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É uma enfermidade muito rara de uma criança para ser especialmente
lembrada nesta manhã em oração, assim nós certamente desejamos que

todos façam isso. Os doutores nem mesmo sabem. Eles dão a isto algum tipo
de nome, porém eu penso que eles somente inventaram um nome para dar a
isto, eles - eles não sabiam o que isto era. E... mas Cristo sabe o que é isto. Eu
posso dizer a você o que é isto, isto é um diabo, isso é correto, o Diabo. Que tipo
de nome eles desejam lhe dar, ora, isso está com eles. Porém isso é o que ele é,
ele é um espírito mau. Agora vamos, todos juntos, uma vez juntos agora, “Somente
Crer”, vamos todos sem nenhuma reserva.

Somente crer, somente crer,
Todas as coisas são possíveis, somente crer;
Somente crer, somente crer,
Todas as coisas são possíveis, somente crer.

2 O Senhor vai lhe curar, irmãzinha. Vamos orar pela menina agora enquanto
nós inclinamos nossas cabeças.
3 Nosso Pai Celestial, evidentemente que eu não posso tirar isto da minha
mente. A menininha ali, morrendo, ela é o amor de alguém. Ela é Tua criação,
e Satanás está lhe roubando a sua jovem vida. Eu oro que no Nome de Cristo
que Tu pares a mão da morte, fazendo recuar aquele inimigo. Tu Senhor, Que
pudeste fazer o Mar Vermelho emparedar-se a cada lado, e dar aos filhos de
Israel, Tua herança, uma jornada a salvo através do mar e entrar na terra
prometida. Deus, nós oramos hoje que Tu afastes cada obstáculo e deixes a
criança viver. Nos é concedido pedir. E, como um grupo de pessoas crendo em
Ti, nós pedimos no Nome de Jesus pela cura da criança. Amém.
4 Hoje é com um coração agradecido que eu - eu volto novamente a vocês
no Nome do Senhor Jesus. Eu vim para casa somente um pouquinho mais cedo
de Louisiana. Eu pensei que possivelmente se eu chegasse aqui antes de domingo
eu poderia ter a escola dominical. E então o tempo estava tão terrivelmente
quente ali, que nós... isto seria suave, fresco nesta manhã em comparação com
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Louisiana. Vocês nunca sentariam num edifício como este sem mais do que um
ventilador, em Louisiana seria ar condicionado ou vocês desmaiariam.
5 E assim eu cheguei de forma que eu simplesmente tomasse um dia ou dois
de descanso antes de despedir-me em seguida, para Saskatchewan do Norte
(Província do Canadá - NT), na próxima semana, e isso é ali em cima em
Prince Albert. Isso é tão longe quanto os caminhos que vão ao mundo, do outro
lado. Eles atravessam todo o caminho pelo mundo sem nenhuma estrada, e
nada a não ser índios e esquimós no interior mais distante aonde nós vamos
desta vez. Desta forma que nós teremos muitas pessoas que estarão nesta
reunião de ponta a ponta do Canadá. E alguns deles virão exatamente da Costa
Oeste, eles dizem, que aparecerão. E eu certamente desejo as vossas orações,
para que Deus nos encontre e nos dê um extraordinário, abundante, grande
encontro para a Sua glória. Tem sido por alguns quatro ou cinco anos desde que
eu tenho estado no Canadá. E eu tenho alguns reais e nobres amigos ali, que
são pessoas muito boas.
6 E desta forma que eles são muito fiéis ao ir a igreja. Não importa quão frio
isto esteja, eles se envolvem numa manta e se sentam num trenó duplo, e dirigem
os cavalos por trinta milhas (48 km - NT), para poderem ir à igreja. Eles andam
através de ribanceiras de neves amontoadas e tudo mais, jovem e velho. E
todos eles se agrupam. E uma família se reúne e eles começam andando, e eles
se vão. Isto é - isto é um sacrifício que eles fazem, é o que lhes faz receber
tantas bênçãos do culto. Quando não há sacrifício, não há muito para o culto.
Você tem que realmente se humilhar e fazer algo que lhe fira severamente, tem
que rejeitar algumas coisas e parar o trabalho, e de fazer isto ou aquilo, para
conseguir ir a igreja e mostrar a Deus que você Lhe ama, e que você faz um
sacrifício para ir, isto é então quando você recebe algo disto.
7 Isto é como minhas crianças. Billy Paul, eu pensei que eu deveria... Eu não
ganhei nada quando eu era um menino. Mamãe costumava dar possivelmente
um saco de balas e ela distribuía isto, duas ou três porções para cada um.
Possivelmente por ser Natal nós ganharíamos uma pequena corneta de lata ou
uma pequena pistola de espoleta, ou algo. E eu via outros meninos com trenós
e bicicletas e coisas, boas roupas e jaquetas quentes. E eu - eu, isto somente
me fazia sentir tão inferior, eu dizia, “Se eu alguma vez tiver alguma criança
minha, eu lhes darei tudo que eu puder.” Bem, eu preferiria estar com fome
para dar algo para os meus filhos. E quando eu vivia... Quando Billy era somente
um menininho, eu lhe dei um pequeno triciclo, e eu lhe dava tudo. E Meda
tentava tudo, sacrificar suas próprias roupas e coisas, para lhe dar algo. Porém
vocês sabem o que nós começamos a verificar? Eu lhe dei um pequeno triciclo,
e um pequeno arco e flecha, e todas as coisas. Eu o encontrei com uma - uma
colher ou um pau, fora no quintal, escavando em algum lugar. Vê? Eu disse:
“Os próximos não serão dessa maneira.” Vê? Vocês simplesmente dêem a
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alguém tudo exatamente em suas mãos, eles não desejam isto. Isto é algo pelo
que você terá que sacrificar!
8 E essa é a maneira que a salvação é. Isto é um sacrifício completo. Isto é,
Irmão Roy. Isto é - isto é um sacrifício que você tem que fazer todo o dia,
alguma coisa para - para chegar perto de Deus e fazer algo. E eu sei que isto é
um sacrifício para todos vocês nesta manhã, sentarem neste edifício quente.
Enquanto nós estamos assentados aqui, vamos manter nossas mentes no maior
Sacrifício que aos homens alguma vez foi dado a fazer, isso foi Jesus Cristo
quando Ele foi encarregado de vir à terra para morrer em nosso lugar. Não
somente isso, porém a Sua alma desceu ao inferno e ficou ali por três dias e
noites, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e agora ascendeu ao alto, sentado à
mão direita de Deus, no Céu, fazendo intercessões pelas nossas confissões de
Sua expiação e Sua graça que tem sido provida para nós.
9 Agora em cima no... ali em cima onde nós iremos, ali haverá muitas pessoas,
realmente pobres, realmente pobres, terão de vender algumas das suas vacas,
duas ou três de suas ovelhas, ou alguma coisa, para poderem vir ao encontro. O
velho esquimó provavelmente trará algumas de suas peles e as venderá, aquelas
que ele realmente necessitava para a sua família, para sair. O índio comerciante
terá de fazer o mesmo. Agora, nós podemos orar pela última vez por aquelas
pessoas, não podemos? E nós oramos que Deus lhes conceda algo grande.
10 Agora, está quente, eu não desejo mantê-los por muito tempo. E eu desejo
que nós nesta manhã fixemos as nossas mentes, somente antes que nós tenhamos
a oração pelos enfermos, sobre a Igreja e Sua Condição. E, agora, eu sinto
que alguns dias atrás que uma Mensagem para a igreja me foi dada em
Shreveport, Louisiana, e eu - eu creio que esta é a condição da igreja. E nós
iremos à presença de Deus com isto nesta manhã, e oraremos e pediremos a
Deus para nos ajudar. Não se esforce para tomar o mesmo acesso, porém
peça a Deus para nos ajudar neste dia em que nós estamos vivendo. E somente
antes... Esta é a grandiosa e velha Bíblia, porém somente ali se situam os
conteúdos da Vida Eterna.
11 E lembrem-se, a Palavra é Deus, Deus não é mais do que a Sua Palavra. E
nós não somos mais do que a nossa palavra, e se nós fazemos... Naturalmente,
agora, você e eu num sentido diferente - sentido, a razão é que nós podemos -
nós podemos dizer, “Oh, eu farei uma certa coisa”, nós desejamos dizer isso em
nossos corações, porém circunstâncias podem surgir que nós não possamos -
nós não possamos fazer isso que nós dissemos que nós faríamos. Porém Deus
não pode fazer isso, porque Ele é infinito e Ele conhece todas as coisas, e todas
as coisas que já foram, e que serão. Ou, então, Ele não pode fazer uma afirmação
a menos que Ele saiba que Ele pode sustentar isto.
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12 E Abraão, quando ele tinha cem anos de idade, ele chamou as coisas que
não eram, como se elas fossem. Agora eu estou dizendo isto como encorajamento
para aqueles por quem oraremos, os enfermos. Abraão chamou as coisas que
não eram, como se elas fossem, considerando que Aquele que tinha feito a
promessa era capaz de cumpri-la, ou, de manter aquilo que Ele tinha prometido.
Agora, quando Deus disse a Abraão, quando ele tinha ses... setenta e cinco, e
Sara tinha sessenta e cinco, que eles iriam ter um bebê, ora, isto era
completamente impossível. E ele creu nisso e esperou pelo bebê, e considerou
o bebê como realmente estando ali, por vinte e cinco anos antes que o bebê
mesmo chegasse. E Abraão tinha cem anos quando o bebê nasceu, e Sara
tinha noventa, porque ele creu Nele. E ele chamou as coisas que não eram,
como se fossem.
13 Agora, isso é para os enfermos e aflitos por quem será orado. Não importa
quais são os seus problemas, se você é... qual o tipo de enfermidade que você
tenha, quão terrivelmente lhe fira, quando você aceita a Cristo, a Sua Palavra,
então você chama as coisas que são, como se não fossem, se elas são contrárias
a Palavra de Deus. Agora, Deus disse: “A oração da fé salvará o enfermo.”
Bem, se Deus disse isso, isso sela isto. Então ponhamos nossas mentes,
esperança, e atuemos como se isto já houvesse sido feito. Isso já tem terminado
quando nós aceitamos a isto.
14 A salvação é da mesma maneira. Nós cremos nisto, aceitamos isto, cremos
nisto em nossos corações, vamos perante Deus e aceitamos a Cristo como
nosso Salvador pessoal, e O aceitamos. Se você está aqui nesta manhã, é um
pecador, e não é salvo, e você deseja ser curado, você está enfermo, primeiro
busque ao Senhor. Aceite-O como o seu Salvador, então essa enfermidade
sairá logo. Seja o que isto for, somente coloque todo o seu pensamento (tudo
que você tem) no Homem completo, Cristo Jesus, tudo mais estará bem.
15 Assim que agora mantenha a sua mente nisso, a razão que eu disse estas
poucas palavras para aqueles que estão enfermos e aflitos, desta forma que eu
falarei nesta manhã para a igreja e a condição. Pois eu sinto que ainda que a
cura Divina seja maravilhosa, porém quando eu estava em Shreveport, eu tive
somente por volta de três cultos de curas quando eu estava ali, três, ou
possivelmente quatro, no máximo, além dos onze dias. É mais essencial pregar
para as almas dos homens do que colocar muito tempo na cura Divina. Ainda
que, as pessoas estejam enfermas e necessitadas, Deus pode curá-las. E isto já
tem sido vindicado ao redor do mundo, que Ele o faz. Porém a coisa mais
importante, agora, é para a alma a qual nunca morrerá. O corpo morrerá. Porém
a alma nunca morrerá, e nós devemos manter isso em posição e em linha direta
com Deus.



A IGREJA E SUA CONDIÇÃO                                                                                         5

16 Eu tenho frequentemente dito isto. Eu desejo todas as coisas prontas, porém
quando eu vier ao rio naquela manhã, eu não desejo nenhum problema ali. Eu
desejo ter a minha passagem em minha mão, esperando pelo meu nome. E eu
desejo dizer, assim como Paulo do passado, irmão Creech, “Eu O conheço no
poder de Sua ressurreição.” Que quando Ele chamar de entre os mortos, eu
virei do pó. Eu desejo conhecê- Lo no poder de Sua ressurreição.
17 Assim, agora, Aquele que é o Autor do Livro, inclinemos só por um momento
as nossas cabeças e corações para Ele.
18 E, Deus, nosso Pai, nós viemos a Ti agora, para pedir que Tu abras a Tua
Palavra para nós. Nós podemos virar as páginas, porém somente o Espírito
Santo pode abrir a Palavra. Desta forma abra Isto para nós nesta manhã, Pai,
e nos dê a considerável abundância de Tua graça. Nós esperamos por Ti. E
possa o Espírito Santo tomar a Palavra, e declará- La por lábios humanos a
corações humanos, e que Ele possa tomá- La e colocá- La em todo coração no
momento em que nós temos necessidade. E quando o culto tiver terminado, nós
estivermos prontos para irmos aos nossos lares, nós humildemente inclinaremos
as nossas cabeças e Te daremos graças e louvores, por tudo que nós temos
aprendido de Ti e o que Tu tens feito por nós. No Nome de Cristo nós pedimos
isto. Amém.
19 A leitura da Palavra, está em S. João, o primeiro capítulo, vocês que têm
Bíblias e gostariam de ler comigo ou marcar isto num papel para um texto. E
nós leremos o texto da Palavra, e então oraremos, e que o Espírito Santo tome
o contexto da Palavra para nos dar. Nós podemos ler Isto, nós que somos
capazes de ler podemos ler Isto, porém somente Deus pode revelar o contexto.
O texto pode ser lido, a razão é que Esta é a Sua Palavra, porém então o - o
contexto tem que ser dado por Deus. Agora, em S. João, 1 ° capítulo, e
começando no 28° verso e leremos até o 32°, inclusive.

Estas coisas foram feitas... do outro lado do Jordão, onde João estava
batizando.

... no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e disse: Eis o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão que tem
primazia, porque já existia antes de mim.

E eu não o conhecia: mas ele... para que ele fosse... manifestado a
Israel, vim eu, por isso, batizando com água.

... João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma
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pomba e repousar sobre ele.

Eu desejo ler isso novamente, esse último verso, 32° verso.

E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma
pomba, e repousar sobre ele.
20 Agora possa o Senhor adicionar as Suas bênçãos ‘a Palavra. Eu desejo
que vocês se esforcem por - por captar cada palavra se  pudermos. Vocês
podem me ouvir bem ali atrás da plataforma? Está bem, vocês podem me ouvir
ali atrás? Se vocês podem, levantem as suas mãos. Está bem.
21 Agora, eu desejo falar a vocês nesta manhã em - em parábola, numa maneira
que mesmo a - a pessoa que não frequenta a igreja aqui seria capaz de entender.
Agora, nós vimos à igreja para melhorar a nós mesmos. Nós vimos para fazer
a nós mesmos melhores pessoas, melhores cristãos, melhores cidadãos, melhores
pais, melhores mães, melhores companheiros. Nós vimos porque Cristo tem
nos dito que se nós viermos, pedirmos algo no Seu Nome, onde nós nos
reuníssemos até dois ou três, Ele estaria conosco e concederia isto para nós.
Desta forma, o que poderia ser algo mais, algo melhor para nós hoje do que
conhecer que nós estamos na igreja para um melhoramento de nós mesmos,
para ampliar nosso entendimento. Quantos diriam, “Isso é pelo que eu estou
aqui”? Vamos ver. “Eu - eu desejo um melhor entendimento.” E nós não podemos
- nós não podemos ter um melhor entendimento a não ser que isto... E se nós
vamos ter um entendimento de Deus, isto deve vir da Palavra de Deus, pois a
Palavra é o que Deus nos deu para alimentar as nossas almas famintas. E o
Espírito Santo foi enviado para tomar a Palavra de Deus e nos alimentar pela
Palavra. Você vê isto? Vê, nós... O Espírito Santo é enviado de Deus, para
tomar a Palavra de Deus e dar Isto a nós à medida que nós tivermos necessidade.
Agora, eu estou tão feliz por Deus haver feito uma provisão como essa. Não
está você? Pela qual Ele nos alimentaria.
22 Nós somos as ovelhas do Seu pasto. Nós iremos falar sobre isso daqui a
pouquinho, a ovelha. E nós somos o ser tríplice de Deus, e quando Ele pode ter
o controle completo de nós, Ele pode nos conduzir e nos guiar.
23 Agora, isto agradou tanto a Deus, que quando Ele enviou Jesus à terra, que
Lhe agradou representá- Lo como um animal, e esse animal foi o cordeiro.
Caminhemos de volta ao princípio, no Jardim do Éden, nos anúncios da vinda de
Jesus, Deus sacrificou um - um cordeiro para ser uma oferta substituta nos
anúncios da vinda de Cristo. Agora, eu tenho frequentemente me perguntado
porque Deus simbolizaria Cristo como um animal, como uma besta. Porém nós
encontramos que o Cordeiro, a razão pela qual Ele escolheu um cordeiro, um
cordeiro é o mais manso e o mais dócil de todas as criaturas que está sobre a
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terra. Não há nada mais manso e dócil do que um pequeno cordeirinho, tão
inocente, não se sustenta por si próprio. Ele - ele não é arrogante. É uma meiga,
e dócil criaturinha. E quando Deus foi representar Cristo para o mundo, Ele O
representou em um cordeiro.
24 Agora, porém quando Deus, Deus Pai, Jeová, viria representar a Si Mesmo
do Céu, Ele foi representado na mais mansa, e humilde de todas as aves que
voam no céu, essa é, a pomba. Não há pássaro mais dócil do que a pomba. Eu
fiz um estudo completo sobre a vida dos pássaros e sobre a vida selvagem, e a
pomba é o pássaro mais estranho que algum outro pássaro que voa nos céus. A
pomba é um - um - um ser amoroso. Uma pomba é dócil. E uma pomba não
tem fel, ela é a única na família dos pássaros que não tem um fel. Essa é a
razão pela qual você nunca vê uma pomba em qualquer lugar a não ser aonde
haja grão e semente.
25 Agora, na arca, havia uma pomba. E a pomba é representada em muitos
lugares na Bíblia. Ela é o símbolo do Espírito Santo. E também o cordeiro é
representado em muitos lugares da Bíblia, como Cristo, no Apocalipse, todo o
caminho de volta ao Gênesis, e assim é a pomba.
26 E no Livro de Gênesis, a pomba estava na arca, sentada no poleiro com o -
com o restante das aves do ar; e um deles era uma ave negra e brilhante, um
corvo. E um corvo é um dos pássaros mais sórdidos que existem, um corvo e
um gaio (da família dos corvos - NT), eu suponho, é quase que o pássaro mais
sórdido que nós podemos encontrar. O corvo é um pássaro de vida muito longa,
e ele vive (eles têm afirmado) por, algumas vezes, duzentos ou trezentos anos,
que um corvo... Um papagaio vive mais tempo do que isso.
27 Porém uma pomba é um animal ou um pássaro que não tem fel. Agora, o
corvo poderia se sentar aqui e comer sobre uma carcaça morta. Você nunca
verá a pomba ao redor dessa carcaça morta. Ela não pode suportar isto. O mau
cheiro daquilo em seu nariz, ela não poderia suportar aquilo. A deixaria enferma.
Elas simplesmente não podem suportar qualquer coisa que está deteriorando,
podre. Elas não podem suportar isto, assim sendo ela não poderia comer aquilo.
Se ela comesse, aquilo mataria imediatamente a pomba, porque o que digere a
comida é o derramamento do fel dentro do estômago o qual digere a comida. E
se não há fel para ir ali dentro para preparar isto, então aquilo mataria a pomba.
Desta forma você sempre encontrará a pomba ao redor de um lugar aonde há
algo limpo, algo que é sadio.
28 Agora, o corvo é diferente. Agora, somente note o corvo sendo um tipo do
hipócrita. O corvo pode sentar ali sobre a - sobre a carcaça morta e comer
simplesmente tanto o quanto ele deseja, e voa imediatamente para o campo e
come trigo, também. Porém a pomba não pode comer trigo e então voar sobre
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a carcaça morta.
29 Assim que, um hipócrita, um homem pode ser um hipócrita e comer ambas
as coisas espirituais, e coisas boas e coisas más. Porém um real Cristão nascido
de novo não pode tolerar as coisas que são erradas, e só pode comer das coisas
boas. Note isso! Quando você vê um sujeito que pode ir para a dança, sair e
beber, sair e viver em pecado, volta para a igreja e possivelmente grita
simplesmente tanto quanto um santo, o que é isto, ele é um carniceiro, ele pode
comer tanto as coisas podres como as coisas boas. Porém o verdadeiro Cristão
já não pode tolerar aquelas coisas mais, pois ele tem passado da morte para a
Vida. E imediatamente isto o condenaria portanto, os próprios pensamentos
disto, até ao ponto em que isto o condenaria, até que ele virasse a sua face e se
afastasse. Oh, que quadro!
30 Agora, o cordeiro é um companheiro muito dócil. Ele não o faz, ele não
pode ajudar a si mesmo. Ele não tem confiança em si mesmo, porque ele não
pode ajudar a si mesmo. Aqui há algum tempo atrás eu estava indo por um
pasto quando eu costumava patrulhar, e eu encontrei um cordeirinho, e todos o
tinham deixado de alguma maneira, e ele estava todo ferido em cima de um
pequeno punhado de arame farpado. E o pequeno e pobre companheiro estava
deitado ali, sangrando e balindo. E eu cheguei perto e eu havia visto no caminho
de cima por volta de meia milha (800 m. NT) acima, estava todo um rebanho de
ovelhas. Agora, ele havia prostrado exatamente ali e os corvos haveriam picado
logo nos seus olhos se nós não o tivéssemos tirado dali. Porém eu sem ferir o
companheirinho, o peguei em meus braços. Ele nunca recusou. Ele se pôs bem
quieto. Eu o peguei em meus braços. A primeira - a primeira vez, talvez, que um
ser humano tivesse alguma vez posto suas mãos sobre ele, porém ele foi dócil.
Ele estava desejando ser guiado. Ele estava desejando ser ajudado. Eu espero
que você veja isto. Ele não estava desejando tentar resistir ou dar um coice, ou
morder. Os cordeiros não dão coices, eles não mordem; eles somente se humilham
a si mesmos. E este companheirinho, eu o apanhei e o pus ali com o restante
das ovelhas. Nuns pouco minutos a sua mamãe o encontrou, quão feliz ele
estava! Agora, quão típico isso é do Cordeiro de Deus!

31 Você sabe, onde eles vão matar ovelhas, vocês sabem o que guia a ovelha
até ao cepo mortal, é um bode. Porém o bode guiará a ovelha exatamente até
a rampa no matadouro, e então ao mesmo tempo que ele faz a ovelha subir a
rampa, então ele pulará fora. Porém, oh, eles dizem, quando eles vão matar o
bode, então ele levanta uma tempestade. Vê?
32 E essa é a maneira que o Diabo fará. Ele tentará guiar os filhos de Deus
exatamente para dentro da sordidez, porém quando chega o tempo dele morrer,
ele realmente levantará uma tempestade então. Essa é a maneira que o Diabo
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faz isto. E essa é a maneira algumas vezes, alguma mocinha de aparência bela
ou algum rapazinho insolente com uma risadinha irônica, com uma carteira de
cigarros ou uma garrafa de uísque, guiaria uma mocinha para o erro, um cordeiro,
com a cria de alguém, fora para o erro. “Oh, está bem. Não há nada de modo
algum nessa coisa santarrona de igreja.” Porém deixe a morte golpear esse
velho amigo uma vez, você o ouvirá grunhindo, gritando por todo o país. E essa
é a maneira que o Diabo faz isto.
33 Porém um cordeiro é tão dócil, que ele pode ser guiado. E essa é a razão
pela qual Deus representou a Cristo como o Cordeiro, e a Ele Mesmo como a
Pomba. E no dia que João batizou a Jesus no rio Jordão, um dos maiores eventos
que alguma vez tinha tomado lugar, aconteceu exatamente ali. Note quão
maravilhoso! O Cordeiro, o mais manso de todas as criaturas da terra, e a
Pomba, a mais mansa de todas as aves do Céu. Agora, essa é a única maneira
que eles podiam alguma vez ser unidos. Esta é a única maneira que a Pomba
deveria alguma vez vir sobre o Cordeiro. Agora, quando a Pomba desceu, João
viu a Jesus, e ele disse: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo.”
E João disse: “Eu testifico, vi o Espírito de Deus como uma Pomba descendo, e
repousando sobre Ele.” Aleluia! Aí está você. A Pomba e o Cordeiro unidos.
Isso é quando Deus e o Homem se tornaram um. Isso é quando o Céu e a terra
abraçaram um ao outro. Aleluia! Isso é quando Deus foi feito carne, trouxe
isto, isso é quando Deus desceu na forma de Espírito, e foi feito um Homem e
habitou entre nós. Isso é quando toda a Eternidade abraçou-se mutuamente.
Isso é quando a raça humana caída do povo de Adão e Deus Jeová e todos os
anjos vieram juntos, quando Deus e o homem foram feitos um, nesse grande
memorial dia quando João batizou Jesus.

Agora, e se eles houvessem sido um lobo? O doce arrulhado da pomba
nunca teria sido capaz de suportar ao lado do lobo.
34 O que é mais lindo do que no final de um entardecer ouvir as velhas pombas
rolas pousadas ali fora e arrulharem por algum tempo? Depois que eu perdi a
minha esposa e bebê... Eu não deixava que ninguém soubesse o que eu estava
fazendo. Eu costumava entrar em meu velho carro, eu dirigia aqui através da
rua, saía aqui no cemitério Walnut Ridge, ficava em pé ali ao lado de uma
árvore e olhava para baixo na sepultura. Eu simplesmente não podia renunciá-
los. Parecia como se eu não pudesse suportar mais. Eu enterrei meu pequeno
bebê, pondo-o ali, oito meses de idade. Como ela costumava segurar suas
mãozinhas e as estendia para mim, e eu soprava a corneta ou dizia algo para
ela, e ela fazia “gugu”, ela estendia as suas mãozinhas. E eu sentava ao lado de
uma árvore, especialmente quando chegava o entardecer. E ali costumava estar
uma velha pomba que assentava ali fora no arbusto, ela seguia arrulhando. Oh,
que coisa! Eu antigamente me perguntava se isto era a alma imortal do meu
bebê voltando para tentar falar comigo. Nada mais doce do que esse arrulhado



10                                                                                                   A PALAVRA ORIGINAL

da pomba. Quão amável ela é! Ela traz boas novas. Como ela tenta fazer paz!
Levante cedo numa manhã, saia para os bosques ali perto de onde eu vivo, que
coisa pacífica é ouvir a isto! Em repouso sobre essa árvore muito alta, essas
pombas arrulhando uma para a outra.
35 Outro dia, ali na casa do irmão Cox, uma velha mãe pomba tinha dois
bebezinhos. E eles chocaram exatamente em cima, no alto da construção, assim
que os gatos não poderiam pegá-los. E a velha pomba mãe os alimentava.
Então ela descia e os tomava e os levantava na árvore, eles pousavam ali com
seus pescoços em volta um do outro, e arrulhavam e se amavam, durante o dia
todo, dois pequeninos, dóceis bebês pombas.
36 E eu pensei de como Deus, (a pomba é um pássaro tão amoroso) e a
Pomba, Deus, desejando amar aos Seus seres humanos. Deus deseja ser amado.
Deus deseja te amar. “Deus amou ao mundo de tal maneira, que Ele deu o Seu
Filho unigênito, para todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha Vida
Eterna.” Bendito seja o Senhor! Então Deus, desejando ser amado, Ele tinha
algo... fazer alguma coisa digna de amar. Ele tinha que fazer algo dócil como
ele mesmo. Ele tinha que fazer algo que pudesse ser amado. Ele tinha que
fazer algo de Sua própria Natureza.
37 Você não poderia amar nada que não fosse de sua própria natureza. O
amoroso tem que se unificar com o amor. Um marido e uma esposa têm que
amar um ao outro, se eles alguma vez vencem as dificuldades. A família tem
que amar um ao outro, se eles alguma vez vencem as dificuldades. Alguma
coisa para ser amada! Você busca em todo lugar, encontrar uma moça para ser
a sua esposa que você ame. Ela busca, encontrar um marido que ela possa
amar.
38 E Deus busca, tentando encontrar uma alma que Ele possa amar. Desta
forma, Ele Se representou aqui sobre a terra como uma Pomba dócil e um
Cordeiro dócil. Se esse Cordeiro num minuto em algum dia se revestisse da
natureza de um lobo raivoso, essa Pomba teria alçado o Seu vôo imediatamente,
teria se ido.
39 Porém o - o - o cordeiro, ele não tem nenhuma grande opinião de si próprio.
Um cordeiro é uma criatura, que quando ele está perdido, ele está
desesperadamente perdido. Uma ovelha não pode encontrar o seu caminho de
volta. Essa é a razão pela qual o bode a guia para a sua morte. Ela não pode
encontrar o seu caminho, uma ovelha que está perdida. Essa é a razão pela
qual Deus nos comparou a ovelha. Quando nós estamos perdidos, nós estamos
perdidos. Não há caminho que nós possamos encontrar por nós mesmos. E há
somente uma maneira de fazer isto, isso é, submeter a nós mesmos ao Pastor
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do rebanho, e Ele faz a liderança.
40 Agora, assim eu noto este Cordeiro e a ovelha juntos... o Cordeiro e a
Pomba, melhor dizendo, juntos, eles são feitos um. Então vigie como a Pomba
guiou o Cordeiro, o Filho de Deus. Quão dócil Ele era, sabendo que Ele estava
indo para a matança. Quão dócil Ele era, pois todo o tempo não procurava
apresentar a Si próprio, não procurava ser auto-suficiente. Ele disse: “Eu não
faço nada até que o Pai primeiro me mostre, e o Pai habita em Mim.”
41 Agora, uma outra coisa que o cordeiro é, o cordeiro está desejando submeter
os seus direitos. Agora, Deus deseja que nós sejamos cordeiros, porém há
muitas vezes que nós não desejamos submeter os nossos direitos, ceder os
nossos direitos. Muitos de vocês dizem: “Bem, eu tenho direito, Irmão Branham.”
Isso é verdade, porém está você desejando ceder os seus direitos? Está você
desejando sacrificar os seus direitos, para que Deus possa lhe guiar? Esse é
que é o problema com as nossas igrejas hoje, na grande maioria, que a mansidão
do Cordeiro de Deus... Nós estamos supostos a sermos cordeiros, nós temos
nos tornado tudo mais, exceto cordeiros. E essa é a razão, que tão logo que nós
tomamos essa atitude, a Pomba do Espírito Santo alça o Seu vôo e parte.
42 Se o Cordeiro de Deus houvesse feito o mais simples rosnado como um
lobo, ou houvesse feito algo contrário ao que a dócil Pomba houvesse permitido,
a Pomba teria tomado o Seu vôo. Ela teria partido num minuto.
43 E essa é a razão hoje que nós estamos nos perguntando: “Qual é o problema
com a igreja Pentecostal?” Isto é porque nós temos nos revestido de uma
natureza diferente. Nós temos nos revestido de uma natureza que: “Nós
desejamos nossos direitos. Nós vamos fazer o que nós entendemos que é direito
fazer.” E nós nos tornamos arrogantes. Nós nos tornamos hostis. Nós nos
tornamos indiferentes. Nós permitimos o temperamento entrar. Nós permitimos
o egoísmo entrar.
44 Um cordeiro, quando vem o tempo... Ele possui a sua própria lã, que é o
seu direito. Ele possui a sua lã, porém eles tomam o cordeiro e o levantam em
cima de cepos, e atam os seus pés completamente. Ele nunca escoiceia, ele
nunca se alvoroça. Você simplesmente tira os direitos dele em seguida, porque
ele é um cordeiro. Ele não pode fazer nada mais, porque essa é a sua natureza.
Porém cruze uma vez o caminho de um cristão, você saberá se ele é um cordeiro
ou um bode. Você saberá o que ele é, opondo-se uma vez a ele. E essa é a
razão hoje pela qual as nossas igrejas estão na condição que elas estão.
45 Nós temos chamado a nós mesmos de cordeiros de Deus. A mulher e o
homem, ambos, têm começado a agir como tudo, menos como cordeiros de
Deus. Você as vê descendo a rua, com short, cabelo cortado curto, floreios em
todo o seu cabelo. E alguns anos atrás, você chamaria... você, eles... você não
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as poderia ter pago para fazer isso. E então você se pergunta porque é que a
igreja está na condição em que está, é porque tem tomado a natureza de um
lobo ou um bode, ao invés de haver mantido a dócil mansidão. E você diz: “Esse
é o meu privilégio, Irmão Branham.” Eu sei que este é  privilégio seu. “Os
barbeiros cortam o cabelo. E desde que o barbeiro corte o cabelo, não tenho eu
um direito?” Correto, esse é seu privilégio americano. Porém está você desejando
renunciar a isto, para ser um cordeiro? Está você desejando submeter a si
mesmo?
46 E vocês mulheres, não há muito tempo atrás, vocês desciam a rua... É
ridículo olhar a maneira que as mulheres se vestem hoje. E eu não estou falando
a respeito da Presbiteriana e Metodista, eu estou falando a respeito de vocês
mulheres santas. Descem a rua, e isto é...
47 Eu tenho uma pequena cruz pendurada na frente do meu carro, e alguém
disse para mim, disse: “Billy, você sabe que isso é um emblema Católico?”
48 Eu disse: “Desde quando os Católicos tiveram a opção pela cruz?” Nunca!
Isso não é um emblema da fé católica; isso é emblema da fé cristã. Uma fé
católica é um santinho morto, de Maria ou - ou alguma pessoa morta que eles
adoram. Nós não adoramos pessoas mortas. Nós não adoramos Santa Cecilia
e todos esses diferentes santos. Isso é catolicismo, o qual é uma alta forma de
espiritismo. Porém a cruz representa Aquele que morreu e ressuscitou
novamente.
49 E eu disse: “Eu mantenho isso ali, olhando na rua. Vinte e cinco anos atrás,
ou trinta, quando eu estava quase cego, eu prometi a Deus que se Ele curasse
os meus olhos eu olharia nas coisas corretas.” E eu disse: “Para todo lugar que
você olha, isto é tão ímpio, mulheres semi- vestidas, e mulheres nuas se pondo
nos jardins e em todo lugar. Eu olho na cruz em vez de estar prestando atenção,
e lembro o que Cristo fez por mim, e viro a minha cabeça contra as coisas que
são do Diabo.” Aleluia!
50 E ali, gente... Não me diga que é presbiteriana, católica, é pentecostal!
Amém. Você diz, “Eu tenho um direito, Irmão Branham.” Isso é correto, porém
se você fosse um cordeiro, você cederia os seus direitos. E quando você
prossegue agindo dessa forma, o Espírito Santo, a dócil Pomba, toma o Seu vôo
imediatamente. Ela não será desonrada com você. Não, não. Você nunca pense
que você irá agir dessa maneira e manter o Espírito Santo. Você não pode fazer
isto! A Bíblia diz assim. Você tem que ceder os seus... Bem, diz, “O restante
das mulheres está fazendo isto.”
51 E você homem, você pobre, pequeno, sem espinhaço, coisas afeminadas,
você, que deixa a sua esposa fazer tal coisa como essa, isso mostra de que
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material você é feito. Essa é a razão pela qual você não tem tido o Espírito
Santo como você professa ter, ou você teria algo suficiente em você para fazê-
la agir como uma dama enquanto ela vivesse com você, de alguma maneira.
Amém. Isso soa antiquado, cortante. Porém isso é o que a igreja necessita
hoje, é um antiquado, Espírito Santo lavando, e pendurando e deixando secar, e
passando a ferro pelo Espírito Santo. Certamente!
52 Que condição o mundo tem entrado! Como eles saem à rua e se conduzem!
Como que você atola a sua cabeça em uma televisão na quarta- feira à noite, e
não vai à igreja! Como  você, ora, porém ali não há uma criança no país...
conhecem tudo a respeito de quem é David Crockett. E essa mentira suja,
dizendo que ele matou um urso aos três anos de idade, vocês sabem que é uma
mentira, porém vocês deixam as suas crianças encherem as suas cabeças com
tolices como essa. E não há uma porcentagem de uma centena que alguma vez
conheceu alguma coisa a respeito de Jesus Cristo. É porque este mundo tem se
tornado tão poluído! Esta nação, tão ridícula e tão distanciada de Deus, tem
rejeitado o Espírito Santo.
53 Oh, você diz: “Eu vou à igreja e grito.” Você talvez possa fazer isso. Porém,
até que esse dócil Cordeiro de Deus se fixe dentro do seu coração, e faça uma
limpeza geral em sua vida e atue como uma pessoa diferente, não lhe fará
nenhum bem personificar ao Cristianismo. Você tem que ter isto. Amém.
54 Eu entrei em uma casa aqui há não muito tempo atrás, para visitar um
homem enfermo, e uma senhora que estava acamada, sentada ali. E um pequeno
velho Osvaldo entrou, o chapéu assentado ao lado de sua cabeça, disse: “Mamãe,
está pronto o jantar?”
55 Ela disse: “Querido, nós não temos tido tempo” disse “nesta manhã para
preparar algo para o jantar.” Disse: “Eu estou lhe preparando um sanduíche”,
disse: “há algumas laranjas.”
56 Ele não fez caso e tendo apanhado a laranja, a olhou, e tendo-a mordido,
jogou-a contra a parede tão forte o quanto ele podia, o suco se espalhou, disse:
“Se isso é tudo o que vocês têm aqui neste lugar, então eu sairei”, dessa maneira.
57 Eu pensei, “Ó Deus, ele deveria ser meu por alguns cinco minutos!” Rapaz,
eu lhe arrancaria o couro sem que ele nunca houvesse sabido que lhe fora
arrancado! Porém os colocam ali, mimados e bebês. O que ele necessita é uma
bem antiquada surra de vara. Isso é o que nós necessitamos, alguns antiquados
lares novamente, e alguns pregadores que permaneçam em pé detrás do púlpito
e preguem a Verdade, e coloquem Isto ali aonde Isto deve estar. Amém. Isso é
verdade. Oh, que coisa!
58 A pequena Maria sapateou os seus pezinhos, e esticou aquele narizinho
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para cima e virou aqueles pequenos labiozinhos pintados de rosa (pela sujeira
da Max Factor) para cima no ar, e esticou a sua cabecinha para cima e saiu de
casa. Que desgraça! Que filhos desobedientes estão sendo! A Bíblia disse que
eles seriam. A Escritura disse que eles seriam. Como eles atuariam, como eles
fariam, e as coisas que estão sucedendo no mundo hoje, é porque eles têm
entristecido para longe o Espírito Santo.
59 Alguns anos atrás, (eu irei agora dentro de alguns dias para celebrar o
primeiro derramamento do Espírito Santo na América), cinquenta anos atrás
neste ano, no encontro da velha rua Azuza, encontro pentecostal em Los Angeles,
onde eles tiveram o seu primeiro derramamento do Espírito Santo, quando as
pessoas se reuniam. Quando Cristo descia entre essas pessoas, eles eram
simplesmente tão dóceis, simplesmente tão pacíficos. Eles viviam vidas pias.
Eles viviam vidas sacrificiais. Eles estavam desejando ceder. Eles estavam
desejando ser liderados pelo Espírito Santo. Eles não se importavam que as
pessoas dissessem que eles estavam fora de moda, se eles dissessem que eles
eram loucos, ou algo a respeito disto, eles estavam desejando ser liderados pelo
Espírito Santo.
60 Porém, hoje, oh, que coisa, com uma esponja de pó-de-arroz e um estojo de
maquilagem, e vestidas com um par de shortes, e saem para a rua, ora, isto é
uma desgraça! E proclamando a si mesmas com o Espírito Santo. Oh, você diz,
“Porém eu falei em línguas”. Sim, e o Diabo o faz, também. “Oh, eu gritei.” E
o Diabo o faz, também. O Diabo pode personificar tudo o que Deus tem, exceto
o amor, e ele não pode personificar o amor. Sim.
61 Então, a primeira coisa que você sabe, quando você começou fazendo essas
coisas, você deixou cair as barras, você começou se comprometendo, então a
igreja começou a ter pequenos cacarejos, facções entre si, e alguém disse:
“Você sabe, o pastor é assim e assim”, ou  “o diácono é assim e assim.” E, a
primeira coisa que você sabe, você deu ouvidos a isso! E essa é a razão pela
qual você tem tantos problemas, é porque você tem começado a escutar ao
Diabo, e escutado a um rosnado ao invés de haver escutado a dócil Pomba, o
Espírito Santo, a Pomba de Deus que lhe conduziria e lhe guiaria, e lhe amaria
e lhe abençoaria.
62 No exato momento que você tem um desses pequenos temperamentos
convulsivos, a Pomba voa imediatamente. Correto. Ela não pode suportar isto.
Sua natureza é diferente. Oh, definitivamente Ela não pode suportar isso. E
você sai falando a respeito de seu vizinho. Ela não pode suportar isso. Ela
simplesmente não tolerará isto. Ela simplesmente alça o Seu vôo e  vai embora.
Ela não pode permanecer nisto por mais tempo. A Pomba é dócil. A Pomba é
mansa, e a Pomba, e - e não pode permanecer em nada a não ser que isto tenha
o mesmo tipo de natureza.
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63 Agora, Deus pode lhe fazer uma natureza diferente, homem ou mulher, Ele
pode lhe dar uma natureza diferente. E você diz: “Bem, Irmão Branham, o que
nós podemos fazer a respeito disto?” Somente venha ser um cordeiro novamente.
Há somente dois animais que sempre se associarão, esses são a pomba e o
cordeiro. A pomba não virá a nada mais a não ser a um cordeiro. E se você tem
se tornado um bode, então tire esse velho espírito caprino de você. Correto. Se
você  tem se convertido em algo mais, tire isto de você, se você começa a ser
um tagarela.
64 Aqui uma vez, eu preguei simplesmente tão duro o quanto eu podia pregar
numa certa cidade, e havia milhares de pessoas ali. Eu fiz uma chamada de
altar. Eu pensei que eu cobria todo o reino do pecado, eu cobria tudo do que eu
podia pensar. Nessa noite depois que o culto terminou, uma mocinha muito
pedante se aproximou, ela disse: “Bem, Irmão Branham, eu certamente estou
alegre por você não haver me atingido nesta noite.”

Eu pensei: “Esta deve ser uma verdadeira Cristã.”.

Disse: “Você não me atingiu nesta noite.”
65 Eu disse: “Bem, eu estou certamente feliz de ouvir isso, dama, você deve
estar perto do Reino de Deus.” E ela logo se transtornou.
66 Uma outra pequena dama estava ali de pé. Eu disse: “Diga, você conhece
a essa mulher?”

“Sim.”

Eu disse: “Ela deve ser uma verdadeira cristã.”
67 Disse: “Uma coisa você falhou em atingir hoje à noite, Irmão Branham,
isso foi o mexerico. Ela é a chefe das mexeriqueiras no país.” Ali está você,
isso mesmo, veja.
68 Porém quando você vem a uma dessas coisas, não importa se o pregador
atinge isto no púlpito ou não, quando você vê essas coisas carnais do mundo,
enquanto você é intolerante com elas, você está longe de Deus, e o Espírito
Santo permanecerá afastado. Essa é a razão pela qual os encontros não são
como eles costumavam ser. Essa é a razão que a trilha da serragem não nasce
esta manhã no Tabernáculo. Essa é a razão que os grandes encontros de tenda
não estão ao redor do país, é porque nós temos entristecido para longe a dócil
Pomba de Deus. Correto. Ela não permanecerá conosco enquanto nós formos
tão indiferentes, enquanto nós estivermos caluniando, “Nós desejamos a nossa
maneira! “
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69 Agora, eu desejo que você note, o cordeiro foi um cordeiro silencioso. A
Bíblia disse: “Ele não abriu a Sua boca. Como ovelha perante os tosquiadores,
Ele ficou emudecido.” Ele não abriu a Sua boca. Ele não foi um companheiro
que desejou os seus direitos. Não, senhor, Ele estava desejando ceder os Seus
direitos. Ele foi um Homem silencioso.
70 Porém, hoje, oh, que coisa, como nós desejamos nossas diferenças! Oh,
que coisa! “Eu lhe digo, simplesmente deixe alguém dizer algo para mim, eu
passarei por cima e o trarei, rapaz, eu o desmontarei. Eu direi a essa velha
hipócrita quando eu a vir! Você somente espere até que a veja! Bendito seja
Deus, aleluia! Hum - Hum!” A Pomba toma o Seu vôo e vai  embora. Isso é
correto. O Espírito Santo nem mais está com você, enquanto você se sentir
dessa maneira. Somente anote isso em seu livro, Ele nunca fará isto. O Espírito
Santo não permanecerá ao redor onde esse tipo de espírito está. Tem que ser
um espírito de cordeiro, um espírito dócil, ou Ele  não permanecerá com ele,
isso é tudo que há nisto; se isto não é uma dócil, mansa, liderança pelo Espírito
Santo. E se algo surge, Ele nem mesmo nota aquilo, simplesmente segue adiante.
Vê? E no exato minuto que isto se desvia, você sabe, isso é o mesmo, o em que
você se desviou.
71 Vocês sabem, que o primeiro pecado começou por uma pessoa haver se
desviado somente por um minuto. Você sabia disso? A Bíblia diz assim. Eva se
desviou somente por um momento, para ouvir o que Satanás tinha a dizer, e ele
pintou um quadro tão bonito para ela, até ao ponto em que ela realmente pensou
que aquilo fosse a Verdade. E ela deu ouvidos a ele.
72 E a única coisa que o Diabo deseja que você faça, é somente que se desvie
por alguns minutos. Ele pode pintar o quadro, dizer: “Agora, olhe aqui. Você
sabe, o irmão, você sabe, a irmã, se eles fossem o tipo correto de pessoas, eles
não fariam isto. Se eles fizeram isto aqui mesmo, você sabe.” Ele pode fazer
com que isto se torne  tão verdadeiro para você até que isto se torne um fato
verdadeiro. Correto! Porém lembre-se, isto é o Diabo!
73 Eu não me importo quão degradante eles são, quão longe eles têm se inclinado
no pecado, é  negócio seu pôr um braço ao redor deles e levantá-los pelo amor
de Deus. Onde estava você quando o Diabo... Deus te tirou do barro lamacento?
Este é negócio seu, meu amigo. Este mundo está morrendo por um pouquinho
de amor. O...
74 Eu desejo que você note este animal, também, este pequeno animal, ele foi
um cordeiro silencioso porque ele não. . . quando Ele foi injuriado, Ele não
injuriou novamente. Ele não se zangou e levou adiante, e se agitou e se aborreceu
e se portou mal, Ele não fez isto. Quando alguém... Quando Ele foi injuriado,
Ele não injuriou novamente. Ele não abriu a Sua boca.
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75 Porém você deixe alguém fazer algo a você ou a mim, oh, que coisa, nós
explodimos de raiva como um sapo repelente comendo chumbo grosso,
arquejando como um - como um velho ganso. “Eu lhe direi agora mesmo, se ele
pisar nos meus calos novamente dessa maneira, eu nunca mais voltarei para
essa velha igreja novamente. Não, senhor! Bendito seja Deus! Aleluia! Os
Nazarenos me receberão, os Peregrinos da Santidade, eles me receberão.
Aleluia! Eu nunca mais tenho que fazer isto.” Correto, a Pomba toma o Seu
vôo.
76 “Você sabe de uma coisa? Se essa velha hipócrita for para essa igreja, eu
nunca irei novamente. Bendito seja Deus, eu nunca farei isto!” Quando essa
coisa penetra em você, esse velho lobo raivoso, a Pomba toma o Seu vôo.
Correto. Então o Espírito Santo se vai.
77 Então você se pergunta qual é o problema com você. Você se pergunta
qual é o problema com a igreja. Você se pergunta qual é o problema com você.
Por que você não tem tido vitória como você costumava ter? Você tem mudado
a sua natureza. Você tem se tornado um bode ao invés de um cordeiro. Você
tem se tornado algo mais além de um cordeiro.
78 Você tem que receber esse Espírito verdadeiramente dócil: “Deixe o Espírito
Santo me conduzir seja aonde for. Deus, eu amo todo pecador, não importa
aonde eles estão.” Este tipo de atmosfera entra no coração humano, então
você verá algo suceder a sua alma.
79 Você diz: “Bem, Irmão Branham, há alguma solução para isto? Sim, somente
se torne um cordeiro, isso é tudo. Você diz: “Bem, Irmão Branham!”
80 Eu encontrei uma jovem dama outra noite, embaixo em Shreveport. Billy e
eu saímos para um lugar para comprar um sanduíche depois do culto haver
terminado. Uma linda mocinha chegou ali, provavelmente adolescente, ou
possivelmente vinte ou algo como isso, bem vestida. Ela se assentou. Eu notei
que ela continuava examinando de lado a lado dessa maneira. Eu somente
continuei comendo. Depois de alguns minutos uma senhora chegou. Ela disse:
“Como vai você?” Falou com ela. E eu conheço a senhora que era a irmã
Davis ali de baixo. E ela e uma outra  senhora do Tabernáculo da Vida, eu as
conhecia bem, ela veio do outro lado e falou comigo, e se foi. Então a jovem
assentada do outro lado, ela disse: “Irmão Branham, essa foi uma bela Mensagem
hoje a noite.”
81 Eu disse: “Como vai você, irmã?” Eu disse: “Obrigado, muito obrigado.” E
eu disse: “Você é um membro do Tabernáculo da Vida?”
82 Ela disse: “Eu sou.” Ela disse: “Você sabe, Irmão Branham, eu poderia ter
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cantado no coral, porém eles fazem uma restrição ali embaixo.” Ela disse: “Eu
tive oh, tantos anos de treinamento vocal, e tudo.” Disse: “Eu cantava solos e
cantava certas coisas.” Disse: “Porém eu - eu não pude cantar, porque eles
têm - eles têm uma restrição que nenhuma mulher usando pintura pode cantar
- cantar no coral.”

Eu disse: “Bem, louvado seja Deus pelo Tabernáculo da Vida!”
83 Ela disse: “Bem, eu lhe digo, Irmão Branham”, ela disse: “Eu sou uma
cristã.”
84 Eu disse: “Então, irmã, vá para casa e lave o seu rosto com tudo que você
arranjar.” Eu disse: “Você quer dizer para mim que você permitiria tal coisa
como essa de usar um pouco dessa velha coisa na sua face...”
85 E eu posso provar para você que isso vem do Diabo. Eu posso provar para
você que nada no... A origem disso foi pagã. ! E enquanto você usa isso, essa
é uma marca de uma pagã. Agora, eu recentemente voltei da África, e eu
tenho estado nas florestas Hottentot e descobri exatamente de onde brincos, de
onde toda essa droga vem, e tudo isto, e um monte de jóias adornadas em seus
pescoços e orelhas e tudo, de onde isso vem. Isto é dos pagãos. E a Bíblia não
deseja que uma Cristã seja uma pagã. E você não deseja... Eu não digo que
você seja uma pagã porque você faz isto, porém você está fazendo a si mesma
se parecer com uma. Isto é porque o seu pastor não lhe disse a Verdade. A
Bíblia diz assim.
86 E agora você diz: “Irmão Branham, eu penso que se eu tivesse .. o cabelo
curto, isto me deixaria calma e algo assim.” Correto, porém se você tiver o
cabelo longo você será mais calma. Isso  tirará tudo isso do seu pescoço, e porá
fim a isto e lhe corrigirá.
87 Ora, você sabe o que a Bíblia diz? Que um homem tem o direito de repudiar
a sua esposa e se divorciar dela se ela corta o seu cabelo. Se ela corta o seu
cabelo, isto mostra que ela está vivendo infiel para ele. A Bíblia disse assim, I
Corintios 12, verifique se Isto não é correto. A mulher que... Uma mulher que
corta o seu cabelo desonra o seu cabeça, que é o seu marido. E se ela é
desonrável, ela deveria ser divorciada” e repudiada. Isso é correto. Porém,
veja, o pastor nunca lhe diz essas coisas. E essa é a razão pela qual você faz da
maneira que faz. E - e o homem, a Bíblia disse...
88 Aqui há não muito tempo atrás houve alguém que escreveu uma carta e
disse: “Irmão Branham, as - estas blusas que as mulheres compram”, disse:
“ora, isto está de tal modo... Você dificilmente pode encontrar blusas de algum
modo, e estaria bem para nós mulheres cristãs usar estas lycras e nylons ou
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alguma coisa que seja semelhante a isso?”
89 Eu disse: “Olhe, irmã, há uma coisa a respeito disto. Aqui está uma coisa
verdadeira. Você pode fazer isto: se você não pode comprar uma, eles vendem
máquinas de costura; você pode fazer uma.” Eu disse: “Isso é correto. Fazer
isso parecer...” Eu creio, você sabe, o que está dentro do seu coração é o que
se expressa por si mesmo. A maneira que você faz e a maneira que você atua,
isso mostra o que está dentro de você.
90 Essa é a razão de todo este rosnado aqui e perturbação e maledicência, e -
e difamação, e alvoroço ao redor da igreja, isso é o que dispersa a igreja. Isso
mostra que o Diabo entrou em você, e isso mostra que o Espírito Santo te
deixou. Agora, eu sei que isso está somente queimando o breu de algumas de
vocês, porém isto deveria fazê-lo. Isto deveria... É para isso que isso é dito; não
para ser sabido, não para atuar astutamente; porém para lhes dizer onde está o
problema, pois algum dia eu terei que permanecer e dar uma resposta para
você. E justamente a razão da maneira que você faz e a maneira que você
atua, isso mostra o que você é. Se você tem tido um velho temperamento que
sacode os punhos um pouquinho, e sai aqui e alvoroça, ou critica, ou é vulgar e
coisas como essas, isso mostra de onde isto está vindo.
91 Agora há somente uma coisa a fazer, tire essa coisa dali, e a Pomba voltará
ao seu coração. Quando a pomba saiu da arca, ela foi expulsa. Porém ela
voltou e bateu na porta sombria até que Noé a deixou entrar. O Espírito Santo
está aqui. O Espírito Santo deseja entrar. Essa é a razão hoje, que o Espírito
Santo, Ele não tem ido de você para sempre. Ele está somente assentado ali
fora nos ramos das árvores em algum lugar, pronto para voar de volta por Si
próprio e entrar em você, e lhe dar amor e paz e gozo como você costumava
ter. Certamente, Ele está. Ele está pronto para fazer isto. Ele deseja fazer isto.
Ele está anelando fazer isto. Porém você não Lhe deixar fazer isto!
92 Agora, eu não estou falando para vocês, estranhos. Eu não sei o que o seu
pastor... Eu estou falando para o Tabernáculo Branham. Eu não estou falando
para vocês pessoas de outras igrejas. Eu estou falando para o Tabernáculo
Branham. Esse  é o que é o problema por aqui.
93 Isso é o que faz a Pomba alçar o Seu vôo. Simplesmente deixe alguém
começar uma pequena coisa ao redor da igreja, e a primeira coisa: “Oh, é isso
assim? Oh, foi? Você não quer dizer isso?” Imediatamente então o Espírito
Santo se vai, voa para longe. Ele não pode suportar esse tipo de espírito. Desde
que essa natureza do cordeiro te deixa, então o Espírito Santo se tem ido. Isso
é correto. E este é o que é o problema hoje. Essa é a razão pela qual as pessoas
estão na condição que elas estão, é porque elas deixam o espírito errado entrar
em seus corações, em suas vidas. Agora essa é a razão que temos...
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94 A Bíblia diz que essa é a razão pela qual há tantos enfermos e aflitos entre
nós, é por causa de tais coisas. Nós devemos ser dóceis. Nós devemos ser
pacíficos. Nós devemos ser um cordeiro, para que a Pomba possa habitar
conosco.
95 Agora, lembre-se, a Pomba virá. Ele disse: “Oh, Irmão Branham, não me
diga que eu nunca recebi o Espírito Santo. Aleluia! Prostrado, à noite... Numa
noite, oh, quando Ele entrou, eu podia somente andar...” Certamente, esse era
Ele! “Oh, eu me senti tão bem, eu me senti como se eu pudesse tomar cada
passarinho da árvore e abraçá-lo e amá-lo. A pessoa mais perversa para mim
que sempre tem feito algo para mim, eu senti como se eu pudesse pôr os meus
braços ao redor dela e abraçá-la. Oh, Irmão Branham, como eu senti!”
Certamente, isso foi o Espírito Santo.
96 Porém, você vê, a razão pela qual Ele não podia habitar. Você era um
cordeiro então; porém quando você veio a ser um lobo, Ele teve que tomar o
Seu vôo. Nada errado com a - com a - com a Pomba; isto é você, e quando
você deixou esse espírito vir para você. “Eu deixei isto, Irmão Branham?” Sim,
quando você andou ouvindo a esse mexerico, quando você ouviu a essa mentira,
quando você saiu dizendo: “Bem eu tenho um direito!”
97 Você não tem nenhum direito! Você é comprado por um preço, esse foi o
preço do precioso Sangue do Filho de Deus. Você não tem nenhum direito
legal. Aleluia! O único direito que você tem, é, vir para a Fonte transbordante
com o Sangue que emana das Veias de Emanuel, quando os pecadores
mergulham debaixo da torrente que dissolve toda a sua mancha de culpa. Sim,
senhor. Esse é o único direito que você tem, é uma renúncia da própria vontade,
para Deus, e então Deus faz a liderança daí por diante. Isso é o que faz o
encontro... Isso é o que causa tantas coisas estranhas. O Espírito Santo se
moverá para um lugar, o Espírito Santo dirá: “Isto não é correto. Pare o encontro,
mova-se adiante.” Eu pararei isto, também, irmão, mova-se imediatamente
adiante. Isso é correto, porque você tem que ser dirigido pelo Espírito de Deus.
E a única maneira de ser dirigido pelo Espírito de Deus, é manter-se dócil, não
conhecer muito.
98 Oh, você pensa: “Eu conheço muito.” Sim, você tem o seu cérebro todo
trabalhando e isto não pode nem mesmo trabalhar por si próprio. Você conhece
todos os livros e todas as respostas, e todo o Grego e todo o Hebreu, e não tem
nenhum lugar para a Pomba descansar. Isso é correto. Porém você conhece
isto tudo, então a Pomba não pode lhe guiar, porque você conhece demais.
99 O cordeiro não reclama conhecer nada. Ele tem que ter alguém mais para
lhe guiar. Glória! Isso mesmo. Não conhece nada! Amém. A única coisa que
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sei, é, que Cristo Jesus morreu para me salvar.
100 Ali através da Califórnia havia um rapaz vindo, que tinha uma tabuleta na
frente dele, que dizia: “Eu sou um louco por Cristo”, e nas costas dizia: “Você é
louco por quem?” Correto. Torne-se um louco, para o mundo, para que você
possa ser guiado pelo Espírito Santo, porque os filhos e as filhas de Deus são
guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8: 1, disse: “Agora, pois, já nenhuma
condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a
carne, mas após o Espírito”, não andam após o lobo, mas após a Pomba. Amém.
101 Doc costumava cantar uma canção,

“Preencha o meu caminho cada dia com amor,
enquanto eu ando com a Pomba Celestial;
deixe- me ir todo o momento com uma canção e um sorriso,
preencha o meu caminho cada dia com amor.”

Que dia pacífico será para o Tabernáculo Branham, ou alguma outra igreja
ou algum indivíduo, quando eles cederem os seus direitos para se tornarem um
cordeiro.

“Qual é o problema, Irmão Branham?”
102 Volte a um cordeiro, volte a ser dócil, volte a não saber nada, volte
simplesmente a submeter a si mesmo a Cristo. Não tente, não tente saber
nada. Somente ande mansamente, quietamente, humildemente, docilmente, e a
Pomba lhe guiará. Porém todas as vezes que você vê... sai para dar ouvidos a
esse mexerico, todas as vezes que você sai manifestando esse temperamento,
todas as vezes que você sai pensando que você tem um direito de fazer isto e
fazer aquilo. A Pomba  toma o seu vôo e se vai embora. Então você já não A
tem mais. Agora, ela não está muito longe de você esta manhã, igreja. Ela está
pousada exatamente ali fora sobre o ramo de paz, esperando que a sua natureza
seja mudada. Amém.
103 O que você necessita hoje é submeter todo o seu direito, é deixar que Deus
lhe deite no chão e apare todo o seu direito. Amém. Poderia você imaginar
como um velho cordeirinho, todo - toda a lã lhe está ameaçada? Isso é o seu
direito, sim. (O Irmão Branham imita um cordeiro ofegante - Ed.), consumia-
se, e então prostrado sobre a mesa de tosquiar. Eles sabem o que é melhor para
ele. Tiram todos os seus direitos e o tosquiam completamente, quão calmo e
ágil ele corre. Que coisa, que coisa, ele está feliz, e pula ao redor e tem um
grande tempo. Sim, senhor. Se você ceder os seus direitos, isso é o que você
recebe. Porém você tem que ceder os seus direitos e deixar a Palavra de Deus
tosquiar todo o mundo fora de você, tirar todos os hábitos do mundo fora, e se
tornar uma nova criatura em Cristo.
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104 Aqui há algum tempo atrás, ali na África, eu estava falando com - com um
velho santo. Ele disse: “Irmão Branham, eu sei que você crê no sobrenatural.”

Eu disse: “Certamente, meu irmão.”
105 Ele disse: “Anos atrás eu costumava pensar que eu era alguém.” Disse:
“Eu pensava que eu era realmente um Cristão.” E ele disse: “Então subindo
para a nossa igreja... Eu tinha que subir uma colina, onde eu parava meu pequeno
carro.” E disse: “Eu tinha que subir uma colina em redor, oh, trezentas ou
quatrocentas jardas (274 ou 365 m - Tr.), e contornando bosques e coisas,
subindo.” E disse: “Nós tínhamos reuniões de oração ali em cima.” E disse: “Eu
pensava que eu era realmente um cristão.” Ele disse: “Eu conhecia toda a
Bíblia. Eu estudava todo o Hebreu. Eu estudava todas as corretas pronúncias
da palavra.” E disse: “Qualquer um que viesse a mim, eu podia” (O Irmão
Branham estrala os seus dedos - Ed.) “falar a eles dessa maneira a respeito da
Bíblia. Eu sabia do que eu estava falando.” Ele disse: “Uma noite eu estava
subindo para a igreja. Ali havia tido muitos conflitos em nossa igreja.” Disse:
“Havia pequenas facções um contra o outro. Você sabe como elas se levantam.”

Disse: “Sim, senhor,”
106 Ele disse: “No meu caminho para cima da colina, eu estava andando, e
subitamente eu me dei conta que alguém estava me seguindo.” E ele disse: “Eu
pensei  em esperar só um pouquinho por quem quer que fosse, para alcançar, e
eu falaria com eles um pouco enquanto subíssemos o caminho.” Você sabe,
essa é a maneira de uma boa coisa, você espera um pouquinho de tempo. E
disse: “Enquanto eu subia a colina”, disse: “Eu subia. Um Homem subia a
colina”, e disse: “Ele tinha um fardo em Suas costas que era provavelmente
bem maior do que o Homem.” E disse: “Ele estava somente palpitante e ofegante,
e andando somente em pequenas passadas, tentando subir. E eu disse:
‘Companheiro, posso Lhe ajudar a levar esta carga para cima da colina?’ Ele
disse: ‘Não, eu tenho que carregar isto.” Disse: “Eu olhei em Sua mão”, disse:
“Então eu soube que isto era uma visão. Ele tinha cicatrizes em Sua mão,”
Disse: “Eu caí prostrado, e eu disse: ‘Senhor, Tu estás carregando os pecados
do mundo nesse saco?’ Ele disse: ‘Não, Eu estou somente carregando os seus.
Somente levando você à colina, para que desta maneira você possa subir.”
107 Essa é a maneira que isto é. Se nós somente olhássemos ao redor, nós
verificaríamos que Ele está carregando os nossos. Isto não lhe faz sentir
pequeno? Nosso perverso, cruel coração, simplesmente porque nós podemos
fazer isto...
108 Aqui algum tempo atrás eu estava caçando. Assim como vocês sabem, eu
amo caçar. E ali havia um rapaz perverso naquela região, ele era um companheiro
perverso. E ele costumava zombar de mim porque eu não atiraria e mataria
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uma cria de corça. Eu disse: “Isto é brutal,” Eu disse: “Porque não é você um
autêntico e honesto caçador e atira  nos velhos gamos e coisas que são velhas
e prontas para morrer, Deus as deu para nós, e deixa as jovens mães e coisas.”
109 Ele disse: “Ah, você tem coração de galinha, pregador!” Continuou me
falando dessa maneira.
110 Eu disse: “Agora, olhe, se eu tivesse fome e eu desejasse uma dessas crias
de corças, eu creio que Deus me deixaria tê-la. Porém atirar nisto só como um
ato de esperteza,” bem, ele encheria completamente uma carreta. E ele foi e
fez um assobio, algum tipo de apito, e ele podia assoprar aquele apito e soava
exatamente como uma pequena cria de corça chamando. Um dia nós estávamos
juntos no mato. Eu o envergonhei, eu disse: “Eu ficaria envergonhado de mim
mesmo.” Mataria oito ou dez crias de corças de uma vez, se ele pudesse,
mataria e tudo mais, somente para se mostrar esperto, possivelmente cortaria
os quartos traseiros e deixaria o restante disto estendido ali. Eu disse: “Você
não deveria.”

“Ah”, disse: “vocês pregadores são muito coração de galinha!”
111 Um dia ele se afastou dentro dos bosques, ele tinha segurado um assobio
deste e ele assoprou, e aquilo soou como uma pequena corça chorando. Tão
logo ele fez aquilo, uma bela corça pôs para fora a sua cabeça, saiu trotando.
Você podia ver os seus grandes  olhos castanhos olhando. Ela estava alarmada.
Ela estava olhando em volta. O caçador se inclinou, levantou o seu rifle para
atirar na corça. E a corça havia visto o caçador. Porém, vocês sabem de uma
coisa, por causa do chiado daquela cria de corça, ela não se importou com
aquela arma. Ela estava procurando por aquele bebê, ele estava em problemas.
Vocês sabem, essa manifestação da verdadeira maternidade e amor de mãe,
para que ela encarasse aquela arma na  face, para a morte, olhando na boca
daquela arma. Vocês sabem de uma coisa, aquela manifestação foi tão grande,
ela chegou próximo a ele, ele jogou no chão a sua arma! Ele voltou correndo e
me agarrou em volta dos braços, ele disse: “Billy, ore por mim, eu tive o suficiente
disto!” Quando ele viu aquela manifestação de heroismo maternal!
112 Oh, quando o mundo vir a manifestação do amor de Deus, e a bravura em
nosso coração humano, que diferença isto será. Quando nós deixarmos a Pomba
de Deus vir ao nosso coração e nos fazer dóceis e nos fazer mansos.
113 Ali naquele matagal de árvores ali distante, eu estando de pé ali orando por
esse amigo, eu o guiei ao Senhor Jesus. Desde então, ele foi um bom, honesto
caçador.
114 Certamente, ele pensou que ele tinha um direito, ele faria o que ele desejasse.
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“Elas estão em meu terreno, elas comem toda a minha alfafa ali se elas desejam.”
115 Eu disse: “Isso é correto, porém é desumano fazer isso.” Você tem que
ceder os seus direitos. Ó Deus, tenha misericórdia, para que nós o desejemos.
116 Aqui há algum tempo atrás, em oh, por volta de uns cem anos atrás, havia
um grande cristão que viveu no sudoeste dos Estados Unidos. Seu nome era
Daniel Curry, um maravilhoso homem, um pio homem, um homem consagrado,
um autêntico cristão, um homem de quem todos pensavam muito, uma pessoa
tão maravilhosa. E a história conta, que ele morreu ou entrou num transe, e ele
disse. . . como ele subiu ao Céu, naturalmente, quando ele morreu. E quando
ele se aproximou do portal de pérola, o vigia veio à porta, disse: “Quem é
você?”
117 Ele disse: “Eu sou o evangelista, Daniel Curry, eu tenho ganho milhares de
almas para Cristo. E eu estou... Eu desejo entrar nesta manhã. A jornada da
minha vida tem terminado na terra, eu não tenho nenhum lugar para ir agora.”
118 Essa é a maneira que isto está vindo a você numa manhã, pecador. Essa é
a maneira que isto está vindo a você, apóstata. Essa é a maneira que isto está
vindo a vocês que têm entristecido o Espírito Santo para longe de vocês, não
são mais dóceis e tenros. Você não tem chorado por anos. Você não tem se
corado, pois eu não sei quando, e toda a modéstia  tem se ido de você.
Certamente. Porém isto chegará à sua porta numa destas manhãs. E enquanto
o dócil Espírito Santo vier e bater, porque você simplesmente não Lhe deixa
entrar?
119 Assim que quando Daniel Curry chegou ali a - a - ao portal, eles entraram,
disse: “Nós veremos se você tem o seu nome aqui.” Eles olharam por toda
parte, eles não puderam encontrar nenhum nome. Disse: “Não, não há nenhum
Daniel Curry aqui.”
120 “Oh”, ele disse: “certamente!” Disse: “Eu sou um evangelista.” Ele disse:
“Eu tenho ganho almas para Cristo.” Disse: “Eu tenho tentado fazer a coisa
que é correta.”

121 O vigia disse: “Senhor, eu sinto muito em lhe dizer, porém não há nenhum
Daniel Curry aqui.” Disse: “Eu lhe direi o que você pode fazer.” Disse: “Nós
não temos nenhum direito aqui para tomar o seu caso”. Ele disse: “Porém
deseja você apelar o seu caso? Você pode apelar para o Trono Branco do
Julgamento, se você desejar.” Porém disse: “Nós não temos misericórdia aqui
para você, definitivamente, porque nós não o temos aqui. Não há misericórdia
para você.” Disse: “Você deseja apelar o seu caso?”
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Ele disse: “Senhor, o que mais posso eu fazer a não ser apelar o meu caso?”
122 Ele disse: “Bem, então, você pode ir ao Trono Branco de Julgamento e
apelar o seu caso ali.”
123 Daniel Curry disse que ele sentiu a si mesmo indo através do espaço por
quase uma hora. Disse que ele entrou em um lugar, que isto se tornou mais
brilhante, mais brilhante, mais brilhante, mais brilhante. Disse: quanto mais
distante ele ia, tanto mais brilhante isto se tornava. Isto era cem vezes, milhares
de vezes mais resplandecente do que o sol alguma vez brilhou. E disse que ele
estava tremendo, tremendo. E disse: que quando ele entrou nessa Luz, ele
ouviu uma Voz dizer: “Você foi perfeito na terra?” Somente saia de uma - uma
luz.

Ele disse: “Não, eu não fui perfeito”, estava tremendo.

Disse: “Você sempre agiu honestamente com todo mundo?”
124 Disse: “Não.” (Disse: “Algumas coisas vieram a minha mente de que eu
não fui exatamente honesto,’) Disse: “Não, eu - eu - eu suponho que eu não fui
honesto,” Disse: “Você disse a verdade em cada caso, em sua vida?”
125 Disse: “Não. Eu me lembro de algumas coisas que eu tenho dito, que não
eram duvidosas... que eram duvidosas. Eu - eu - eu - eu nunca fui exatamente
verdadeiro.”
126 Disse: “Então, você alguma vez tomou algo que não lhe pertencia, alguma
coisa, dinheiro, algo mais que não lhe pertencia?”
127 Disse que ele pensava na terra que ele era tão bom, porém ele foi condenado.
Disse: “Não. Não, eu tenho tomado coisas que não me pertenciam.”

Ele disse: “Então você não foi perfeito .”

Ele disse: “Não, eu não fui perfeito.”
128 Disse que ele estava esperando pela rajada que em qualquer minuto viria
dessa grande Luz donde a Pomba descansava, “condenado!” Disse: somente
então ele ouviu uma Voz detrás dele, que era mais doce do que a voz de alguma
mãe que ele alguma vez houvesse ouvido. Disse que ele virou para olhar. E a
mais doce face que ele jamais havia visto, mais doce do que a face de alguma
mãe, estava de pé perante ele. Então disse que Ele disse: “Pai, Daniel Curry
permaneceu por Mim ali na terra. É verdade, ele não foi perfeito, porém ele
permaneceu por Mim, Ele permaneceu por Mim na terra, agora Eu irei
permanecer por ele no Céu. Tire todos os seus pecados e os ponha em Minha
conta.”
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129 Quem irá permanecer por você nesse dia, irmão, se você entristecê-Lo
para longe de você hoje? Eu somente não posso pregar mais. Inclinemos as
nossas cabeças.
130 Querido Deus, querido Cordeiro agonizante, manso, humilde, submisso. As
aves tinham ninhos e as raposas covis, porém Tu não tinhas um lugar, e, todavia,
o próprio Senhor da Glória! Quando Tu nasceste, eles não tinham roupas para
Te vestir. Ó Deus, que bem me faz minhas roupas então? Que bem me faz o
meu carro? Que bem me faz uma bela casa? Que bem isto irá fazer naquele
dia? Tu estavas sem amigos: ninguém queria amizade Contigo. Ninguém parecia
desejar Te dar uma mão de ajuda. Tu disseste que naquele dia Tu dirias, “Eu
estava faminto, tu não Me alimentaste. Eu estava nu, tu não Me vestiste.” Que
bem tudo isto que nós temos tido nos fará naquele dia, Senhor? Deixe-nos
permanecer por Ti, o Onipotente, Onipresente... Ó Deus, quando nós ouvirmos
essa Pomba, com as Suas asas movimentando-se ali atrás naquela grande Luz,
Isto lampejará através de toda a Eternidade. Visto que, Tu habitas na Luz!
131 “Quando eu tiver que permanecer ali por mim mesmo, meu irmão se houver
ido, meu pastor se houver ido, minha mãe se houver ido, meu papai se houver
ido, minha esposa se houver ido, minhas crianças se houverem ido, Ó Deus, o
que eu farei então, Senhor? O que eu farei então? E isso pode ser antes que o
sol se ponha hoje a noite. Porém o que eu farei? O que eu posso fazer? Ó
Cristo, eu permanecerei por Ti agora! Eu farei a minha escolha hoje. Eu cederei
todos os meus comentários acerca de outras pessoas. Eu cederei todo o meu
temperamento. Eu cederei todas as minhas diferenças. Eu cederei tudo. Tosquia-
me, Senhor, tire tudo que eu tenho. Tu somente me tome, Senhor. Eu - eu - eu
desejo permanecer em Teu lugar. Eu desejo ser tosquiado. Eu desejo que todo
egoísmo, toda vaidade, toda indiferença,  tudo tirado de mim. Então eu desejo
permanecer por Ti, assim como um cordeiro tosquiado, desejando renunciar a
todos os prazeres do que eles chamam prazeres da vida, todas as danças, todas
as festas, todas as velhas roupas vulgares, maquilagens, batom, unhas retocadas,
toda esta indiferença que parece com o mundo. Tu disseste, ‘Nem mesmo atue
como o mundo. Nem mesmo se associe com o mundo. Saia do meio deles!’ Ó
Deus! Ajuda-me, Senhor. Tosquie-me hoje. Tome-me como um cordeiro e deixe-
me estar emudecido, que não abra a minha boca, que não diga nada a respeito
disto, que somente permaneça e seja tosquiado.”
132 Ó Deus, que diferença isto faz! Eu me lembro quando uma vez Tu me
tosquiaste, tomaste a minha esposa, o meu bebê, e o meu papai, e o meu irmão,
tosquiou-me completamente. Todavia, em meu coração, eu sabia que eu Te
amava. Como Tu tens me abençoado, e quão bom Tu tens sido! Tudo o que eu
sou, tudo o que eu poderia ser, tudo o que eu alguma vez seria; isto és Tu, Deus,
isto és Tu. Eu confesso os meus erros, eu confesso tudo o que eu tenho alguma
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vez feito ou pensado. Simplesmente tosquie-me, Senhor, eu desejo ser Teu
cordeiro.
133 Não somente isso, Senhor, porém tome cada pessoa aqui nesta manhã,
cada ovelha, e esses que desejam ser ovelhas, tosquie tudo deles, nesta manhã,
Senhor. Coloque os seus pezinhos em volta dos troncos do Evangelho. Possa o
Espírito Santo levá-los ao arrependimento agora mesmo, para saber que eles
têm sido indiferentes para com Deus. E que Ele possa tosquiar toda a indiferença,
todo o mundo e todas as coisas do mundo. Tosquie tudo isto nesta manhã,
Senhor, para que nós possamos permanecer calmos e quietos perante Ti, como
Cristãos nascidos de novo. Conceda isto, Senhor.
134 Eu Te amo. Eu desejo ir, não importa se o tempo está quente, se eu estou
com vontade ou não. Eu desejo ir. Eu desejo permanecer por Ti, porque eu
desejo que Tu defendas o meu caso naquele dia, que digas: “Bem, ele permaneceu
por Mim, agora Eu permanecerei por ele.” Ó Deus, conceda isto hoje.
135 E enquanto cada cabeça está inclinada, e cada coração está inclinado. Eu
me pergunto nesta manhã se há simplesmente alguém aqui que se dá conta que
você tentou ter o seu próprio caminho, você fez estas coisas que você não
deveria ter feito, e você  sente nesta manhã que você gostaria  que o Senhor
somente te tosquiasse, e  digas: “Faça- me um verdadeiro cordeiro”, levantaria
você a sua mão. Deus te abençoe, dama. Deus te abençoe, irmão. Deus te
abençoe, irmão. Alguém mais que diga: “Tosquie-me, Senhor, eu estou me pondo
de pé. Eu sou uma ovelha. Eu nem mesmo abrirei a minha boca, eu somente
desejo que Tu cortes completamente o mundo fora de mim.” Deus te abençoe,
irmão. Deus te abençoe, senhora. Deus te abençoe, filhinho. Deus te abençoe,
senhora. E Deus te abençoe, irmã. “Tosquia- me, Senhor.” Irmã Gertie... (A
pianista - Ed.) E Deus te abençoe, senhora. E Deus te abençoe, irmã. “Tosquia-
me agora, Senhor. Eu - eu desejo que todas as coisas do mundo... Eu desejo
permanecer por Ti nesta manhã. Eu desejo permanecer como uma ovelha
tosquiada. Eu desejo todas as coisas do mundo cortadas completamente de
mim. Eu desejo ser Teu e Tu seres meu. Tu me receberás, Senhor, enquanto
que eu levanto minha mão para Ti?” Deus te abençoe, senhora. Deus te abençoe,
senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe, senhor, Deus te abençoe, senhor.
Deus te abençoe, senhora. Deus te abençoe, senhora, eu vejo as tuas mãos.
Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, a mocinha ali atrás. Deus te
abençoe ali atrás, mãe. Deus te abençoe, irmã. Correto, somente seja honesto.
“Eu estou desejando que Deus tire tudo completamente de mim que não seja
exatamente como Ele, alguns motivos egoístas que eu tenha, alguma indiferença
que eu tenha. Eu desejo que Ele me tosquie completamente, nesta manhã. Eu
desejo ser como Ele. Eu não me importo se eles estão corretos ou não; eu não
tenho nenhum direito. Somente tenho um direito, e esse é, vir a Ele. Ele tomará
o restante.”
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136 Há algum pecador aqui que nunca tenha outrora confessado a Cristo, que
nunca haja sido salvo, e você deseja ser lembrado nesta oração nesta manhã,
levantaria você a sua mão, amigo pecador? Deus te abençoe. Alguém mais
levantaria a sua mão, diga, “Lembre-se de mim, Irmão Branham. Eu não sou
um cristão, e eu somente não sei em que tempo eu irei ter que me encontrar
com Deus. E eu - eu desejo ser lembrado agora mesmo em uma palavra de
oração, enquanto você termina.” Bem, levantará você a sua mão para eu orar
por você? Ele vê. Deus te abençoe, mocinha. Deus te abençoe, senhora. Deus
te abençoe, senhor. Alguém mais: “Eu desejo ser, eu desejo o...”
137 Quantos aqui  têm se apostatado? “Oh”, você diz: “Eu não admitiria isso,
Irmão Branham.” Porém olhe, se essa Pomba de docilidade se tem ido de
você, irmão, há algo errado. Há algo errado quando você não pode tolerar um
ao outro. Quando você não pode perdoar a cada pessoa do mais profundo do
seu coração, não importa o que eles tenham feito ou o que eles tenham dito, se
você não os pode perdoar do mais profundo, Jesus disse: “Se vós não perdoardes
a cada homem as suas transgressões, de vosso coração, nem vosso Pai Celestial
vos perdoará.”
138 E se, este tempo quente, se Deus lhe chamasse hoje? Enquanto há uma
Fonte aberta, uma igreja pronta, o Espírito Santo assentado aqui na cumeeira
deste edifício, pronto para descer e voltar ao seu coração e lhe fazer dócil e
pacífico. “O que eu devo fazer, Irmão Branham?” Somente se torne um cordeiro.
O Espírito Santo descerá quando você se tornar um cordeiro. Porém se você
tem tido os motivos errados, errados - idéias erradas, deseja ter a sua própria
maneira, e não está desejando cedê-lo, então o Espírito Santo nunca virá.
139 Agora com as nossas cabeças inclinadas, eu me pergunto se alguns de
vocês que têm levantado as suas mãos... Agora, Jesus disse: Aquele que ouve
Minhas Palavras e crê Naquele que Me enviou, tem Vida Eterna, nunca entrará
em julgamento porém tem passado da morte para a Vida”, S. João 5: 24. Porém
agora se vocês quiserem vir ao altar, ajoelhem-se aqui, vamos orar juntos até
que esse dócil, sentimento pacífico que você uma vez possuiu, ou gostaria de
possuir, venha a você novamente. Enquanto nos mantemos com as nossas
cabeças inclinadas, enquanto nós cantamos: “Há uma Fonte cheia com Sangue”,
eu desejo que você venha, se ajoelhe e ore. Cada um agora que deseja vir,
ajoelhe-se aqui no parapeito do altar e orem um pouco.

Há uma Fonte cheia com Sangue,
Tirada da Veia de Emannuel,
E os pecadores mergulham debaixo...  (Deus te abençoe, senhora, venha

agora e ajoelhe-se)
Desaparecem...
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140 Com as suas cabeças inclinadas, da mesma forma eu espero que você
tenha o seu coração. Você sabe que quem interrompe a passagem entre as
fileiras de bancos da igreja nesta manhã, deveria  se envergonhar de si mesmo?
Uma mulher de cor, pobre criatura, tornozelos inchados, cabelos brancos, abra
um caminho para ela vir ao altar.
141 Aqui há algum tempo atrás, um velho homem de cor se salvou, no tempo
dos escravos. Ele  ia, e assim como ele estava salvo, ele disse ao seu patrão
que ele estava livre. Ele disse: “Você está o que?” Disse: “Eu estou livre.”
Então ele lhe fez livre.
142 Aqui vem um outro grupo de pessoas descendo para a salvação nesta manhã.
(Disse que ele estava livre.) Todos em oração, e orem bastante se vocês
desejarem, enquanto o Espírito Santo trata com as pessoas fazendo decisões.

Ele disse: “Mose, você diz que você está livre?”

Disse: “Sim, senhor, patrão. Eu estou livre.”
143 Disse: “Se você está livre, então eu irei lhe fazer livre, também. Para ir
pregar o Evangelho.”
144 Quando ele estava pronto para morrer, muitos dos seus irmãos brancos
entraram para vê-lo, e quando eles entraram, ele disse, pensaram que ele tinha
estado em coma. Quando ele acordou, ele disse: “Eu pensei que eu tinha ido.”
(Deus te abençoe, meu irmão, ajoelhe- se agora). Disse: “Eu pensei que eu já
me tinha ido”.

Disseram, “O que você viu, Mose?”
145 Ele disse: “Quando eu entrei no portal, eu Lhe vi.-” Disse: “Eu estava em
pé, olhando para Ele.” E disse: “Havia um Anjo que veio e disse: “Venha, Mose.
Você tem pregado o Evangelho muitos anos, você tem um manto e uma coroa
esperando por você.” Ele disse: “Não me fale em manto e coroa. Eu não desejo
nenhum manto e coroa. Eu somente desejo olhar para Ele.” Eu penso que é a
atitude que nós, também, compartilhamos.
146 Aqui há algum tempo atrás, na saída acima de Chicago, eu estava em um
coliseu, um museu, melhor dizendo, e eu estava olhando tudo ali dentro. Eu
havia visto um velho Negro, uma pequena aba de cabelo branco em volta de
sua cabeça, andando por ali, o chapéu em sua mão. Eu olhava para ele, Ele
examinava o interior de um pequeno lugar, e ele saltou para trás, e lágrimas
começaram a descer de sua velha face escura, Ele começou a orar. Eu o vigiei
por um pouco de tempo. Ele examinou novamente, e começou a chorar
novamente. Eu caminhei até ele e eu disse: “Senhor”.
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Ele disse: “Sim, amigo branco?”

Eu disse: “Eu vejo que você está... O que lhe excitou tanto? O que foi que
lhe fez ficar tão excitado?”
147 Ele disse: “Senhor, se você pudesse sentir minhas costas, eu tenho calos
em volta das minhas costas.” Disse: “Uma vez eu era escravo.” Ele disse:
“Nesta pequena vitrina aqui, em que está uma roupa colocada ali.”

Eu disse: “Eu vejo que isto é uma roupa, porém o que é tão peculiar a
respeito disso?”
148 Ele disse: “Essa mancha que continua ali”, disse: “esse é o sangue de Abraão
Lincoln.” Disse: “Esse sangue tirou a correia de escravidão de mim.” Ele disse:
“Agora, homem branco, desta maneira isto não te estimularia, também?”
149 Eu pus os meus braços ao redor de seu velho pescoço, eu disse: “Deus te
abençoe, irmão, Eu conheço um outro Sangue que me estimula,”

Ele disse: “Eu conheço esse Sangue, também, senhor,”
150 Eu disse: “Ele tirou uma correia de escravidão de mim,” uma vez eu saía no
domingo e apostava corridas e ia adiante, contava anedotas sujas. E, ó Deus,
como eu fiz isto? Todavia há cicatrizes profundas em meu coração onde eu fiz
isto. Porém estou feliz porque Ele tirou a correia de mim, Tudo isto tem ido
então, Ele permaneceu em meu lugar.
151 Aqui algum tempo atrás, olhando numa mulher, e ela era tão vulgar que eu
desejei condená-la, E Deus me deu uma visão. Eu orei por ela então, pois eu
havia visto que meus pecados eram  simplesmente tão grandes quanto os dela.
E eu caminhei até ela: assentei ao lado dela e me humilhei a ela, disse-lhe que
era um ministro. Seus dois namorados... Ela tinha por volta  de sessenta e cinco
ou setenta, seus dois namorados se ajoelharam e todos eles deram os seus
corações para Cristo. Oh, que coisa, que diferença!
152 Não desejará você? Tem você somente pecado tanto, nesta manhã, tem
você somente tido o seu coração tão enegrecido e sujo  até que mesmo o
Espírito Santo não pode nem mesmo tocar nisto? Possivelmente a Pomba tem
tomado o Seu vôo Eternal, Ela se tem ido para sempre.
153 Deus te abençoe, querida. Uma menininha se aproxima. Deus te abençoe,
querida. Você diz, “Essa menininha não sabe.” Oh, sim, ela sabe. Ela somente
não tem lido tantas revistas e velhas estórias de amor como vocês têm. Esse é
que é o problema, ela é tenra. Jesus disse: “Deixai vir a Mim os pequeninos.”
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154 Alguém mais gostaria de vir, se unir aqui esta manhã? O altar está aberto.
Somente mais um momento, então enquanto nós cantamos uma vez mais, então
nós iremos oferecer orações enquanto estes pecadores penitentes estão orando.

O ladrão moribundo regozijou-se ao ver
Essa Fonte na... (Certamente, tudo havia se ido, o pobre companheiro chegou

ao fim)
E ali possivelmente eu, um tanto vil quanto ele

155 Não desejará você vir agora? Não desejará você vir, você que sabe melhor?
A Bíblia disse que: “Se você sabe fazer o bem, e não o faz, para você isto é
mais do que pecar.” Não deseja você vir? Você sabe que você está errado.
Faça à sua maneira e ajoelhe-se em torno do altar, e diga a Deus que você está
arrependido pela maneira que você Lhe tem tratado. Deixe o Espírito Santo
voltar e lhe fazer manso e dócil e quieto novamente. Não desejará você?
Lembrem-se, se você morrer, e Ele se foi de você, não haverá ninguém para
defender o seu caso. Ele está esperando que você permaneça por Ele nesta
manhã. Deus te abençoe, meu irmão.
156 Estou esperando. É isto mesmo, somente quinze na igreja que realmente
sentem que têm sido condenados? Você tem vivido uma vida pacífica, mansa,
dócil, quieta? Agora, esta é dirigida pelo Espírito Santo. Você está perdoando,
não tem inimigos? Vivendo um passado, por cima desta condenação, pecadores?
Você não vive como os pagãos, você vive diferente? Sua vida é completamente
moldada diferente? O dócil Espírito Santo está sentado no trono do seu coração,
lhe fazendo viver pacífico e quieto e amoroso, ao redor de todas as pessoas?
Teus vizinhos e todos sabem, e todos os seus associados sabem, que você é um
Cristão dócil, quieto, manso, humilde? A Pomba de Deus está em você? Você
tem certeza? Esta pode ser a sua última oportunidade. Correto.
157 Então para vocês aqui no altar, Deus vos abençoe. Vocês não terão que ser
julgados agora. O Espírito Santo tem trazido o julgamento a vocês. E vocês não
tentaram segurar os seus direitos, dizendo: “Oh, eu tenho sido cristão bastante
tempo. Eu não tenho que ir.” Alguns de vocês, a sua primeira vez para virem ao
altar, de todos os modos. “Eu posso permanecer um pecador se eu desejar,
esse é o meu direito.” Sim, isso é correto. Você tem um livre agente moral,
você pode agir de qualquer maneira que você desejar. Porém você cedeu os
seus direitos nesta manhã. Diz: “O que eles dirão, eu professando cristianismo
e então subindo ao altar, o que eles diriam?” Porém o que está Deus dizendo?
Ele disse para você vir, e você o fez. Agora você cedeu o seu direito, você tem
vindo para ter o dócil Espírito Santo a fim de tomar o Seu lugar em seu coração
hoje. Eu sei que Ele fará isto. Eu sei que Ele fará. Ele prometeu que Ele fará.
Lá, Isto somente não pode ajudá-lo, somente não pode ajudar no futuro. Ele
está pedindo, clamando, morrendo, e tudo mais, por um lugar para vir, esperando
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para vir a você.
158 E na sua hora da morte, quando o anjo da morte se sentar nos pés da cama,
em lugar de esperar ali por uma coisa horrenda, e saber que você recusou vir
uma vez, e então a sua alma se torna negra e suja, não mais tempo, não importa
quão forte você chore. Esaú pecou até a morte o seu pecado da graça... o seu
dia da graça, melhor dizendo, e não teve uma chance. Ele chorou amargamente,
tentando encontrar um lugar para consertar isto, porém ele não pôde fazê-lo.
Deus o chamou a última vez.
159 Porém ceda você todos os seus direitos e todos os seus amigos, e todos os
seus sentimentos e tudo, nesta manhã, para vir aqui. Vocês que cederam os
seus direitos, ajoelhem-se aqui embaixo e falem com Deus. Eu estou lhes falando
pela Palavra do Senhor, que Cristo disse: “Aquele que vem a Mim, Eu de forma
alguma lançarei fora.” Agora enquanto você está ali no altar, arrependa-se,
diga-Lhe que você está arrependido do que você Lhe fez.
160 Esse é que é o problema pelo qual as pessoas não recebem o Espírito Santo
quando elas são batizadas, elas  não se arrependem totalmente. Deus está
tentando lhes dar o Espírito Santo. Ele deseja que você seja manso e dócil,
quieto. Essa é a razão que você se levanta com esse mesmo egoísmo em seu
coração. Oh, talvez você possa se levantar, gritando, falando em línguas, ou
algo, isso não lhe faria ter o Espírito Santo. Você tem que se levantar dali uma
pessoa diferente. Você tem que se levantar dali, dócil, quieto e manso, humilde,
e o Espírito de Deus habitando com você. No próximo ano, olhe para trás trilha
abaixo e veja quão distante você tem vindo, veja que você está ganhando terreno
todo tempo. Isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é amor, alegria, paz,
longanimidade, mansidão, docilidade, paciência, fé. Agora, somente se arrependa
e diga a Deus que você deseja isso agora mesmo, ser verdadeiramente bom.
161 Menininha, você ali, querida, você faça a mesma coisa. Te abençôo. Sua
mamãe está de pé com as suas mãos sobre você.
162 Esta querida velha irmã de cor aqui, inclinada no altar. Você talvez possa
ter tido que comer pão de milho e cangica meio moída, talvez você tenha tido
que viver num beco, ao que me é dado saber, irmã. Deus abençoe o seu coração,
há um palácio preparado para você na Glória nesta manhã. Correto.
163 Olho o altar embaixo e vejo uma senhora, se tornando grisalha, uma mocinha
com a sua cabeça prostrada, uma mulher cheia de cabelos brancos. Ó Deus!
Vejo o homem se ajoelhando, diferentes pessoas aqui adiante. Somente
arrependa-se, diga- Lhe que você está arrependido. Diga- Lhe que você nunca
mais fará isto. Por Sua graça, você somente deixará todas as tuas diferenças
serem acabadas, de hoje em diante. Você deseja ser dócil e quieto. Você deseja
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ser humilde e ir aonde Ele te guiar.
164 Quando as pessoas dizem algo, não importa quão correto isto pareça, você
irá ceder os seus direitos de falar do seu próximo. Você irá falar, você irá falar
de Jesus. Você somente irá fazer a coisa que é correta. Você não sairá como
um assassino. Você não sairá para pular sobre o inocente. Porém você vê essa
majestosa ação de heroismo dos verdadeiros cristãos, e você desejará ser como
eles. Você não terá que dizer a ninguém que você é um cristão, se você é um,
eles simplesmente verão isto e saberão disto enquanto você fala. Você é selado
por dentro e por fora.
165 Agora, enquanto você humilha o seu coração, arrependa-se agora. Diga a
Deus que você está “arrependido”, que você “nunca mais fará isto”, você está
“envergonhado” de si mesmo, a maneira que você tem atuado. E então eu irei
orar por você. E eu creio, certo então, que a paz somente se estabelecerá sobre
o seu coração, somente paz como um rio que descerá fluindo para a sua alma.
Você talvez não esteja gritando, você talvez não esteja falando em línguas,
você talvez não esteja pulando para cima e para baixo; porém você sairá do
altar com Algo em você, Algo em você que te ancorará na velha rude cruz
enquanto você viver. Agora orem, enquanto eu oro. Confessem.
166 Nosso Pai Celestial. Indignas criaturas, nesta quente, abrasadora sala nesta
manhã, o boxe de suadouro; porém, Deus, Tu fizeste suar isto para fora de nós.
O Espírito Santo desceu, convenceu as pessoas que elas estavam erradas. Elas
estavam pecando. Seus espíritos eram arrogantes. Elas se tornaram hostis,
bisbilhoteiras, sabichonas, não desejando se arrepender, não desejando perdoar
as pessoas que têm feito coisas contra elas. Eles não estavam desejando, porém
hoje o Espírito Santo tomou a Palavra de Deus, colocando-A exatamente em
seus dóceis corações, e disse: “Agora vocês desejam voltar para onde vocês
estavam a primeira vez que vocês vieram ao altar, voltar para onde todos,
vocês amam a todos, e vocês Me amam com o amor imortal? Então somente
se levantem e venham até o altar.” Eles fizeram isto, Senhor.
167 Agora, eu oro agora que Tu santifiques os seus pensamentos, Senhor,
santifiques os seus corações e os faça dóceis e pacíficos. Que eles possam se
levantar deste altar agora, depois que eles tiverem se arrependido, entregando
as suas vidas completamente para Ti, que voltem aos seus lares. Não importa o
que quer que tome lugar, se o marido ficar todo contrariado, ou a esposa ficar
contrariada, ou o vizinho ficar contrariado, ou alguém com quem você está
trabalhando ou com o associado, “Eu somente serei dócil como uma pomba.”
168 Depois de tudo, a Tua vingança pertence a Ti, “Eu retribuirei, diz o Senhor.”
Como nós temos encontrado que é dessa maneira, Senhor. Somente permaneça
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quieto, seja dócil, veja Deus tomar... descer exatamente para o Seu cordeiro.
Certo, certamente. Este bom Pastor dá a Sua Vida por eles, Ele descerá
exatamente para a Sua ovelha. E ele as guiará. Ai daqueles que passam por
cima deles! Ai daqueles que dizem uma palavra contra eles! Disse: “Seria melhor
que uma mó de azenha fosse pendurada em seu pescoço, e se submergisse nas
profundezas do mar. Os seus Anjos sempre contemplam a face do Meu pai que
está no Céu.” Vê? Ó Deus, nós desejamos... “E  o que fizerdes a eles, a Mim
o fazeis”.
169 Desta forma, Deus, eu desejo ser dócil. Eu me coloco no altar, também,
esta manhã; não esta manhã, porém cada manhã e cada dia. Eu desejo ser
quieto e dócil, e como Jesus. Conceda isto, Pai. Ajuda-nos a sermos dessa
maneira agora, deixe os vagalhões insondáveis do amor envolver a nossa alma.

Paz! Paz! Maravilhosa paz,
Descendo desde o Pai de cima; (Você não sente Isto agora em nosso

coração?)
... sobre o meu espírito para sempre, (Aleluia! Aleluia!)
Paz! Paz! Maravilhosa Paz!

170 A Irmã Gertie disse para dizer a toda igreja que ela está condenada, também,
porém ela está fazendo do piano o seu altar. Desde o altar, o piano é o seu altar,
disse: “Diga à igreja que ore por mim”, enquanto ela está sentada ali e as
lágrimas correndo debaixo dos seus óculos. Este púlpito é o meu altar. Eu tenho
me arrependido, também, minha Bíblia molhada. Ó Deus!

Paz, paz de Deus!
Descendo do Pai de cima; (Oh, aleluia)
...sobre o meu espírito para sempre.

171 Deus, se eu tenho pecado contra alguém, contra Ti, tome isto para longe,
Senhor. Tome o pecado para longe de minha pequena igreja.
172 Quantos podem somente sentir que Deus lhes tem perdoado, e a Pomba da
Paz está assentada sobre o seu coração novamente? Ela voou de volta agora
mesmo, se levantou para o Seu lugar. O Espírito Santo somente moveu-se
novamente e disse: “Filho meu, Eu tenho estado desejando te amar todo o
tempo. Tu simplesmente não Me deixaste fazê-lo. Eu não posso habitar com o
seu velho espírito egoísta. Porém agora que você tem rendido isto, Eu tenho
voltado ao seu coração nesta manhã.” Quantos se sentem dessa maneira,
levantem a sua mão? Levantem a sua mão, está bem, todos ao longo do altar.
Oh, isso é bom. Quantos na audiência do lado de fora se sentem dessa maneira?
Levantem a sua mão. Oh! (O irmão Branham fala a pianista, “Ser Como Jesus”
- Ed.)
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173 Nosso Pai Celestial, nós Te agradecemos por este tempo de agradável
consagração, por assim dizer tomando uma maçã na mão, amassando-a,
triturando-a, até ela ficar bem doce, tão doce que um bebezinho pudesse se
assentar e comê-la. Essa é a maneira que nós desejamos os nossos corações,
Senhor. Tome-o em Tua mão cicatrizada de cravos, somente triture-o, dizendo,
“Filho, tu não vês que tu tens Me ferido? Tu estavas Me ferindo quando tu
sacudiste os punhos dessa maneira. Tu estavas Me ferindo, oh, o Meu coração
sangrou por ti, filho, quando Eu te vi fazer tal e tal coisa. Porém agora que Eu
tenho recebido o teu coração em Minha mão, Eu desejo fazê-lo realmente
manso. Eu desejo fazê-lo de modo que Eu possa usá-lo e viver nele. Eu desejo
voar de volta sobre o poleiro nesta manhã, Eu desejo voar de volta e ficar, fazer
a Minha residência contigo.” Conceda isto, Senhor. Nós te amamos. Conceda
isto, para a Tua glória. Nós pedimos em Nome de Jesus.

Ser como Jesus, para... (Não ama você somente adorar desta maneira?
Oh, minha alma está somente banhando-se)

Na terra eu... (Lhe ver descer nos - nos adoradores deste modo, o seu
coração se sente realmente dócil? O meu coração está  batendo rápido.)

...Jornada da terra até a Glória
Eu somente peço para ser como Ele.

Levantaria você a sua mão enquanto nós cantamos isto?

Ser como Jesus, para... (Joe, você deseja subir e orar esta manhã, irmão?
Deus te abençoe. Encontre você um lugar aqui no altar, irmão Joe. Deus te
abençoe, meu irmão.)

...Jornada da terra até a Glória Eu somente peço para ser como ele.
174 Eu sei que está quente, amigos. Eu sei que está. Porém eu - eu espero que
vocês se sintam somente como eu me sinto. Oh, eu me sinto como se eu pudesse
voar para longe. Quão amoroso Ele é! O que poderia fazer? Aonde eu iria? Ó
Deus! Aonde eu irei? Para onde eu estou dirigido? O que isto irá - irá ser?
Aonde eu irei estar cem anos a partir de agora? E se eu não Lhe tivesse?
Aonde, aonde está algum outro refúgio?

Da mangedoura de Belém nasceu um Forasteiro,
Na terra eu anelo ser como Ele;
Através de toda a jornada da vida desde a terra até a Glória
Eu somente peço para ser como Ele.

Todos juntos agora.

Ser como Jesus... (Louvado seja Deus! Sim, Senhor! Sim, Senhor! Não o
mundo; como Tu!)
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...Ser como Ele:
Através de toda a jornada da vida desde a terra até a Glória Eu somente

peço...
175 Enquanto vocês têm as suas cabeças inclinadas, eu irei lhes pedir algo.
Alguém aqui dentro está desagradando o Espírito Santo. Alguém tem sido
chamado. Eu falo no Nome do Senhor Jesus, como  Seu profeta. Eu posso
sentir o Seu coração ferido. Ali na saída, alguém que Lhe desobedeceu, deveria
ter vindo. Não virá você agora?

Através de toda a jornada da vida da... (Sim, irmã, porém há mais do que
você)... Glória

Eu somente peço para ser como Ele.

Somente ser como Jesus... (Esse é todo o meu desejo, manso e submisso,
humilde, ser como Ele)

Na terra eu... (Não virá você para cima agora? Deus deseja te ver dar um
passo, há vários de vocês)

Através de toda...
176 Eu sabia que vocês estariam vindo. Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Deus te abençoe. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu tinha a vista sobre esta audiência,
e a mais terrível sombra negra pairando ali que eu jamais tinha visto. O Espírito
Santo está aqui agora. Isto está sobre mim agora mesmo. “Entristecendo o
Espírito Santo.”

Ser como Jesus...
177 O que Ele fez? Ia aonde o Pai guiava. Deus te abençoe, irmão. Deus te
abençoe, meu irmão. Correto, mova-se neste instante para cima e ajoelhe-se.

Na terra eu anelo...
178 Agora é a hora para a confissão dos velhos tempos, endireitando-se
completamente, pondo-se em ordem. Venha. Ainda sinto que há mais aqui dentro.
Deus te abençoe, senhora. Deus te abençoe, senhora. Deus te abençoe. Deus
te abençoe. Deus te abençoe. Correto. O Espírito Santo está sempre certo.
Venha. Isso é certo, mova-se neste instante para fora.

Ele, ser como Jesus, ser como, sim, Jesus,
Na terra eu... (Oh, que coisa, correto! Essa é a maneira, somente ocupem

as alas entre os bancos da igreja, mova-se imediatamente para fora e ore)
Através da jornada da vida desde a terra até a Glória, (Somente arrependa-

se, diga a Deus que você está arrependido, isso é tudo que você tem que fazer)
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...ser como Ele.
179 Desejam vocês continuar vindo agora. “Para...” Isso é correto, somente
chore neste instante sem constrangimento, venha para cima. “Ser como...”
180 O que você irá fazer? Quem irá permanecer por você, possivelmente hoje
à noite? Quem irá permanecer por você quando a morte subir as suas mangas?
Não importa o que você tenha feito, o Espírito Santo está sentado ali mesmo
perto de você. Isso é Ele esperando que você venha.

Através de toda a jornada da vida desde a terra até a glória
181 Somente arrependa-se, diga, “Deus, eu estou arrependido. Eu - eu não
desejaria fazer isso. Tu não permanecerás por mim se eu não permanecer por
Ti agora. E eu desejo que Tu permaneças por mim, e eu estou permanecendo
por Ti de hoje em diante. Eu irei viver como um Cristão deveria viver. Eu irei
mudar as minhas maneiras. Eu irei ser dócil e quieto. Eu irei deixar todos fazerem
os seus próprios falatórios, todas as coisas. Eu irei somente viver manso e
quieto perante Ti.” Não importa quanto tempo você professa ser um Cristão, a
que igreja você pertença, isso não tem nada a ver com isto. Venha imediatamente.
Deus te abençoe. Movam-se neste instante para fora, filho.
182 Deus está falando com você agora. Se você crê ser eu   Seu servo, o
Espírito Santo me falou esta manhã, disse: “Faça essa chamada, há muitos lá
embaixo.” Este é o dia, este é o tempo. Há cerca de cinco ou seis mais lá atrás,
que realmente deveriam vir agora. Lembrem-se, irmão, irmã, eu estou olhando
exatamente em você, eu vejo essas sombras escuras pairando sobre vocês.
Melhor vir imediatamente.
183 Ser como Jesus! Você não deseja ser como Ele, dócil, quieto, manso,
humilde? Deus te abençoe, jovem. Deus te abençoe, o papai com o bebê. Deus
te abençoe, irmã. Deus te abençoe, amigo pecador. Isso é correto. Mova-se
imediatamente para cima, irmãzinha, venha imediatamente para fora, somente
encontre para si mesma um lugar. Deus te abençoe.
184 Querida irmã, você tem muito pelo que ser agradecida. Prostrada presa
numa cama, morrendo, aqui está você andando para o altar. Deus abençoe o
seu tenro coração.
185 O Espírito Santo falando novamente agora. Arrependa-se, somente clame
neste instante a Deus, somente ore a sua própria oração. Você é aquele que
tem cometido o pecado, agora você é aquele que faz a oração. Diga a Deus
que você está arrependido do que você tem feito. Não ponha nenhuma atenção
em quem está em volta de você. Somente diga: “Deus, perdoe- me, eu não
queria ser dessa maneira. Eu desejo ser dócil. Eu - eu nunca mais passarei por
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cima e nem farei espalhafatos.”
186 Ó Deus, oh, como eu amo isto! Pai Celestial, por cada penitente debaixo do
altar agora, dobrando os seus joelhos, orando! Ó Deus, talvez mães, papais,
filhos, pais, mães, seja quem for mais, vizinhos, membros de igreja, diáconos,
administradores, ó Deus, neste tempo antiquado de moldagem, sentados neste
lugar quente esta manhã, o Espírito Santo descendo neste instante, falando de
paz. Ó Deus, eu desejo estar de pé naquele dia para ouvir-Te dizer, docemente,
“Sim, você subiu e tomou uma posição por Mim, agora Eu tomarei uma posição
por ti.” Eu desejo que Tu coloques essa paz em cada coração que está aqui
hoje, Deus. Quietamente e docemente, eu desejo que Tu faças isto. Eu desejo
que Tu somente movas ali dentro com um sentimento tal que isto nunca mais os
deixará, deste dia em diante. Possam os lares serem novos. Possa o povo ser
uma nova pessoa. Possa tudo se tornar novo hoje, porque este povo se tem
humilhado a si mesmo. Tu disseste: “Se o povo que tem clamado pelo Meu
Nome se humilhar a si mesmo, e orar, então Eu ouvirei desde o Céu.” E eu sei
que Tu ouvirás, esta manhã, Deus.
187 E eu peço perdão por esses que permaneceram em seus assentos, que
deveriam ter vindo. Deus fale com eles, e que eles possam nem mais terem paz
sobre a terra até que eles tenham feito essa decisão, Senhor, para virem e
serem postos em ordem Contigo. Conceda isto, Senhor. Abençoe a cada um
agora. Possa a benevolência e a tua misericórdia sempre habitar sobre cada
alma que está arrependida e prostrada nesta igreja nesta manhã.
188 Pai, Deus, eu tenho feito isto por Tua ordem. Eu tenho convidado estas
pessoas; elas têm se levantado. Tu disseste: “Aquele que testificar de Mim
perante os homens, Eu testificarei deles perante o Meu Pai e os santos Anjos.”
Muitos destes aqui têm sido cristãos por anos, porém eles têm ficado em pé
esta manhã para testificar os seus pecados, que eles tem feito mal. Eles têm se
tornado desamorosos. O Espírito Santo tinha se ido deles. E muitas vezes eles
não podem sentir esse gentil, dócil, manso sentimento que eles deveriam sentir.
Muitos deles são pecadores que têm vindo pela sua primeira vez. Porém, Pai,
eles desejam esse sentimento maravilhoso, a paz que excede todo entendimento.
Dê isto a eles neste dia, Senhor Deus, e que possam eles juntamente serem
amáveis e cheio do Teu Espírito, enquanto eles deixam este lugar hoje, para se
dirigirem  aos seus diferentes lares, para viverem uma vida diferente e serem
um povo diferente. Nós pedimos isto no Nome de Cristo.
189 “Lugar na Fonte.” Correto, você que está no altar, levante-se, procure o
Senhor Deus, vire-se e dê um aperto de mão a todos em sua volta. Oh, nós
iremos cantar, cada um agora, enquanto nós permanecemos só um momento
antes do culto de cura.
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Lugar, lugar, sim, há lugar
Há um lugar na Fonte para ti;
Lugar, lugar, sim, há lugar
Há lugar na Fonte para Ti. (Todos!)

Lugar, lugar, sim, há um lugar
Há lugar na Fonte para ti;
Lugar, lugar, sim, há lugar,
Há lugar na Fonte para ti.

Lugar, lugar, sim, há lugar!
(Espaço em branco na fita - Ed.)

190 Uma fé! Você sabe  outro dia, irmão, quando a sua - a sua esposa telefonou,
para que orasse por você? Fui imediatamente ao quarto, e o Espírito Santo
disse para mim, “Não temas.” Amém. Não é Ele verdadeiro? Maravilhoso!
Bem, louvado seja o Senhor! Eu somente estou com vontade de gritar a vitória!
Correto.

E Seu Sangue lava mais branco... (Isso é o que Ele disse)
Jesus Salva!

191 Correto, Irmão Neville agora. E o Irmão Slaughter tem uma palavra para
dizer. (O Irmão Slaughter fala - Ed.) Louvado seja o Senhor! (O Irmão Neville
fala, “Eu creio que todos têm recebido esta manhã.”) Glória! Aleluia! Aleluia!
(O Irmão Neville fala, e então ele diz, “Lembre-se do culto hoje à noite, nós
temos o lava-pés e o culto de ceia.” Ele pergunta ao Irmão Branham, “Você
sabe se você descerá?”) Eu provavelmente estarei aqui hoje à noite, também.
Sim, até onde eu sei, eu estarei aqui a não ser que eu seja chamado em algum
lugar fora.
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