleza mundana como Satanás é hoje, as pessoas se
ajuntariam ao redor Dele e o aceitariam como eles fazem na igreja hoje. Eles
creriam Nele e O receberiam como eles fazem com Satanás hoje. Com certeza
eles o fariam. Mas Ele não veio naquele tipo de beleza, mas Ele sempre vem na
beleza do caráter. Aí. . . Cristo não era um Homem forte, encorpado, bonito e
grande. Deus não escolhe estes tipos.
69 Me recordo certa vez de um profeta subir para -- tomar um rei dos filhos de
Jessé, para substituir ao rei Saul. E então Jessé o trouxe, e ele era grande,
enorme, um bom rapaz e disse: “A coroa ficará muito bem em sua cabeça.” E o
profeta saiu e derramou azeite sobre ele; ele disse: “Deus o recusou.” E Ele
recusou cada um deles até que chegou a um pequeno sujeito, corado de ombros
curvados, e ele derramou o azeite sobre ele, e ele disse: “Deus o escolheu.”
Veja, nós escolhemos pela visão. Deus escolhe pelo caráter. Caráter, nunca
houve um caráter como o de Jesus Cristo. Isto estava Nele, manifesto. Vemos
que isto é verdade. Não é a beleza do mundo Nele que atrai a Sua Noiva; é o Seu
caráter, o caráter da igreja a qual Jesus está procurando, não se são grandes
edifícios; se são grandes denominações; se têm um enorme número de membros.
Ele prometeu estar onde estivesse dois ou três reunidos. É verdade. É aí onde
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o verdadeiro crente descansa suas esperanças, é sobre aquela Palavra de Deus
sendo vindicada na verdade, é o que é. Escolhido através de Sua Palavra. Não
um grupo amante do mundo, eles odeiam isso. Não é de se admirar que ela está
divorciada Dele, porque ela perdeu a Sua revelação e ela não a tem. Ele não se
importa por ela, da maneira que ela age e faz e com a quantidade desta coisa
mundana que ela possui; Ele está olhando no seu caráter, o caráter de Cristo.
70 Agora, só um momento agora; é isto. Ele escolhe uma Noiva para refletir o
Seu caráter, que as igrejas modernas de hoje com certeza perderam Seu -- Seu
programa aqui está a um milhão de milhas porque eles negam que isto seja a
verdade. Então como poderia isto ser? Agora, Ele está esperando pelo dia em
que a Noiva será formada (Hebreus 13:8) exatamente como foi -- como Ele foi.
Isto tem que ser a Sua mesma carne, mesmos ossos, mesmo Espírito, tudo o
mesmo, exatamente se formando e estes dois então se tornam um. Até a igreja
se tornar aquilo, eles não são um. O Seu caráter, a Palavra para esta era, deve
ser moldada. . . Ela deve ser moldada como Ele é. Agora, concluindo, eu quero
dizer a razão pela qual eu disse estas coisas, e eu -- eu concluirei.
71 Outra noite, cerca de três horas da manhã eu acordei. Agora, eu pedirei a
qualquer um de vocês que responda isto: Já lhes disse alguma coisa no Nome
do Senhor a não ser o que fosse correto? Isto sempre foi correto. Então ajudeme; Deus sabe que isto é verdade. Não há ninguém em nenhuma parte no
mundo, das milhares de coisas que foram ditas, que possa dizer Ele tenha
falhado em uma só palavra disto. Isto sempre tem acontecido perfeitamente, até
mesmo quando eu estava em Phoenix outro dia (ou foi por volta de um ano atrás)
e eu lhes disse aquilo a respeito daquela mensagem sobre -- sobre “Senhores É
Este O Tempo,” e eu lhes disse que sete anjos se encontrariam ali, e seria a
abertura destes selos e o que . . . E ali a -- a revista “Life” publicou um artigo
sobre isto, esta grande chama subindo no ar, a trinta milhas de altura e vinte e
sete milhas de largura e eles disseram que eles não podiam imaginar o que
aquilo era, e ainda não sabem. E homens assentados bem aqui neste edifício
nesta noite estavam de pé bem ali comigo quando aquilo aconteceu, exatamente
da maneira que foi dito.
72 Ele me falou das coisas que estavam acontecendo e isto aconteceu
exatamente; como cada um daqueles Selos se abriram e foram revelados os
mistérios que estavam escondidos através das eras dos reformadores e os demais,
perfeitamente; como eu estava sobre o topo da colina -- homens, três ou quatro
dos que estavam ali estão bem aqui presentes agora; sim, mais do que isto.
Subindo a colina, o Espírito Santo disse: “Apanhe aquela rocha.” (Nós estávamos
caçando.) Ele disse: “Jogue-a para cima, e diga: ‘Assim Diz o Senhor.’” Eu o fiz.
Lá de baixo subiu um pequeno funil de vento. Eu disse: “Dentro de vinte e quatro
horas, vocês verão a mão de Deus.” Há homens assentados presentes aqui
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agora, no dia seguinte, por volta das dez horas, ali de pé, eu disse: “Se preparem;
entrem debaixo do carro ali.” (Um veterano); eu disse: “algo está se preparando
para acontecer.” O céu estava claro, lá em cima no grande canyon; e ali veio um
redemoinho de fogo vindo do céu, simplesmente tão alto quanto podia ser, atingiu
os barrancos assim. Eu estava de pé debaixo daquilo. Eu simplesmente tirei
meu chapéu, segurei minha cabeça e aquilo veio por volta de três ou quatro pés
acima de mim e fez uma fenda ao redor daquele barranco assim e explodiu e
voltou para cima, e rodopiou novamente e desceu três vezes, cortou até mesmo
o topo das árvores a uma distância de duzentas jardas.
73

Ouvi aqueles companheiros dizerem: “Amém”? Eles estavam ali quando
aconteceu. Vêem? E aquilo provocou três estrondos. Quando eles saíram de
debaixo dos carros e tudo mais e voltaram, disseram: “Se aquilo tivesse te
atingido, não haveria ficado nem sequer uma mancha de banha”. Eu disse: “Isto
não
foi . . . Aquilo era Ele. Ele estava falando comigo.” Deus fala através de
um redemoinho. Vêem? E ali estava aquela mesma Coluna de Fogo que vocês
vêem nas fotos ali. E quando subiu, eles disseram: “O que é isto?” Eu disse: “O
julgamento está atingindo a costa oeste.” No segundo dia depois daquilo, o
Alaska quase afundou. Veja, isto atingiu uma vez ali, a primeira explosão onde
o. . . Você tem que fazer algo para simbolizar isto. Como um homem que coloca
um pouco de sal em uma panela e o joga na água, e diz: “Assim Diz o Senhor,
que haja água doce.” E outra coisa, Jesus apanhou água e a derramou em uma
jarra, e -- e fez vinho dela. Você tem que ter algo para simbolizar isto, e foi aquilo
que subiu para o ar e desceu; aquilo que começou aquele pequeno redemoinho.
74 Dentro de vinte e quatro horas aquilo sacudiu aquela montanha até fazer um
sulco ao redor dela. O Reverendo Mr. Blair, está assentado aqui, olhando para
mim agora e ele estava ali em cima e apanhou alguns pedaços daquilo e assim
por diante. Aqui está Terry Sothmann e outros ali de pé, e Billy Paul e o irmão,
algum . . . Muitos destes outros assentados aqui, que estavam bem ali, que
viram isto acontecer quando aquilo foi rasgado. Isto não é ficção; isto é a verdade.
Isso não foi nos dias passados da Bíblia; foi agora. Vêem? Aquele mesmo Deus
que sempre me mostrou estas coisas e elas acontecem exatamente ao pé da
letra, elas nunca falharam nenhuma só vez; agora, estou engrandecendo-O.
75 Há poucas semanas atrás tive uma visão, e eu estava de pé sobre um -- um
lugar alto, e eu ia ver a pré-estréia de uma igreja. E observei vindo de minha . . .
Eu estava mais ou menos de pé deste lado, olhando para o oeste, e vindo deste
lado havia uma -- um gracioso grupo de mulheres, realmente bem vestidas,
cabelos longos, bem arrumados em suas costas, mangas, e longas saias
elegantes e estavam todas marchando em ordem, como “Avante soldados
cristãos, marchando para a guerra, à frente com a cruz de Jesus.” E quando
elas passaram, eu parei e havia algo ali, estava o Espírito de Deus e Ele disse:
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“Aí está a Noiva.” E eu olhei e meu coração estava feliz. E ela deu a volta por
este lado, e passou ao meu redor, atrás de mim. Após algum tempo, quando Ela
voltou deste lado, Ele disse: “Agora, a igreja moderna fará uma pré-estréia.” E
aqui veio subindo a igreja da Ásia. Eu nunca tinha visto um grupo tão imundo.
Aqui vieram as outras igrejas de diferentes nações. Elas pareciam horríveis.
76

E eu -- eu digo isto porque é meu dever dizer a verdade diante de Deus. E
quando Ele disse: “Aqui vem a igreja da América agora para a pré-estréia,” se
você já viu um grupo de demônios, era aquele. Aquelas mulheres estavam
despidas com uma velha coisa de aparência cinza, parecendo a cor da pele de
um elefante, elas estavam tampando suas frentes e sem nada na parte de cima,
e elas estavam fazendo este tipo de coisas que estas -- estas danças que estes
garotos fazem por aqui, twist e coisas e aquele tipo de música tocando. E
quando eu vi a Miss U.S.A. subir, eu quase desmaiei. Agora, isto é o Assim Diz
o Senhor. Se você crê que sou Seu servo, creia em mim agora. Eu não diria isto
por nada deste mundo; não haveria dinheiro suficiente em todo o mundo que me
fizesse dizer isso se não fosse a verdade. E quando ela passou, aquela foi a
coisa de aparência mais imunda que já vi. Eu pensei: Deus, tão duro como
temos pregado e temos trabalhado para conseguir para Ti uma Noiva, e isto é o
melhor que pudemos fazer?” Ela estava se torcendo, tapando a sua frente como
uma destas saias havaianas, tapando suas partes na frente, suas partes de
baixo assim, dançando e se torcendo como estes garotos fazem aqui nestes - nestes shows vulgares que eles têm, se torcendo. Aquela era a Miss Cristandade
da América.
77 Então ajude-me, através da ajuda de Deus, é isto que parece ser diante
Dele. Eu -- eu apenas. . . eu comecei . . . eu quase desmaiei. Eu pensei em
todas as tentativas e da pregação e da persuasão: cada uma delas com os seus
cabelos cortados e elas estavam se torcendo e se comportando daquela forma,
segurando aquilo na frente. Elas deram a volta por onde eu estava de pé ali com
aquele Ser sobrenatural. Eu não podia vê-Lo. Eu podia Lhe ouvir conversando
comigo. E Ele estava bem ao meu redor. Mas quando elas viravam para este
lado, elas seguraram . . . elas estavam simplesmente se torcendo e rindo e
seguindo em frente, se comportando assim, segurando aquilo diante delas. Agora,
eu em Sua Presença ali e Seu servo e de tudo que tentei, aquilo era o melhor
que havia podido fazer. Eu pensei: “Deus, que proveito tenho tirado? Que bem
fez isto para mim? Todo choro e rogos e persuasão e os grandes sinais e
maravilhas e milagres que Tu mostraste. E como me colocava ali e ia para casa
chorando após lhes pregar estas coisas, que bem isto me fez? E então ter que
apresentar a Ti algo assim como uma Noiva?”
78

E fiquei ali parado olhando, ela passou e pode você imaginar sua parte de
trás sem nada, segurando aquilo na sua frente enquanto ela ia remexendo
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assim , balançando os seus membros assim em seu . . . Oh, era tão vulgar a
forma que elas estavam se portando, seu corpo sacudindo ao redor assim. Agora,
eu . . . Você diz: “O que isto significa irmão Branham?” Eu não sei. Estou
apenas lhes contando o que vi. E quando ela passou assim eu olhei para ela e
oh, eu simplesmente fiquei bastante abatido. E simplesmente me virei. Eu
pensei: “Deus, então eu -- estou condenado. Não há nenhuma necessidade de
eu tentar de algum modo. Eu acho melhor parar.” A Sra. Carl Williams, se você
está assentada aqui e aquele sonho que você me contou há pouco tempo atrás
que você teve outra noite que estava te incomodando; aí está. O volante sendo
tomado de minha mão.
79 Então pensei que eu -- eu simplesmente seria melhor esquecer isso; eu
estava acabado. Então de repente, eu as ouvi se aproximando novamente e
vindo deste lado veio a mesma Noiva que tinha ido por este lado. Aqui vieram
aquelas pequenas damas novamente e cada uma delas estava vestida com seu
traje nacional de onde elas haviam chegado, como Suíça, Alemanha e assim
por diante, cada uma usando aquele tipo de vestimenta, todas de cabelos longos,
exatamente como a outra que passou primeiro. E aqui vinham elas, andando:
“Avante soldados cristãos, marchando para a guerra. . .” E quando elas passaram
pelo lugar da pré-estréia onde estávamos de pé, de repente cada olho se voltou
para aquele lado e então elas regressaram e seguiram marchando. E logo que
começaram a subir em direção aos céus, aquelas outras subiram até ao precipício
de um monte e caíram assim. Estas começaram a marchar bem em direção
aos céus. E quando seguiam marchando, eu observei duas mocinhas que estavam
atrás (parecia que era uma moça estrangeira, como que da Suécia ou Suíça, ou
de algum lugar,) elas começaram a olhar ao redor e . . .eu disse: “Não façam
isto. Não saiam desta fila.” E quando eu gritei assim, eu saí da visão, estava ali
de pé com a minha mão levantada assim. Eu pensei: “Bem . . .”
80 Esta é a razão pela qual eu disse o que tenho dito nesta noite. Eu quero
lhes fazer uma pergunta: É mais tarde do que pensamos? Poderia ela já ter
sido chamada e escolhida e selada? Ali não haverá ninguém extra, você sabe.
Poderia isto ser possível? Oh, sim. Oh, sim. Recordam do que eu disse outro
dia no café da manhã? No pólen do cruzamento de macho e fêmea, existem
milhões de gérmens que saem, milhões de óvulos que saem, mas somente um
deles vive e mesmo sendo eles parecidos: um de um milhão. Cada um deles é
o mesmo gérmen e o mesmo tipo de gérmen, um deles vive; o restante deles
morre. Ninguém pode dizer qual é que é o óvulo maduro e a respeito dele. Deus
decide isto. Se será um menino ou uma menina, loira ou morena, ou seja o que
for que seja; Deus decide isto. Não o primeiro que chega, mas o primeiro que
Deus decidir. Talvez um chega até aqui, e um . . .Se você alguma vez já observou
em um tubo de ensaio eles se ajuntando. Eu observei isto. Deus tem que decidir
aquilo. Um . . .Todos eles são parecidos, mas é através da eleição. O nascimento
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natural é através da eleição. De milhões, Deus escolhe um.
81

Quando Israel saiu do Egito, estando a caminho da terra prometida, ali havia
aproximadamente dois milhões de pessoas. Cada uma delas estava sob o mesmo
cordeiro sacrificado, ou não teria vivido. Cada uma delas ouviu ao profeta Moisés.
Cada uma delas foi batizada no Mar Vermelho. Cada uma das mulheres dançou
com Miriam de um lado para o outro ao lado do -- na margem do mar quando
Deus destruiu o inimigo. Cada uma delas estava ao lado de Moisés e o ouviu
cantando em Espírito. Cada uma delas comeu do maná que caía do céu no
deserto: maná novo todas as noites, que é um tipo da mensagem. Cada uma
delas comeu dele. Mas dos dois milhões, quantos conseguiram? Dois: um de
cada milhão. Existem aproximadamente quinhentos milhões de cristãos no
mundo nesta noite, contando com os católicos e todos: quinhentos milhões dos
assim chamados crentes no mundo. Se o rapto fosse nesta noite, aquilo
significaria, se fosse contado um de um milhão (Eu não estou dizendo que é.)
mas se fosse, quinhentas pessoas desapareceriam nas próximas vinte e quatro
horas. Você nem mesmo ouviria falar sobre isto. De todos os modos haverá
esse tanto de desaparecimentos que nem mesmo serão contados.
82

Então isto poderia ser -- acontecer conosco, amigos, como isto aconteceu
quando veio João Batista. Até mesmo os discípulos disseram: “Por que as
Escrituras dizem, por que os -- os apóstolos, ou os profetas disseram, por que
disseram que Elias deveria vir primeiro para restaurar todas as coisas?” Ele
disse: “Eu vos digo, que Elias já veio, e não soubestes.” Num destes dias
poderemos ser deixados assentados aqui. “Que tal o rapto antes da tribulação
chegar?”
“Ele já veio e não soubestes.”
83 Todo o corpo é selado, apenas permaneça na fila. Eu não estou dizendo que
será desta maneira; eu espero que não seja desta maneira. Mas amigos, quando
você deixa . . .Se sentirmos nesta noite em nossos corações que devemos
endireitar nossas vidas e as coisas que temos feito, deixe-me lhe advertir como
um irmão ministro . . .E eu vou dizer isto pela minha primeira vez em um púlpito.
Eu demorei mais nesta noite neste assunto do que já fiz a qualquer tempo
diante do público, porque tenho tido grande liberdade em -- nestas reuniões. Se
vocês crêem que sou um profeta de Deus, ouçam o que eu lhes digo. Se você
sentir um pequeno tinido em seu coração, você procure a Deus neste instante.
Faça isto.
84

Parem só um minuto, homens. Olhem para o seu --os credos que vocês
servem. Olhem para suas igrejas. Estão elas exatamente com a Palavra de
Deus? Foi você de encontro com cada requisito? Você diz: “Eu sou um bom
homem.” Nicodemos também o era, e também todo o restante. Eles-- eles eram
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bons. Veja, aquilo não tem nada a ver com isto. E mulheres, eu quero que vocês
olhem no espelho e vejam o que Deus requer que um a mulher faça, e vejam no
espelho de Deus, não no espelho de sua igreja agora, no espelho de Deus, e
vejam se suas vidas se qualificam para ser a Noiva Espiritual de Jesus Cristo.
Ministros, pensem o mesmo. Você corta a sua mensagem aqui para não ferir os
sentimentos de alguém? Faz você isto se isto não fosse -- temendo que eles te
coloquem para fora da igreja? Se vocês estão se sentindo deste modo, meu
querido irmão, deixe-me lhe advertir no Nome de Jesus Cristo, fuja disto neste
instante. E senhora, se você não pode preencher os requisitos de uma cristã,
não como uma cristã denominacional, mas em seu coração e sua vida está
exatamente de acordo com o certificado de casamento de Deus que deve
ser. . . Um membro de igreja, se a sua igreja não preenche os requisitos de
Deus, da Sua Palavra, saia dela e entre em Cristo.
85

Essa é uma advertência solene. Nós não sabemos a hora. E você não sabe
a hora quando esta cidade um dia estará no fundo deste oceano.
“Oh, Cafarnaum,” disse Jesus “tu que te exaltas até o céu, ao inferno serás
baixada... pois se as grandes obras que têm sido feitas em ti houvessem sido
feitas em Sodoma e Gomorra, elas existiriam até hoje.” E Sodoma e Gomorra
jazem no fundo do Mar Morto e Cafarnaúm está no fundo do mar.
Tu, cidade que alega ser a cidade dos Anjos, que te tens exaltado a ti
mesmo até o céu e envia toda imundície da moda e coisas, que até mesmo os
países estrangeiros vêm aqui para apanhar nossa imundície e as enviam para lá,
com suas finas igrejas e torres e assim por diante da forma que fazem; recordem,
um dia tu estarás no fundo deste mar. Está tudo minado sob ti agora. A ira de
Deus está em erupção bem embaixo de ti. Por mais quando tempo Ele manterá
este banco de areia pendurado assim, quando isso escorregará diretamente
uma milha de profundidade para dentro do mar Salton. Isto será pior do que o
último dia de Pompéia. Arrependa-te, Los Angeles. Arrependa o restante de
vocês e voltem para Deus. A hora da Sua ira está sobre a terra. Fujam enquanto
há tempo para fugir e voltem para Cristo.” Vamos orar.
86

Querido Deus, quando o meu espírito está agitado, meu coração derrama
lágrimas de advertência, conceda, ó Deus, que homens e mulheres não pensem
que o que eu disse era uma piada, e que o povo da igreja não pense que isto foi
algo por preconceito ou contra elas. Que elas possam ver, Senhor, foi com amor.
Tu és minha testemunha, Deus Todo Poderoso, que de cima até embaixo desta
costa tenho andado, ano após ano, proclamando a Tua Palavra. Sejas minha
testemunha, ó Deus, se isto acontecer nesta noite, eu lhes disse a verdade. Tu
sabes que esta visão da Noiva é a verdade. Eu usei o Teu Nome para isto,
Senhor, e disse que isto era o Assim Diz o Senhor e eu sinto que estou
consciente, Senhor, do que estou fazendo. Então, oro a Ti. Senhor, no Nome de
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Jesus, que as pessoas possam se agitar nesta noite e fugir da ira que há de vir,
pois o -- Icabode está sobre as portas de cada nação. E o sinal negro da rejeição
tem cruzado a nação; o Espírito de Deus tem se entristecido e sido afugentado
dela; e têm sido pesados em balanças e encontrados culpados. A festa do rei
Nabucodonozor tem repetido novamente com festas e bebidas e mulheres semivestidas se chamando de cristãs.
87 Ó Deus do céu, tenha misericórdia do mundo pecaminoso e do povo
pecaminoso, Senhor, como estamos tendo nesta noite. Deus, estou tentando
me colocar na brecha e rogando pela misericórdia divina que Tu falarás a esta
multidão nesta noite e chamarás a atenção da Tua Noiva, Senhor, para não
marchar através do sinal de nenhum credo, mas através do som do Evangelho
do Senhor Jesus Cristo. Conceda isto, ó Deus, que isto possa ser conhecido
nesta noite, pois Tu és Deus, e -- a Tua Palavra é a Verdade. Enquanto,
solenemente, diante destas pessoas, lhe chamamos a atenção para a Tua Palavra.
No nome de Jesus Cristo, eu oro por elas, Senhor. Eles têm Te visto além de
qualquer sombra de dúvida movendo através das multidões e lhes dizendo o que
está em seus corações. E Tu sabes, Senhor, que está acontecendo agora
mesmo. Tu sabes que isto é verdade, Ó Deus. E oro a Ti no Nome de Jesus, que
o Espírito Santo possa interceder novamente, Senhor, extraia desta audiência,
Senhor, aqueles cujo os nomes estão escritos no Livro das Vida do Cordeiro.
Conceda-o, ó Deus, eu oro com todo o meu coração. Estas pessoas,
naturalmente, Senhor, me dariam o último centavo que têm para sustentar a
mensagem. Elas fariam qualquer coisa que pudessem, mas ó Deus, mas quando
se trata disto e chega a isto e entra nisto eu oro, Deus, que esta seja a noite em
que Tu os recompenses e derrames o Teu Espírito Santo sobre esta convenção.
E que não haja brincadeira ou pulos ao redor, mas um pranto, um clamor e um
arrependimento, que se segurem nas pontas do altar enquanto vemos o
julgamento rolando sobre nós esta noite. Conceda isto, Deus. Eu oro com toda
sinceridade que tenho, no Nome de Jesus Cristo.
88

Meu irmão, irmã, eu não sei o que mais dizer. Se achei graça diante de
vossos olhos através do poder de Deus, se você crê que sou o Seu profeta. . .
Esta é a primeira vez que digo isto publicamente, mas eu sinto uma estranha
advertência de alguma forma. Não estou acostumado a isto. Vocês sabem que
não. Eu não atuo assim. Eu tenho hesitado em pregar e dizer estas coisas.
Tenho corrido de um lado para outro e tudo mais, para não o fazer, mas isto foi
dito, e eu me colocarei no dia do julgamento como testemunha de que o que eu
disse é verdade. Isto é o Assim Diz o Senhor. Oh, pentecostais, corram para
salvar suas vidas. Fujam para o altar e clamem diante Dele antes que seja muito
tarde, pois a hora chegará quando você clamará e isto não dará nenhum resultado.
Pois Esaú procurou encontrar o lugar de sua primogênitura e não pôde encontrálo. Eu te encomendo, ó Califórnia, ó Convenção dos Homens de Negócio do
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Evangelho Completo, os quais eu amo, os quais ficarão fortemente no meu
coração, eu os encomendo ao Senhor Jesus Cristo nesta noite. Fujam para Ele.
Não deixem o diabo te esfriar disto. Fique com isto até que cada um esteja
cheio de tal modo do Espírito Santo que te fará vir a esta Palavra, que faça
vocês, mulheres, se endireitarem, que faça vocês, homens, se endireitarem. Se
você diz que você tem o Espírito Santo e não está de acordo com a Palavra, é
outro espírito que está em você. O Espírito de Deus está na Sua Palavra. O
Messias, A Palavra ungida.
89

Vamos ficar de pé no Nome do Senhor Jesus Cristo. Se vocês não ouvirem
nunca mais minha voz outra vez. . . Se Deus permitir, estarei partindo para a
África em poucas horas; talvez eu nunca retorne. Eu não sei. Mas eu lhes digo
com todo o meu coração; eu lhes disse a verdade. Não me envergonho de lhes
declarar tudo que Deus me disse para dizer, eu disse isto no Nome do Senhor.
É um momento solene. Eu não sei como expressar isto. Eu tentei deixar o
púlpito três ou quatro vezes e não pude fazê-lo. Esta é uma hora solene. Nunca
esqueçam disto. Esta é a hora que talvez Deus esteja fazendo a Sua última
chamada. Eu não sei. Ele fará a sua última chamada um dia. Quando? Eu não
sei. Mas estou lhe dizendo, de acordo com aquela visão, parece que aquela
Noiva está quase terminada. Observem as igrejas nominais entrando. Quando a
virgem néscia vier buscar azeite, ela falhará em recebê-lo. A Noiva terá ido. O
rapto terá acontecido. Enquanto elas estiverem comprando azeite, o Noivo chega.
Estão vocês dormindo? Despertem rapidamente, caiam em si e vamos orar
cada um como se estivéssemos morrendo neste momento, no Nome do Senhor.
Vamos cada um orar de nossa própria maneira.
90 Deus Todo Poderoso, tenha misericórdia de todos nós. Que bem isso faz,
não importa o que façamos, se falharmos nestas coisas. Estou de pé pedindo
por misericórdia, ó Deus, antes que esta grande cidade se afunde debaixo do
mar e o juizo de Deus varra sua costa; eu oro, Deus, que Tu chames Tua Noiva.
Eu os entrego a Ti agora no Nome de Jesus Cristo.!
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