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Assembléias, no meio da Igreja de Deus. Eu venho aqui para fazer o
quê? Para tirar ao eleito. Não venho fazer outra organização, mas
para um Rapto, para irem ao Lar. Eu venho para isso.” (NÃO
TEMAIS – 11/03/1961, RICHMOND, VIRGÍNIA, ESTADOS
UNIDOS)

Extratos preparados e traduzidos pela Associação Evangelística “A LUZ DO
NOVO DIA” – Campo Largo, Paraná, Brasil – Fevereiro de 2015

EXTRATOS ESPECIAIS – NÃO TEMAIS! SOU EU!

3

Aí é quando Satanás agarra a Igreja: quando vocês estão interessados
em algo mais, além das reuniões de oração. Quando vocês estão tão
interessados em que devem ter um crescimento natural em lugar de
um crescimento espiritual, então recordem: Satanás está a caminho;
ele vos apanhou sem Ele. Minha oração é: “Oh! Deus! Desperte a
Igreja outra vez às reuniões de oração do jeito antigo, toda à noite!
Desperte ao povo a uma atmosfera espiritual!” Oh! Necessita-se disso
para trazer filhos dentro do Reino. Necessita-se da atmosfera. Nesta
mesma noite, enquanto estamos sentados aqui, se essa atmosfera
correta se formasse, este grupo inteiro seria recheado com o Espírito
Santo. Toda pessoa enferma seria curada. É a atmosfera quem produz
isso. Vocês podem pegar um ovo de galinha e colocá-lo em uma
incubadora e, se mantiverem a atmosfera correta, chocará um
pintinho. Não é a incubadora. Vêem? Porque o que conta é a
atmosfera. Ponham a um ovo de galinha debaixo de um cão; chocará
um pintinho. É a atmosfera. E isso é o que se necessita na Igreja hoje
em dia. Não tanto credo e teologia almofadada, senão, o Espírito do
Deus Vivente derramando-se sobre Seu povo para trazer uma
atmosfera espiritual. Não um dizendo: “Eu creio que é isto.” E outro:
“Eu creio que é aquilo.” É difícil para que o Espírito Santo opere.
Vocês sabem quando veio o Espírito Santo primeiro? Foi no Dia de
Pentecostes, quando eles estavam todos unânimes juntos. E depois
veio do Céu um estrondo como de um vento forte que soprava. Eles
tiveram que ter a atmosfera correta. E isso é o que nós necessitamos
hoje em dia, irmãos. Estamos muito atrasados. A Igreja deveria estar
a um milhão de milhas mais à frente no caminho. (SOU EU, NÃO
TEMAIS – 29/03/1960, TULSA, OKLAHOMA, ESTADOS
UNIDOS)
Oh! Tanto como possamos nós mesmos nos render, tanto assim é o
que Deus pode entrar. Mas temos que nos colocar a nós mesmos a
um lado; nossas idéias próprias; permitir ao Espírito Santo entrar e
nos recordar coisas, e nos mostrar coisas por virem. Ele disse que
faria isso. Agora, Jesus sabendo que esses discípulos se encontrariam

4

REVERENDO WILLIAM MARRION BRANHAM

em apuro, Ele subiu ao monte mais alto que pôde subir; bem acima,
no topo do monte, para que assim Ele pudesse ver ao longo de todo o
lago, pois, Ele sabia que ali, em alguma parte, eles se encontrariam
em um apuro. No mesmo instante em que eles se perderam de Sua
vista – ou – fora de Sua presença, Ele sabia que Satanás iria detrás
deles. E Ele subiu no monte mais alto para que assim Ele pudesse
olhar ao longo de todo o oceano, e vê-los até que eles chegassem ao
fim da jornada. Ele não fez isso unicamente por eles, senão que, Ele
subiu o monte mais alto que pôde subir: Ele subiu o Monte Calvário;
e, desde ali, para cima; mais acima da Lua e das estrelas; todo o
caminho para cima, até o Céu, para que Ele pudesse ver de
Eternidade a Eternidade. Pois Ele sabia que Sua Igreja estaria em
necessidade. E Seu olho está sobre o pardal; e eu sei que Ele está
observando esta reunião nesta noite, tratando de encontrar alguém
que tenha fé, que creia nele, e que não duvide; e que não tenham que
o estar empurrando e faça toda essa classe de gestos de
descontentamento; mas que creia na simplicidade de Deus em Sua
Palavra, do que Ele disse que era a verdade. (SOU EU, NÃO
TEMAIS – 29/03/1960, TULSA, OKLAHOMA, ESTADOS
UNIDOS)
Ali estava Ele. Todas as esperanças haviam se acabado. Talvez seja
assim com você nesta noite. Talvez o doutor tenha dito que você não
pode viver mais tempo. Talvez você pense que cruzou a linha de
separação; que você não pode ser salvo. Isso é incorreto. Enquanto
você tiver o suficiente de Deus como para vir aqui a esta igreja nesta
noite, há esperanças de que você seja salvo. Enquanto o Espírito de
Deus estiver lidando com você e, enquanto você tiver fé suficiente
como para vir aqui para que oremos por você; para vir sob a
atmosfera do Deus Vivente, sob Sua proteção e Suas asas; se você tão
somente usar essa fé, e se agarrar à promessa de Deus, você será
curado. Deus o prometeu. É o que Deus disse. Lá em sua... Eu
imagino que a tormenta estava relampeando, e os raios cruzando os
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eles vão amar isso e as coisas do mundo, mais do que amam a Deus.
Eu sei que amarão. E eu farei em pedaços a toda a igreja pentecostal.
A moverei, a empurrarei, a derrubarei; os remos estarão quebrados e
tudo mais.” – Correto. Isso é o que ele tem feito. Os viu irem em
grande desenfreio de edificar edifícios e se tornarem mundanos como
o resto das igrejas. Correto. Como eu disse, eles costumavam dizer:
“É a batista formal e fria.” Agora é: “A pentecostal formal e fria.”
Correto. Correto. Aqui estamos, sendo sacudidos. Mas é uma coisa
boa. Eu tenho que me apressar para terminar; porque já é hora. Vejam,
a coisa boa foi que Ele não havia se afastado muito. Ele subiu a
montanha mais alta que Ele pôde encontrar, e os estava cuidando
quando eles estavam lá em alto-mar. “Seus olhos estão sobre o pardal,
e eu sei que Ele cuida de mim.” Sim. O que aconteceu? Ele subiu al
Calvário. Ele continuou subindo. Desde a Páscoa, Ele subiu mais
além da Lua, das estrelas, até a Glória. Quanto mais alto vocês
subirem, mais longe poderão enxergar. Assim que, Ele podia vigiar à
Igreja Universal em todas as partes. Nos vigia! Ele está nos
observando. E então, naquele momento em que todas as esperanças
haviam se perdido, de alguma vez ter outro avivamento, o que eles
pensaram quando todas as esperanças haviam se perdido? Aí vinha
Ele em sua direção, andando sobre o mar. Oh, irmãos! Andando
sobre o mar. E quando O viram, eles tiveram medo da única coisa
que os podia ajudar. Eles pensavam que se via fantasmagórico. E essa
é a mesma coisa hoje. A única coisa que pode unir outra vez à Igreja
para ir-se no Rapto, eles dizem: “É adivinhação. É Belzebu.” Quando
é a mesmíssima coisa que Ele disse que faria. Como foi naquele
então, assim é agora. Mas o que Ele disse então? – Gostaria que
tivesse um pouco mais de tempo; mas não tenho. Porém, o que Ele
disse então? “Não temais! Tende ânimo! Sou Eu!” Como sabes que é
Ele? Porque Ele atua igual atuava quando esteve aqui. Ele faz as
mesmas coisas que fazia: Ele cumpre Sua promessa, como a cumpriu
lá. Isso não é correto? “Não temais! Sou Eu! Não temais! Não temais
agora! Sou Eu! Tende ânimo! Tende valor! Reanime-se! Eu os estou
observando. Eu os estou vigiando. Eu venho no meio das
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“estes sinais seguirão aos que crêem” – Ele escalou desde o Calvário
até que passou o Sol, a Lua e as estrelas, subindo, até que passou a
Via Láctea; Ele subiu até passar o céu. A Bíblia diz que Ele sem
assenta ainda por cima do céu. Olha para baixo para ver o céu. Ele
chegou ali de modo que pudesse ver todo o Universo. E Seu olho está
sobre o pardal, e eu sei que Ele está vigiando esta noite. Não importa
quanto pareça que somos levados de cá para lá, quantos remos
estejam quebrados, quanto se haja perdido toda esperança. Ele ainda
está vigiando. “Eu nunca te deixarei, nem te desampararei.” Oh!
Naquele tempo de crise, o avivamento havia terminado, e o barco
estava inundado, e parecia que tudo se havia perdido; todas as
esperanças haviam se perdido. E aí veio Ele, andando sobre o mar,
indo a seu encontro andando sobre o mar. E a parte estranha disto é
que: a única coisa que lhes podia ajudar; eles estavam com medo dela.
Parecia fantasmagórico; parecia como um espírito. E eles gritaram de
medo. Essa é a mesma coisa hoje em dia. A única coisa que pode nos
salvar é a Bíblia e a promessa de Deus, e o Espírito Santo conosco.
Parece fantasmagórico para as pessoas; e elas gritam de medo. Porém,
aí veio essa pequena doce voz agradável: “Não temais! Sou Eu!”
(NÃO TEMAIS, SOU EU – 29/06/1962, SANTA MARIA,
CALIFÓRNIA, ESTADOS UNIDOS)

céus, e grandes ondas, quando o diabo estava soprando seu veneno de
sua boca dessa forma, levantando-se desde o fundo do lago... Dez mil
diabos estavam alegres ali: “Os agarraremos em uns quantos
momentos! Só um tempinho e os agarraremos!” De tal maneira ele
tem soprado seu alento venenoso para perturbar a muitas igrejas, a
muitas grandes congregações, a muita gente; a americanos finos;
tratando de soprar seu veneno dentro deles, e dizer: “Os dias dos
milagres passaram. Não há tal coisa como Batismo do Espírito Santo.”
Isso é tudo o que ele sabe. Isso é tudo o que eles sabem. Digo-lhes:
“Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e pelos séculos!” Ele é o
mesmo. Quando as grandes ondas estavam rugindo, quase todas as
esperanças de que eles pudessem ser salvos... Por casualidade, eles
olharam e O viram vindo andando sobre a água; mas a parte triste
disso, amigos, foi que eles tiveram medo; eles pensaram que fosse
um fantasma. E essa é a mesma coisa que tem acontecido à Igreja
hoje: eles têm medo da Única Esperança que lhes pode salvar; a
Única Esperança que lhes pode ajudar. Eles têm medo. E eu creio que
se Jesus pudesse vir a esta reunião nesta noite, e aparecer numa forma
física, em um corpo, Ele diria a mesma coisa que Ele disse lá: “Não
temais! Sou Eu! Tende ânimo!” (SOU EU, NÃO TEMAIS –
29/03/1960, TULSA, OKLAHOMA, ESTADOS UNIDOS)

Mas, vêem vocês? Satanás tem visto que a igreja saiu sem Jesus. E
assim que, isso é o que ele os viu fazer. Portanto, ele tomou seu
alento venenoso e começou a soprar: “Fuuuuu!” Disse: “Agora vou
me desfazer deles! Eu os tenho com esses programas de edificar
edifícios e coisas; e os afundarei ali. Eles se tornarão formais. Cada
um terá uma televisão em sua casa. E eles ficarão em casa nas quartas
à noite, caso não forem ao cinema. Os irmãos do passado
costumavam dizer: “Afastem-se dos cinemas.” – Mas eu os porei em
suas casas.” – Vêem? De modo que ele apenas vem – vocês sabem –
e traz suas... – “Eles dizem que não estão fascinados, mas, quando
virem a esses programas, tipo: “Amamos Susi” e todas estas coisas,

Como para esse momento, Satanás olhou desde a praia, e ele viu o
pequeno barco lá no mar, sem Jesus. Ele pensou: “Aqui está minha
oportunidade!” Assim é nesta noite com cada indivíduo, com cada
igreja, com cada membro da Igreja: quando Satanás pode te ver
sozinho, sem Jesus, é a oportunidade dele para te atacar. Disse: “Eu
me desfarei bem agora de todo o bando! Eu os tenho exatamente
onde eu quero! Eu afogarei agora ao bando todo!” De modo que, ele
começou a inspirar e a soprar por seu nariz, grandes e poderosos
ventos; e quando seu alento venenoso golpeou o mar, houve uma
debilidade nervosa. E o pecado de Satanás fará com que qualquer
coisa tenha uma debilidade nervosa. Essa é a razão que temos tantas
crises nervosas, tantas instituições para dementes cheias. Temos
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pessoas dirigindo numa área de 48 quilômetros por hora, a 144
quilômetros por hora, tirando todo o... Melhor dizendo, fazendo
cantar os pneus ao dobrarem as esquinas. Elas estão em um estado
neurótico e nervoso. Elas não sabem o que fazer. Todo mundo está
nervoso; zangado. Não sabem onde estão parados. Eles se unem a
uma igreja, e depois a outra igreja. Por cada coisa pequena eles
correm daqui para lá; e de lá para cá. É devido a que Satanás
começou a soprar seu alento venenoso; começou a soprar seus ventos
de contenda, rompendo igrejas, separando a irmandade; fazendo a
pessoa pensar que ela é um pouquinho melhor que os demais. Ela
pertence a uma categoria melhor. Ela pertence a uma igreja melhor.
Só existe uma única Igreja; e essa é a Igreja de Jesus Cristo. E só
existe uma maneira para se entrar, e é por nascimento. Você nasce
dentro da Igreja de Deus. E não há outra maneira de ser trazido para
dentro. E não importa se você é metodista, batista, presbiteriano,
católico, judeu ortodoxo ou o que seja. Deus não olha sua
denominação. Ele olha a Marca que está em você – o Sangue, melhor
dizendo. (NÃO TEMAIS, SOU EU – 05/03/1960, PHOENIX,
ARIZONA, ESTADOS UNIDOS)
Satanás soprou seu alento de veneno, dizendo: “Toda esta gente não
crê como tu.” E isto... Não é o que você crê; é em quem você crê. –
“Crê no Senhor Jesus Cristo, e tu serás salvo.” No Senhor. – E ele [o
diabo – editor] viu o pequeno barco lá no mar. E ele também vigiará
seu pequeno barco. Quando ele possa te ver lá no mar da vida, sem
Jesus, essa é sua hora para te afundar. E ele fará isso se você não
vigiá-lo. Estes discípulos tinham saído sem Ele [sem Jesus Cristo –
editor]. E agora, eu digo isto com amor fraternal... Pergunto-me se
nos últimos quatro ou cinco anos – ou mais – se nós não temos nos
ocupado tanto, com tantas coisas a fazer, e com nossos programas de
edificação, e com todas as coisas da nossa sociedade e coisas que
estamos adquirindo na igreja, se nós não temos ido sem Ele. Se nós
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Simplesmente amamos vir às reuniões. Vocês amam ver a seu pastor
subir à plataforma. E vocês o amam porque sabem que ele vai orar e
honrar o lar de vocês. Sua presença significa muito para vocês. Vocês
querem trazer as crianças, reuni-las para que as bênçãos do pastor
possam estar sobre as crianças. E quando se visitam uns aos outros,
querem ler a Bíblia e oferecer oração juntos; porque vocês têm coisas
em comum. (NÃO TEMAIS, SOU EU – 29/06/1962, SANTA
MARIA, CALIFÓRNIA, ESTADOS UNIDOS)
Sabem o quê? O diabo os viu ali sem Ele. E olhou por cima do monte,
e disse: “Eles partiram sem Ele; e agora é minha oportunidade!”
Vejam, eu digo isto em amor, irmãos. Vêem? Pergunto-me se essa
não é a situação esta noite. Desde que o avivamento tem acontecido,
a grande prosperidade da igreja, nós temos edificado novos edifícios,
temos estado em grandes programas; temos feito tudo de grande que
se podia fazer, e tratando de nos comparar aos luteranos, metodistas e
católicos; recebendo mais membros o tempo todo. Pergunto-me se
nosso programa grande – se não temos ido sem Ele em nosso
entusiasmo. Eles estavam tão entusiasmados que não O
constrangeram. Saíram sem Ele. E essa é a oportunidade do diabo
para vir a um homem. Assim que, ele desceu com toda sua força. Ele
disse: “Agora os tenho em Ele; de modo que, os afundarei nesse mar.”
E ele começou a soprar seu alento dos céus. E ele começou a soprá-lo
outra vez: “Os dias dos milagres já passaram. É tudo emoção. É tudo
fanatismo. É tudo isto, aquilo e aquilo.” E os pequenos barcos estão
se movendo bastante. Vocês sabem... Sem uma vela. O barco se
afundou. Os remos se quebraram; o mastro do barco se quebrou em
dois. E os ventos o haviam açoitado e o levavam de cá para lá.
Parecia que haviam se perdido todas as esperanças de se salvarem.
Mas, sabem o quê? Quando Ele os enviou, vocês sabem o que Ele fez?
Ele escalou a montanha mais alta que havia ali. Quanto mais alto
vocês subam, mais longe podem ver. Assim que, Ele escalou a
montanha para poder vigiá-los. E quando Ele morreu no Calvário, e
comissionou a Seus discípulos a que fossem por todo o mundo e –
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de nossas fraquezas. O mesmo Sumo Sacerdote que esteve aqui na
Terra. O mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Se vocês O tocarem,
Ele atuará como atuou quando Ele esteve na Terra. Ele é o mesmo
ontem, hoje e pelos séculos. Uma mulher tocou Seu manto – foi e se
meteu entre a multidão; e se assentou. Ela não esteve na fila. Os
demais estavam na fila. Ela não estava na fila. De modo que, ela
tocou Seu manto e se foi, e se assentou na audiência. De modo que,
Ele se virou, e disse: “Quem me tocou?” E o apóstolo Pedro o
repreendeu, e lhe disse: “Todos estão tocando em Ti! Por que dizes
uma coisa como essa?” Ele disse: “Porém, me debilitei. Virtude saiu
de mim.” Uma visão. Algo aconteceu. Foi uma certa classe de toque.
Todos estes programas de hoje não O estão tocando. É preciso um
coração de um indivíduo para tocá-lo. Alguém que creia, e deixe de
lado suas superstições; e creia nele. (NÃO TEMAIS – 24/02/1961,
TULARE, CALIFÓRNIA, ESTADOS UNIDOS)
Há algo com respeito à humanidade e aos Cristãos, quando eles se
congregam unânimes e em companheirismo; eles têm coisas em
comum. A gente pode notar como é que eles – é difícil para eles se
despedirem uns dos outros. E vejam, isto poderia estar um pouquinho
à margem, mas muitos de vocês têm visto pessoas que simplesmente
gostam de estar em sua presença. E logo, têm visto pessoas que...
Elas eram pessoas amáveis, porém, dificilmente vocês podia suportar
estar na presença delas. Vêem? Vocês são criadores de uma
atmosfera em torno de vocês. E vocês mesmos criam isso por sua
própria disposição e o espírito que está dentro de vocês. E é como
minha mãe sulista (a qual acaba de partir ao Céu há alguns meses)
costumava dizer: “Billy, aves de uma mesma plumagem se juntam.”
Isso é correto. Assim que, portanto, os corvos comedores de carniça e
as pombas não poderiam ter companheirismo uns com os outros. Sua
dieta é diferente. Vêem? Eles não podem comer a mesma coisa. E é
dessa maneira entre as filas dos Cristianismo. Nós nos reunimos desta
maneira, nos congregamos, porque temos coisas em comum.
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não temos ficado em casa à noite para ver alguns programas de
televisão nas quartas à noite, em lugar de assistir à igreja. Perguntome se nós não temos estado muito ocupados, tratando de juntar
bastante dinheiro para adquirir um novo automóvel, ou algo assim, e
temos nos esquecido da igreja. Pergunto-me se nossos programas nos
têm distanciado... Nós dizemos: “Nossa igreja está se tornando fria e
formal.” Pergunto-me se nós mesmos nos examinaríamos para ver se
nós não temos tanta culpa – ou um pouquinho mais – que a que o
pastor tem, pelo qual nossa igreja está nessa condição. Recordem:
vocês estão navegando em um pequeno barco, e não há ninguém que
possa estar aí dentro com vocês, a não ser vocês e Jesus. Assim que,
mantenha-o congregado. Na união com os demais crentes há poder,
tendo companheirismo uns com os outros, enquanto o Sangue de
Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpa de toda impureza. – E depois,
o pequeno barco começou a cabecear de popa a proa, e parecia como
que o tempo havia chegado. Eu poderia pensar que a primeira coisa
quando os ventos começaram a soprar, Simão, sendo um grande
pescador, disse: “Icem a vela!” E Satanás disse: “Eu a romperei!” E
muitas vezes nós içamos algumas coisas. Satanás simplesmente as
rompe. E depois, ele estendeu a mão e pegou seu remo, e o puxou
virando suas costas para trás, e o remo se quebrou. Logo as grandes
ondas começaram a encher o barco. Pergunto-me se, afastando-nos
de Deus, quem sabe afastando-nos das reuniões de oração, se o
mundo não nos tem lançado algumas de suas ondas dentro de nosso
barco. Pergunto-me se nós não temos chegado a um ponto onde é
melhor irmos a uma festa que irmos a uma reunião de oração.
Pergunto-me se chegamos a um ponto onde nos estabelecemos no
altar e ficamos ali cinco minutos, em vez de cinco horas, como vocês
costumavam fazer. Pergunto-me se a antiga Igreja não perdeu um
pouco do seu zelo por Deus. Todos nós! Metodistas, batistas,
presbiterianos, pentecostais – e todos. Irmãos, em um mar
tempestuoso, e o diabo dizendo: “Eu...” Cada vez que o relâmpago
iluminava, um pequeno demônio se punha em uma onda e ria, e dizia:
“Agora eu os tenho!” E talvez uma enfermidade tenha se apoderado
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de você. Um câncer o está comendo. A tuberculose está em seus
pulmões. A artrite tenha te imobilizado. E você se pergunta: “Qual é
o problema?” Satanás disse: “Só um pouco mais de tempo...” Ele
falou através do doutor, e disse: “Você está para morrer. Seu coração
está numa condição muito ruim.” Isso poderia estar correto, mas
examinemos um pouquinho. Eles pensaram que, talvez haviam
cometido um erro; que eles estavam desamparados. Porém, vocês
sabem o que aconteceu? Jesus estava cuidando deles. Depois que Ele
os enviou, Ele subiu à montanha mais alta que Ele pôde encontrar. E
não importava quão longe eles estavam do cume da montanha onde
Ele estava; Ele os estava vigiando. Eu estou tão contente nesta noite
que, mesmo que Ele não tenha estado na Terra em um corpo físico
por dois mil anos, Ele começou a subir o Calvário; e Ele subiu às
Muralhas da Glória. Ele pode ver todo o Universo. Seu olho está no
pardalzinho, e eu sei que Ele está vigiando o Madison Square Garden
[ginásio onde está ocorrendo esta pregação – editor], em Phoenix,
Arizona, nesta noite. Nossos barcos podem estar cheios de
enfermidades, angústias, dores e males, sofrimentos e nervosismo, e
confusões... Poderíamos estar despedaçados, porém, existe Alguém
que está nos vigiando. Ele subiu tão alto que Ele se foi até ao Céu; e a
Bíblia diz que Ele está tão alto que tem que olhar para baixo para ver
os céus. “O Céu é Seu Trono, e a Terra o escabelo de Seus pés.” Ele
subiu tão alto lá no Poder e Glória, que está assentado no Trono do
Seu Pai, e olha para baixo; e não há nem sequer um pardalzinho que
possa cair na rua sem que Ele o saiba. Ele sabe o quanto vocês estão
enfermos. Ele conhece suas dúvidas e suas frustrações. Estamos
numa tormenta terrível, porém, não estejam assustados: há Alguém
vigiando. Quem é? O que partiu o pão, o que conheceu a Pedro, e o
chamou pelo seu nome; o que falou à mulher sobre seu pecado; uma
mulher tocou a borda de Seu manto, e Ele se virou, e disse a ela que
seu fluxo de sangue havia parado; o que percebeu os pensamentos da
mente. Ele não jaz em um sepulcro, de modo que Ele não possa ver
você, senão que, Ele subiu à Glória, e Ele pode ver, inclusive, ao
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Jesus fez. “Quem crê em mim, as obras que eu faço, ele as fará
também.” (NÃO TEMAIS – 17/07/1960, KLAMATH FALLS,
ÓREGON, ESTADOS UNIDOS)
Mas recordem: Ele não havia ido muito longe. Quando Ele viu que se
foram, Ele sabia o que ia acontecer; e essa é a razão que Ele o sabia
aqui; pôde predizer o fim desde o princípio. Ele sabia que a Era da
Igreja de Laodicéia o poria para fora. Assim que, Ele fez preparativos
para enfrentar isso: “Eu repreendo e castigo a todos os que amo. Eis
que estou à porta e chamo; se alguém abrir e me permitir entrar,
entrarei com ele, e com ele cearei.” Se vocês tão somente abrirem e
Lhe permitirem entrar. E quando os ventos estão soprando, e estão
contrários, e vemos que é difícil avançar... Dessa maneira eles
estavam ali. Porém, Ele havia subido a montanha mais alta que havia
na Galiléia – talvez a montanha mais alta na Palestina. Ele estava na
montanha. Quanto mais subirem, mais longe podem ver. E Ele subiu
lá em cima para que pudesse cuidar deles. E quando Ele os viu em
angústia... Ele estava no alto suficiente para poder vê-los. E quando
Ele esteve aqui na Terra, Ele compreendeu que chegaríamos a esta
condição. De modo que, Ele não subiu apenas ao Monte Calvário,
senão que, Ele subiu passando a Lua e as estrelas; até que se assentou
à destra da Majestade nas Alturas. E Seu olho está no pardal, e eu sei
que está cuidando esta reunião esta noite. Ele não se foi muito longe.
Ele está cuidando de vocês. Quando o pequeno barco for lançado de
um lado para o outro – o desse rapaz aqui – seu pequeno barco; o seu;
o seu aí, por onde quer que for; quando seu pequeno barco seja
arrojado de um lado para o outro... “O doutor disse que não posso
sarar; estou paralisado. Eu tenho um câncer. Eu vou morrer.” – Ele
sabe disso! Porém, Seu olho está sobre o pardal. Ele te redimiu. Ele
pagou o preço. – “Mas Ele foi ferido por suas rebeliões, e por Suas
chagas vocês foram curados.” – A preparação foi feita, e Ele subiu às
Muralhas da Glória e se assentou à destra de Deus nas Alturas,
cuidando de vocês; vivendo sempre para fazer intercessão. A Bíblia
diz que Ele está sentado lá – um Sumo Sacerdote que se compadece
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em dificuldades, Ele veio andando a seu encontro sobre o mar. Ele
não nos deixou. Ele prova isso agora; que Ele não nos deixou. Ele
não subiu à montanha mais alta; Ele subiu ao Calvário, e continuou
subindo até que entrou à Presença de Deus no Trono em Glória. Ele
subiu tão alto que podia ver ao Universo desde Seu grande Trono.
“Seu olho está sobre o pardal, e eu sei que Ele me vigia.” Ele vigia
você. Ele está vigiando esta reunião. Ele quer ver qual será o
resultado. Ele vem e fala, faz sinais e prodígios, e sai com um
coração quebrantado porque as pessoas O rejeitam. – Observe: aí
vinha Ele na hora da meia-noite, quando todas as esperanças haviam
se perdido. Os remos estavam quebrados, o barco estava cheio de
água; estavam se abraçando um ao outro, e gritando. O que eles
viram? Eles viram a Ele vindo, andando sobre o mar. E quando O
viram (a única coisa que podia ajudá-los), eles tinham temor dele.
Eles disseram: “É um fantasma! Tem algo estranho com relação a
isso. É um fantasma!” – E a única coisa que podia ajudá-los, eles
pensaram que era um fantasma. E dessa maneira é com o mundo hoje.
Quando as bombas atômicas estão na Rússia, e toda classe de mísseis
(e coisas) estão armazenadas em hangares; a ONU está se afundando,
e todas as nações estão uma contra a outra. E tudo o que nós estamos
fazendo é tratando de “comprar” companheirismo e amizade. Tem
que ser um dom de Deus para fazer isso. É certo que sim. É como um
matrimônio que está edificado sobre algo assim [em interesses –
editor]; nunca se manterá unido. Escutem, amigos. Vocês não podem
fazer isso. – E naquela hora escura, a única coisa que os podia ajudar,
vinha a eles; e eles tinham temor dele. Assim é hoje em dia. Hoje em
dia o Espírito Santo vem entre nós, em nossas igrejas, e o mundo de
fora olha, e diz: “Ah! Isso é telepatia! Isso é adivinhação! Isso é
uma...” – A mera coisa (e a única coisa) que lhes pode ajudar; eles
têm temor disso. E Jesus (cheguei a meu texto) disse: “Não temais!
Sou eu! Não temais! Sou eu!” Como vocês sabem que é Ele? Porque
Ele faz as obras dele. “Por seus frutos os conhecereis.” Pelo fruto do
Espírito. Vocês vêem o que eles fazem; vocês vêem as obras que
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pardal que cai na rua. (NÃO TEMAIS, SOU EU – 05/03/1960,
PHOENIX, ARIZONA, ESTADOS UNIDOS)
Estamos nos últimos dias, justamente ao fim do tempo, e, no entanto,
as pessoas não querem crer. Muitos se levantam e saem quando a
gente diz algo a respeito. Então você quer me dizer que a Bíblia não
está correta? Que alguns homens não estão predestinados para a
condenação? A Bíblia diz que eles estão. “Terão aparência de
piedade, mas negarão a eficácia dela. A estes, evita-os.” A Bíblia diz
assim. Ele disse: “O anticristo enganaria, se fosse possível, até
mesmo aos escolhidos.” Estamos vivendo em um tempo maravilhoso,
justamente antes da Vinda do Senhor Jesus. – Oh! Enquanto Simão e
eles avançavam, o diabo devia ter olhado para baixo, e dito: “Oh! Já
os vejo agora. Foram sem Ele. Agora é a minha oportunidade! Eu
farei com que uma tormenta os afunde no fundo do mar! Agora é a
minha oportunidade de me desfazer de todos eles!” Isso é exatamente
o que ele diz agora. Isso é o que eu temo que venha a ser o problema
com nossa igreja. Vocês estão vendo... A coisa é muito parecida hoje
em dia. Temos ido num xingamento de quantos grandes e formosos
edifícios podemos edificar; quantos enormes... Quão bem podemos
fazer crescer nossas denominações. E temos ido sem Ele. E o diabo
está entrando com seus ventos venenosos, para começar um
avivamento entre as pessoas, dizendo: “Vocês não creiam nisso do
sobrenatural. Não há tal coisa como Cura Divina. É melhor que vão a
um psiquiatra e se examinem sumamente antes que cheguem a ser um
missionário ou um ministro.” – Toda essa classe de tontearias. Um
avivamento envenenado que trata de dizer que o poder de Deus (que
opera por meio da Igreja) é um montão de fanatismo. (NÃO
TEMAIS – 09/06/1960, CHATAUQUA, OHIO, ESTADOS
UNIDOS)
O azeite e a água não se misturam. Assim que, quando vocês
apartarem toda incredulidade de vocês, Deus entrará e começará a
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operar entre vocês. Correto. Mas enquanto vocês não fizerem isso,
Ele não o fará. Vocês estão se distanciando. Agora, esses discípulos
estavam numa condição terrível. Eles estavam sem Jesus; e estavam
lá no mar. Porém, eles estavam seguindo uma ordem. Jesus lhes disse
que partissem. – “Vão, e cruzem o mar! Eu irei orar.” E eles estavam
seguindo uma linha do dever. Agora, meus irmãos, se vocês me
odiaram há alguns minutos atrás, então balancem sua mão para mim
agora. Vocês ainda estão seguindo a linha do dever; enquanto
pregarem o Batismo do Espírito Santo e permanecerem no Caminho,
vocês ainda estão na linha do dever. Jesus não havia ido tão longe,
que... Vocês sabem o que Ele fez? Ele subiu a montanha mais alta
que havia naquela região, para que Ele pudesse ver todo o mar. Ele os
tinha enviado. Ele queria ver quando eles estivessem em problema, e
estar certo que se algo acontecesse – bem – Ele estaria ali para ajudálos. Ele estaria presente para ajudá-los se alguma coisa acontecesse.
Ele subiu muito acima, ao cume da montanha. Ele podia ver por todo
o mar – por todo aquele pequeno mar ali. E quando Ele viu que o
vento era contrário, e Satanás estava soprando seu alento contra eles...
E depois, o que aconteceu? Bem ali, em sua hora mais desesperada,
Jesus veio andando ao seu encontro. Agora, Deus fez – Jesus tem
feito a mesma coisa. Ele subiu tão alto que Ele pode ver todo o
mundo. Aonde Ele se foi? Ele subiu as Muralhas do Calvário. Ele foi
crucificado pelos pecados de vocês. O Sangue do Seu corpo gotejou
sobre o chão. Porém, depois, quando eles O levaram dali e o
enterraram, Ele ressuscitou na manhã da Páscoa, e continuou subindo,
subindo mais, mais além das esferas (a Lua, as estrelas), até que Ele
se assentou à destra da Majestade de Deus no Céu. “Seu olho está
sobre o pardal; e eu sei que Ele me vigia.” Ele vigia vocês. Subiu
todo o caminho até o Céu, ao grau que a Terra era vista mais como
um – talvez não como um ponto, mas menor que a menor estrela.
Porém, Ele está ali, como a águia-mãe, e está vigiando todas as coisas
que vocês fazem, e sabe todo pensamento que está em sua mente. A
coisa disso foi que, quando esses discípulos estavam em uma hora de
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É sua atitude para com o que Deus dá a vocês. Estão dispostos a usar
seu dinheiro para o Reino de Deus? Se for assim, Deus vos abençoará.
Se for um centavo, ou se for... Como a menininha que ontem à noite
me deu... Ou algum grande multimilionário, que pode dar muitos
milhões de dólares. É o mesmo para Deus. Agora, temos tido um
tempo de prosperidade; temos adquirido grandes edifícios e temos
edificado grandes igrejas, e assentos finos. Temos edificado escolas e
tudo mais, ao grau que tenho temor de que nos tenhamos ido sem
Jesus. O diabo vê isso. E ele os viu sem Jesus. De modo que, ele
começou a soprar seu alento [o irmão Branham o ilustra –editor]
alvoroçando o vento. Disse: “Agora é o tempo de me desfazer deles!
Eles estão ali, sozinhos. Ele não está com eles. Portanto, eu soprarei
meu alento sobre eles, e isso concluirá. Os afundaremos ali mesmo
no mar, e nos desfaremos deles.” – E quando ele começou a soprar
seu alento venenoso, o barco começou a se mover bruscamente de
lado a lado. Os remos quebraram, as velas caíram, e o pequeno barco
estava ficando cheio de água. Todas as esperanças de que pudessem
ser salvos haviam se perdido. E é quase dessa maneira bem agora,
amigos. Olhem aqui. Olhem a cidade hoje. Olhes os avivamentos.
Olhem os lugares. Temos que coletar tanto dinheiro – milhões de
dólares e milhares de dólares por semana; e temos que fazer tudo isto,
e isso, e aquilo, e esta classe e aquela classe de programa. Temos
programado tanto, ao grau que não há tempo para as reuniões de
oração; só uns vinte minutos de pregação, ou algo assim. (NÃO
TEMAIS – 17/07/1960, KLAMATH FALLS, ÓREGON,
ESTADOS UNIDOS)
O que é que se passa? O diabo está soprando seu alento venenoso.
Diz: “Vocês querem atuar como os outros.” [Porção sem gravar da
fita – editor] Jesus não os havia deixado. Vocês ouviram meu sermão
sobre o cordeiro e a pomba; quando a pomba toma seu vôo, quando
voa do lobo. Ele não é um cordeiro. Agora, Jesus não os havia
deixado. O que Ele fez? Ele subiu à montanha mais alta que havia,
para que Ele pudesse vigiar por todo o oceano. E quando Ele os viu
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penso que Ele o fez isso assim naquele então. Em vez de deixá-los
por completo, sabem vocês o que Ele fez? Ele sabia que isso ia
acontecer. Ele sabe que vai acontecer esta coisa bem agora; o que
está acontecendo bem agora. Porém, sabem vocês o que Ele fez? Ele
escalou o monte mais alto que havia na Palestina; chegou ao cume do
monte para poder ver ao longo do oceano, para observá-los. Oh!
Quando Ele morreu no Calvário, Ele subiu ao mais alto do Calvário,
a tal grau que Ele continuou subindo naquela manhã de Páscoa até
que subiu mais além da Luz, das estrelas, do Sol; até que Ele pôde
ver de Eternidade a Eternidade. Seu olho está no pardal, e eu sei que
está observando esta reunião nesta noite. Ele quer ver o que nós
faremos. – Todas as esperanças haviam se perdido; eles pensaram
que tudo havia se perdido; que iam se afogar. E no mesmíssimo
momento crucial, quando Ele os havia observado, aí vinha Ele,
caminhando a seu encontro sobre o mar agitado. E vejam. O erro
triste que eles cometeram (quero dizer já para terminar) é o mesmo
erro triste que a igreja está cometendo hoje: eles tiveram medo dele.
Eles pensaram que Ele era um fantasma, um espírito, algo
fantasmagórico; adivinhação e demônios. Isso foi o que eles
pensaram. Eles começaram a tremer. Mas escutem essa palavra
consoladora: “Não temais! Tende ânimo! Sou eu! Sou eu!” – A única
coisa que lhes podia ajudar. A única ajuda que havia para que fossem
ajudados. E eles tinham medo dele. E hoje em dia, a única coisa que
derrubará as barreiras; a única coisa que pode nos unir como irmãos e
Cristãos; a única coisa que pode fazer com que nos juntemos outra
vez é o Espírito de Deus, o Amor de Deus que foi derramado em
nossos corações; uma Mensagem de Graça da parte de Deus de que
não estamos divididos; todos somos um só Corpo. Deus os cura de
igual maneira. Ainda que eles sejam... Não importa o que eles sejam.
Não estamos divididos. (SOU EU, NÃO TEMAIS – 23/01/1961,
BEAUTMONT, TEXAS, ESTADOS UNIDOS)
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angústia, o que aconteceu? Quando eles O viram vindo, eles tiveram
temor dele. Agora, isso é exatamente o que é o problema com a igreja
esta noite. Vocês não sabem o que dizer com respeito a isso. (NÃO
TEMAIS – 09/06/1960, CHATAUQUA, OHIO, ESTADOS
UNIDOS)
Vejam, deve ter sido como nesse momento, que Satanás olhou por
cima da colina depois que escureceu. Satanás tem medo da luz.
Qualquer diabo tem medo da luz. Isso é correto. Qualquer coisa má
que se arrasta, tem medo da luz. Por exemplo: um animal selvagem
nas selvas da África, quando a pessoa está caçando por lá, apenas
ligue uma luz, e eles fogem. Eles têm medo da luz. Por exemplo: uma
barata asquerosa – jogue o caroço de uma maçã em alguma parte e,
quando estiver escuro, ela virá e dará mordidinhas; acenda a luz e
veja-a fugir para se esconder. Certamente que sim. As aranhas e tudo
mais fugirão. Eles têm medo da luz. Essa é a razão que as pessoas
têm medo destas reuniões do Espírito Santo do modo antigo. Os
filhos da escuridão trabalham na escuridão. Os filhos da Luz
caminham na Luz. – “Vós sois a Luz do mundo. Uma cidade
assentada sobre um monte...” – Vejam, não coloquem uma coberta
sobre ela. Vêem? Satanás olhou, no mesmo instante em que
escureceu, e disse: “Bem, acredito que é o momento para que eu
comece a circular por todos os clubes noturnos, e cassinos, e tudo
isso.” – Disse: “Pergunto-me onde estão esses discípulos de Jesus.” –
Assim que, eles olharam, e, enquanto ele e todos os seus demônios
olharam, aí estavam eles no mar, sem Ele. Disseram: “Agora é nossa
oportunidade! Eles partiram sem Ele. Agora podemos nos livrar
deles.” – Isso é exatamente o que ele espera de vocês e de mim: que
partamos sem Jesus em uma só ocasião. Digo isto com reverência e
respeito; e temo que isso seja o que o povo pentecostal esteja fazendo.
Vocês estão indo atrás de grandes edifícios e grandes organizações e
sociedades; e vocês O deixaram. Vocês estão tão ocupados em
programas de edificação. Vocês esqueceram a pequena missão ao
final da rua, e do antigo pandeiro, do violão... E vocês têm medo que
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os metam na prisão e coisas assim outra vez. Vêem? Algo anda mal.
Saíram sem Ele. Entraram num desenfreado; em programas e tudo
mais; e se esqueceram Dele. Essa é a razão porque nossas irmãs
cortam seus cabelos e usam essas roupinhas vulgares. E põem
diáconos na igreja... – Eu sei de uma igreja da santidade (uma grande
igreja pentecostal; uma das maiores dos Estados Unidos), e sei de um
amigo meu que... Um homem que assistia a essa igreja, encontrou
uma mulher (uma jovenzinha ali) que a amava mais que à sua esposa;
e ele tinha uma doce menininha. E ele abandonou sua esposa e se
casou com essa moça da igreja; e eles o tornaram um diácono depois
disso. Irmão! Sim! Ele partiu sem Ele. Isso é tudo que eu sei, irmãos.
Sim. O tornaram porque ele depositava grandes quantias no prato de
coletas. As pessoas estão começando a olhar muito ao dinheiro, e ao
vestir, e às coisas finas. É melhor que olhem para cima, é melhor que
se apartem dessas coisas; porque recordem: isso é o que os dirige a
Laodicéia, a condição na qual terminará a Era da Igreja. Faz com que
Deus se enferme de Seu estômago e simplesmente a vomite de Sua
boca – disse Ele. Simplesmente estão “atuando” como Cristãos! Ele
quer verdadeiros Cristãos nascidos de novo, com uma verdadeira Fé
genuína para crer em toda Palavra que Deus escreve. (SOU EU,
NÃO TEMAIS – 23/01/1961, BEAUTMONT, TEXAS,
ESTADOS UNIDOS)
Satanás viu que se foram assim, sem Deus, e então disse: “Agora nos
desfaçamos deles!” E essa é exatamente a melhor maneira de se
desfazer disso também. Irmão, quando você chega a um lugar em que
não pode chegar ao outro lado da cerca, cruzar ao outro lado da rua, e
se associar, e chamar a um homem de irmão só porque ali poderia
haver algumas diferenças pequeníssimas... Como você vai saber se
você não é um pouquinho diferente ante os olhos de Deus com
respeito a alguma coisinha? E ser um irmão? Pois, certamente. Irmão,
o altar é o lugar para você. É exatamente correto. Emendem-se com
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Deus! Eu não gostaria de ter esse espírito mau sobre mim. Correto.
Pesa-me ver isso entrando sigilosamente nos grupos pentecostais; por
todos os lados deles também; por todos os lados. A panela não pode
chamar a frigideira de “preta”, porque são iguaizinhas. Assim que,
está em ambos os lados. Mas, oh, irmãos! Nunca permitam que essa
coisa má venha sobre vocês, homens. Não, senhor. Irmão, grude-se
como um melado numa manhã fria; verdadeiramente. Verdadeiramente, colem-se um com o outro; sejam como unha e carne. Correto.
(SOU EU, NÃO TEMAIS – 23/01/1961, BEAUTMONT, TEXAS,
ESTADOS UNIDOS)
Vejam. Ele os viu sem Jesus. Então ele começou a soprar seu alento
venenoso sobre eles; e uma grande tormenta surgiu, e o barquinho já
estava justamente por virar; de trás para frente, de cima para baixo,
de trás para frente... O barquinho chegou a inundar de água. O mastro
principal caiu; os remos quebraram. É mais ou menos a condição
paralisada na qual estamos entrando. Isso é correto. Isso é correto.
Ele começou a soprar seu alento, dizendo: “Fiuuu! Vocês pertencem
à nossa organização ou não pertencem a nada. Nós somos os que
estamos corretos. O resto deles estão errados. Segreguem-se!” – Oh!
Irmãos! – “Sim, os dias dos milagres já passaram. Ahhh! Essa Cura
Divina, não há nada nela. Oh! Não há tal coisa como isto, e isso, e
aquilo.” – Oh! Irmãos! Vêem? Esse é o alento venenoso de Satanás. –
“Não tenham nada a ver com ele. Ele não crê como nós cremos.” –
Unicamente há uma só Fé; essa é a Fé de Deus. Correto. A Fé de
Deus. Sua fé humana não chega muito longe, porém, a Fé de Deus
dentro de vocês os faz amar a todos; me faz amar a todos. Correto.
Isso é o que a Fé de Deus faz em vocês: faz com que vocês tenham o
mesmo sentir que Jesus teve; porque o Espírito de Cristo está dentro
de vocês. – Todas as esperanças haviam se perdido; eles quase
estavam prestes a afundar. Oh! Estavam se agarrando um ao outro,
dizendo: “Por que nós partimos sem Ele? Por que não O
constrangemos para que viesse conosco?” Mas sabem o quê? Ele faz
coisas como essas algumas vezes, para ver o que nós iremos fazer. Eu

