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Obrigado, irmão. Boa noite, amigos. Muito feliz por 

estar aqui novamente nesta noite para orar pelos 

enfermos e aflitos. Eu creio que esta será uma ótima 

noite, que não restará ninguém que esteja doente, ou em uma 

maca, ou qualquer outra coisa quando o culto terminar hoje a 

noite. Que o Senhor acrescente Suas bênçãos. Eu apenas pensei 

que tivesse um pouco de volume em algum lugar: foi uma 

ressonância. 

   Bem, eu me sinto bem hoje a noite e simplesmente feliz. Eu tive 

uma boa temporada de oração um tempo atrás e simplesmente 

parece que nosso Senhor esteve tão perto, e eu simplesmente 

pergunto a Ele com todo meu coração se Ele permitiria esta 

reunião ser ainda maior do que a que tivemos, que—que o pobre, 

doente e necessitado fosse curado hoje a noite de todos os tipos 

de doenças e coisas, fosse curado. Eu oro para que Deus conceda 

pela Sua misericórdia.  

 

2 Agora, eu quero… eu estava ouvindo há alguns momentos a 

mensagem do irmão Hall sobre o Sobrenatural. É realmente 

maravilhoso. Eu aprecio isso: que nós estamos trabalhando pelo 

Sobrenatural. Cada um que vir a Deus deve crer que Ele é um 

Recompensador para aquele que diligentemente busca a Deus. 

Agora, nós não trabalhamos pelo que nós vemos ou sentimos, mas 

pelo que nós cremos. Não é mesmo?  

 

3 Minha voz está um pouco rouca. Obrigado. Vocês todos podem 

ouvir bem no fundo, lá atrás? Lá atrás no fundo, vocês conseguem 

ouvir bem? Isso é bom. Obrigado. Eu não tenho uma voz muito 

alta, e eu não sou grande demais para começar, então — então 

…. Quando nasci eu pesava cinco libras [2,26kg – Ed.], e eu 

comecei mal.  

   E eu não… não superei isso ainda. Então eu—eu—eu desejaria 

ser maior por um propósito: Talvez eu pudesse ter mais espaço 

para amar mais o Senhor. Eu apenas—apenas… E se houver—

Ele é mais querido e melhor para as pessoas grandes, eu 

certamente os admiro, porque Ele é certamente Maravilhoso para 
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mim. E eu O amo com todo meu coração. Me pergunto como eu 

me dei bem nesses anos que vivi sem Ele. Tem sido um…            

   Eu estava dizendo ao meu filho pequeno. Se há algo que eu 

tenho que me arrepender em minha vida, é que eu não fui a Jesus 

quando eu era um pequeno menino, apenas um garotinho, e O 

servi. 

 

4  Agora, nós faremos essa noite nosso… Claro que nós 

compreendemos, sabemos que outro culto está acontecendo na 

cidade (eu estou bem ciente disso), da reunião do irmão Freeman, 

e nossas multidões não são muito grandes ainda. E enquanto isso, 

eu estava—apenas pensei talvez que eu levaria alguns minutos a 

cada noite para ensinar um pouco da Palavra e apenas correr 

um—talvez um pequeno trecho no—no livro de Êxodo aqui, e 

apenas falarei disso um pouco cada noite e observarei o relógio 

e tentarei terminar a tempo de termos uma pequena fila de 

oração. Agora, cada noite…  

   E como o irmão Hall estava dizendo há alguns momentos (se eu 

o entendi certo, eu estava no térreo, ou lá em baixo em outra 

sessão da igreja, lá em baixo.) que o importante, o princípio da 

reunião é inspirar fé, que cada indivíduo possa—possa aceitar 

Cristo como seu Curador e—e ser curado. Esse é o propósito 

dessa reunião. Veem? É quase impossível para mim chegar a 

cada um. E eu corro apenas o mais rápido que eu posso. Se você 

notar com cada enfermo, quando eu penso que a fé apropriada 

está lá, eu vou adiante e oro pela pessoa. Agora, isso será o 

mesmo para cada um de vocês lá fora na audiência. Cada um de 

vocês que aceitar Isso e crer Nisso, será exatamente o mesmo 

para vocês aqui em cima. Agora, a única coisa que isso faz à 

pessoa que vem até a plataforma, quase poderia dizer se isso é de 

fato, verdadeira fé ou não.  

 

5 Agora, você me encontra na rua e diz, “irmão Branham, a 

respeito…” eu provavelmente não sei nada sobre aquilo. Mas 

agora, na plataforma, quando alguém encontra comigo, então 

eu—não sou eu que estou falando. Quando você ouve minha voz 

falando quando Aquela Inspiração vem, eu—eu não tenho mais 
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controle sobre isso do que você sabe o que vai dizer no próximo 

dia de Ano Novo. Eu—eu não tenho controle disso; Isso fala por 

Si mesmo. É a minha voz, e eu estou ouvindo a mim mesmo falar 

tanto quanto vocês estão me ouvindo falar agora. Eu me ouço, o 

que Ele diz para as pessoas.  

    E—e então eu sei… Às vezes seguro a mão Dele, eu espero lá, 

e depois de um tempo eu vou ouvir o que Ele fala, apenas me ouço 

falando, conversando com as pessoas. É um sentimento muito 

estranho. E sob Aquela Unção, sendo que meus cultos estão tão 

próximos, é melhor para mim não estar tanto sob Isso em um 

culto por muito tempo. E para Moisés antigamente foi 

comissionado—o Senhor comissionou para ele dois sinais para 

fazer diante do povo.  

   E ele fez aqueles sinais uma vez e isso foi tudo o que ele fez. 

Israel creu a partir daí—e seguiram o líder. Ora, esses sinais não 

são para que você me siga, mas para seguir o que eu digo a você. 

E esse sinal é este: que você deve seguir o Senhor Jesus Cristo. O 

Espírito Santo guiará você. E então quando lhe for dito algo aqui 

em cima na plataforma, você deve crer nisso com todo o seu 

coração. E o propósito disso é que as pessoas … Talvez tenha 

alguma pessoa na fila de oração hoje a noite que eu conheci, 

encontrei em algum outro lugar.  

   Provavelmente quando Aquela Unção estiver aqui, eu não os 

reconhecerei: às vezes eu conheço e às vezes eu não conheço. 

Mas se—se eu, bem, hmm… Agora, eu conheci… Duas ou três 

vezes eu encontrei pessoas assim, mas muito raramente. Então eu 

não tenho como saber o que está errado com aquele enfermo, ou 

o que ele tem feito em sua vida. E muitas coisas que—que eles 

não querem que seja dito aqui na plataforma, mas eu não posso 

evitar, Isso—Ele fala por si mesmo.  

 

6 Agora… E se Ele conta a você exatamente o que tem acontecido 

em sua vida, e você sabe disso, você—você—você está ciente 

disso, e você está ciente… A primeira coisa quando o enfermo 

vem, se você observar então quando eles vêm reverentes, quando 

eles se aproximam, veja a expressão no rosto deles mudar.  

   Isso me mudará, e eu… alguns deles… Tem uma foto lá atrás 
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quando o Anjo do Senhor estava sobre mim quando eles tiraram 

a foto. Disse: “Irmão Branham, aquilo não se parece com você” 

Não, Aquilo… Quando Aquilo está perto de você, simplesmente 

muda você; você fica—há algo diferente, você fica… Alguma 

coisa acontece. Então quando o enfermo estiver vindo, eles irão… 

se eles são crentes… Agora, se você não é um crente, se você vem 

apenas por curiosidade, ou talvez você seja um pouco cético 

sobre o Anjo do Senhor, você nunca notará Isso.  

   Veja, somente aqueles que estão procurando por Deus são os 

que encontram Deus. Apenas aqueles… Quando aquela mulher 

tocou a orla de Suas vestes, pois ela disse: “Se eu puder apenas 

tocá-Lo, eu ficarei bem.” Ora, ela sentiu a virtude sair; ela 

conseguiu o que queria. Mas aqueles que colocam um trapo sobre 

Seu rosto e—e O ferem no rosto e dizem, “Agora, se você é um 

profeta, profetiza e nos diga quem te bateu.” Eles não sentiram 

nenhuma virtude.  

   Eles não estavam sentindo isso. Eles não creram nisso. Mas os 

que creram nisso foram os que receberam. E este é o caminho da 

salvação. Aqueles que crêem em Deus…. Se alguém dissesse, “Eu 

não creio no batismo do Espírito Santo.” Bem, você nunca estará 

apto para recebê-Lo até crer Nisso. Isso é certo. Você tem que 

crer. Pois todas as coisas de Deus são pela fé.  

 

7 E então quando você vê a pessoa aqui… O bem de tê-los na 

plataforma… normalmente eu nunca tenho que ter uma fila de 

oração, apenas fique aqui na audiência e talvez fale com as 

pessoas diretamente… eu faço isso, mas é tão fatigante. 

Normalmente eu tenho que esperar até que a Unção se torne 

realmente profunda e então talvez eu possa apontar às pessoas 

onde elas estão—os que estão doentes na audiência.  

   Muitas vezes eu vejo as pessoas que estão aleijadas, ou aflitas, 

ou algo assim, e eu—eu sei o que há de errado com elas, elas 

estão… eu poderia dizer a elas o que estava errado, mas isso não 

é um mistério; todos poderiam ver que alguém estava aleijado. 

Aquilo… Qualquer um poderia dizer, “Bem, claro, ele disse que 

aquela pessoa tem artrite. Porque certamente, olhe para todos os 

aleijados. E aquele homem é cego, eles o estão guiando, porque, 
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ele está cego. Porque certamente, qualquer um saberia isso.”  

   Mas a pessoa que parece saudável e então desça e diga a essa 

pessoa, agora, essa é a diferença. Que—que—aí é onde a parte 

do mistério vêm, isso não é um mistério, é um—para as pessoas, 

para os filhos de Deus reconhecerem que seu Salvador está 

presente. Vê você?  

 

8 Agora, eu verdadeiramente creio que a vinda do Senhor está 

quase a mão. Essas coisas não estariam tomando lugar, filhos de 

Deus, a menos que algo estivesse acontecendo. Agora, eu não 

pretendo ficar sabendo todas as coisas de Deus. E eu não digo 

que isso é o que o Senhor tem me dito, por muitas vezes eu digo 

coisas, “eu creio nisso ou naquilo.” como você faz. Isso não faz 

com que seja.  

   Eu posso…. Você diz, Irmão Branham, ore por mim. Você crê 

que eu vou ficar bem?” Sim, eu posso crer nisso, mas eu não vou 

saber até que Ele me diga. Então quando eu vejo a visão que é 

isso, então sei que sucederá. E ao fazer isso, isso enfraquece um 

pouco minha fé do outro lado (vê você?), porque estou olhando 

direto para aquele lado positivo sempre. E isso é o que dói nas 

minhas reuniões muitas vezes. As pessoas observam direto a fila 

para obter esse lado positivo do que vai acontecer com elas. Você 

percebe o que quero dizer?  

 

9 E—e até onde eu sei, o melhor do meu conhecimento, para todas 

as pessoas que eu—quem vem até mim para receber oração, 

nunca houve uma vez em toda minha vida que me lembro de orar 

pelos enfermos quando eu absolutamente vi a visão e lhes disse 

que o Senhor Jesus os havia curado, que não ficassem bem. 

Agora, eu nunca vi isso meu… veem, eu nunca vi… eu vi… Muitas 

vezes eu vejo pessoas na plataforma e sei que elas estão 

morrendo: fica escuro ao redor delas. E eu—eu sei que não 

demora muito.  

   Eu direi, “Vá, e que o Senhor Jesus possa te abençoar. Vá, e 

tenha fé em Deus.” Agora, talvez Ele me mostre que essa pessoa, 

a morte está na pessoa, eu não posso ter controle disso. Talvez se 

eu pudesse me conectar com essa pessoa por um tempo, 
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conversar com ela, leva um tempo, vinte, trinta minutos, às vezes 

uma hora, e apenas falar com a pessoa até que Deus mostre a 

visão, então pode haver algo relatado a essa pessoa que causaria 

nela um arrependimento de algo que—que talvez—ou alguma 

promessa que ela poderia fazer a Deus que traria o favor de Deus 

para ela e a curaria, porque muitas vezes Deus pronuncia algo e 

então Ele muda Sua mente sobre isso.  

   Você sabia disso? Um rei, certa vez, foi informado pelo profeta 

que morreria. Você lembra disso? E o profeta, depois de dar sua 

mensagem, caminhou para fora do quarto, e o rei virou seu rosto 

para a parede e chorou amargamente, disse: “Senhor, eu imploro 

ao Senhor. Eu tenho andado diante de Ti com um—com um 

coração puro.” E agora Ele queria que sua vida fosse poupada 

por quinze anos, algo para a Glória de Deus. E o profeta havia 

ido embora, mas o Espírito do Senhor veio sobre o profeta depois 

que Deus havia dito a ele que morreria, disse: “Volte”.  

   E o profeta disse a ele que em três dias ele sairia de sua cama, 

que Deus ouviu sua oração. Então a oração muda as coisas. Não 

é mesmo? Então a oração muda as coisas. Portanto, então eu 

peço às pessoas que orem, porque isso pode mudar.  

 

10 Agora, mas cada indivíduo… E meu—meu negócio aqui, eu 

vejo nossa terra… A razão pela qual estou pensando em… Esta 

provavelmente será minha última viagem pelo país por algum 

tempo, a menos que o Espírito Santo conduza. Nosso… Nós 

tivemos muitas ótimas campanhas em campo afora, centenas 

delas. Eu notei na “Voz da Cura” este mês (o artigo do irmão 

Lindsay ali atrás), haviam muitas pessoas novas entrando.  

   E parece que nós estamos meio que atrapalhando um ao outro. 

Então é um—muitos em—mesmo em uma cidade, então eu penso 

que Deus me usou para ir para fora, como sou grato por deixar 

as pequenas faíscas começarem a voar agora que a coisa está 

acesa em todos os lugares. E eu oro para que Deus não apenas 

use aqueles irmãos lá fora, mas que envie centenas de outras 

campanhas em todos os lugares, em todos os lugares..  

   E eu sinto que depois de um tempo eu provavelmente vou passar 

um—a maior parte da minha vida no—nos campos estrangeiros. 
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E eu venho e… E claro que terei de ter um pequeno recurso para 

me levar adiante, e então talvez tenha algumas reuniões até que 

as pessoas me enviem novamente de volta para as terras 

africanas e diferentes lugares. Agora, eu não acredito que 

demore muito até que nosso Senhor Jesus venha. 

 

11 Agora, lembre-se disso. Agora, este não é o Senhor dizendo; 

este é seu irmão, irmão Branham. E o melhor de meu 

conhecimento… agora, apenas lembre-se disso e observe-o de 

perto. Nós estamos no fim dos tempos. Observe geograficamente 

de onde sua guerra está surgindo. Vê? Observe o Gogue lá em 

cima descendo (vê?), descendo pela Turquia e então… as 

batalhas não serão enraizadas na Coréia, mas ali na Palestina. 

Vê?  

   Nós estamos—estamos perto. E eu—eu apreciaria… e ontem 

eu—ou esta manhã, eu creio que foi, quase…?… regozijei quando 

ouvi isso—que o irmão Graham, Billy Graham, terá uma reunião 

lá em Washington. Eu—eu fiquei tão feliz por isso, mas eu estou—

eu apenas tenho um pequeno receio de que, temo que tenhamos 

rejeitado nosso dia de graça. Eu—eu creio que nós estamos 

caminhando para isso. Onde chegamos em um lugar em que nos 

ajuntamos e não—e jogaríamos de lado a Bíblia e nem se quer 

ofereceríamos oração, nem mais nada para apaziguar uma nação 

ímpia que não crê em Deus, nós estamos caminhando para isso.  

   Está certo. Sim, senhor. Eu disse que desde o começo, então 

como dois podem caminhar juntos a menos que estejam em 

acordo? Isso é verdade. E quando nós saímos fora de Cristo, 

nós—nós rejeitamos a cruz, e agora nós temos uma cruz dupla, 

não temos? Está certo. Que—é isso que é. Tudo bem, e Deus te 

abençoe agora, pois…  

 

12 Eu quero ler apenas, conectar, talvez três pequenos, ou quatro 

pequenas escrituras como, ou pequenos ensinamentos aqui no 

Livro de Êxodo. Eu quero ler um pouco do Livro de Êxodo no—

no terceiro capítulo. E eu vou observar o relógio e me apressar. 

E assim que ganharmos tempo, então eu encerrarei e retomamos 

novamente amanhã a noite. Nós queremos estudar um pouco no 
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Livro de Êxodo.  

   Quantos gostariam disso, deixe-me ver suas mãos; apenas—

apenas estudar um pouco sobre a Igreja? Agora, o terceiro 

capítulo, eu lerei uma porção das Escrituras. Gostaria que 

tivéssemos tempo apenas para… em casa, nós costumávamos 

tomar essas lições em Êxodo, e Gênesis, e assim por diante, e 

apenas ensiná-los, apenas aquelas velhas pepitas. E oh, que 

tempo tínhamos com eles. E eu pensei que seria… eu apenas 

gostaria de tentar novamente aqui enquanto não estamos lotados, 

apenas por algumas noites em Êxodo no terceiro capítulo.  

   Ouça atentamente agora a leitura da Palavra. Agora, Moisés 

cuidou do rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midiã: e 

ele guiou o rebanho para a parte de trás do deserto, e chegou ao 

monte de Deus, até o Horebe. E o Anjo do Senhor apareceu diante 

dele numa chama de fogo do meio de um arbusto: e ele olhou, e 

contemplou, a sarça ardia em fogo, e não se consumia.  

 

13 Agora, vamos inclinar nossas cabeças por um momento. Nosso 

Pai Celestial, nós temos vindo aqui esta noite por tantos motivos. 

Nós temos vindo para que as pessoas sejam salvas crendo no 

Senhor Jesus, para que eles—os enfermos possam ser curados 

crendo no Senhor Jesus. Portanto, nossos pais ensinaram Tua 

Palavra, e o Senhor realizou grandes milagres com nossos pais. 

   E nós somos—somos felizes por sermos Seus filhos hoje, de 

herdar os direitos de ser um americano livre, onde nós podemos 

abrir a Bíblia e ensinar, e crer em Deus, e adorá-Lo de acordo 

com os preceitos de nossa consciência. Estamos muito felizes por 

esse privilégio. Nós Te pedimos que abençoes aqueles que 

pagaram o preço supremo nas frentes de batalha em todos os 

lugares, que deram a nós essa hora de liberdade. Ó Deus Eterno, 

tem misericórdia. Mas nós percebemos que as nuvens negras 

estão flutuando alto agora, e que elas ficarão mais sombrias de 

acordo com A Tua Palavra.  

   E nós somos muito gratos por sabermos que somos filhos da 

Luz esta noite, que temos a Luz de Deus em nós. E nós estamos 

felizes que nosso Pai Celestial nos abençoou tanto neste último 

dia, de derramar Seu Espírito, nos dando o Espírito Santo para 
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vivermos e desfrutarmos; e agora, tem nos dado grandes sinais e 

maravilhas: coisas misteriosas para o mundo, mas não 

misteriosas para aqueles que crêem no Senhor. Pois nós estamos 

buscando por esses dias.  

 

14 E agora, pensar que aqui na plataforma neste tabernáculo 

onde outrora estiveram grandes homens, o fundador, nosso irmão 

Paul Rader, e muitos daqueles grandes homens que estiveram 

aqui. E esta noite, O Cristo que eles pregaram está descendo em 

grande poder, manifestando-se, enviando adiante Seu Anjo para 

declarar Sua Luz. Ó Deus, tenha misericórdia de nós.  

   E que possamos beliscar nossa consciência, despertando-nos 

para a percepção de que o tempo está se aproximando. A 

libertação está a porta. E nós estamos prontos para a jornada. 

Nos ajude a vestir a completa armadura de Deus agora esta noite, 

prepare-nos, para apertar o cinto, nos calçarmos com O 

Evangelho, colocarmos o capacete da justiça, o peitoral, e a 

armadura, e pegar a espada, e ir adiante agora (conceda, 

Senhor), como guerreiros completamente vestidos de Cristo esta 

noite.  

   Que todo demônio das trevas seja expulso. Que o poder do 

Espírito Santo desça neste edifício, que o Anjo de Deus apareça 

visivelmente bem aqui na plataforma esta noite, nos dando um 

tremor como nunca tivemos antes. Conceda, Senhor. Que muitos 

sejam curados e salvos esta noite. Pois nós pedimos isso em Nome 

de Teu Filho, Jesus. Amém.  

 

15 Eu creio que as coisas antigas eram um tipo do novo por vir. 

O que Israel era no natural, nós somos no espiritual. Deus 

guiando Israel naturalmente, é o que Ele está fazendo por nós 

espiritualmente hoje. Nós todos estamos muito familiarizados 

com esta Escritura que eu acabei de ler. E tentaremos partir 

adiante esta noite, Deus se preparando para a—a jornada, Deus 

colocando Sua Igreja em ordem, o êxodo da Igreja de Deus—

retirando-o, a jornada de Deus com o povo no deserto.  

   E então a última convocação onde Josué leva os filhos de Israel 

para a terra prometida. Oh, eu creio que Deus se fará visível para 
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nós, igualmente real. Eu não sei o que mais Ele poderia fazer. Ele 

nunca fez nada tão difícil nos tempos passados mais do que está 

fazendo agora. E pensar que nós temos o privilégio de estarmos 

vivos aqui esta noite. Bem, isso emociona meu coração além do 

que minhas palavras podem expressar, como eu aprecio o que 

Deus está fazendo por nós agora nos dias presentes.  

   E pensar que Deus me deu o privilégio de compartilhar essa 

bênção com Seu povo, vocês, a aquisição de Seu Sangue. Que eu, 

pelo que Ele tem me dado, possa ser capaz de mostrar-Lo a vocês, 

e levá-los a uma comunhão mais íntima com Ele, isso é mais do 

que meu coração pode compreender.  

 

16 Agora, nós todos estamos familiarizados com a Escritura de 

como Israel desceu ao Egito. Foi por causa de uma fome. Ele foi 

conduzido para lá por causa da extrema fome. A história é muito 

patética. Todo o Antigo Testamento falando do Novo… eu creio 

que em Hebreus 12 diz: “Vendo que estamos cercados de uma tão 

grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo peso, e o 

pecado que tão facilmente nos atormenta, para que possamos 

correr com paciência a corrida que está posta diante de nós.” 

Amém.  

 

17 Tudo bem. José, um dos patriarcas, vendido para o Egito, 

perfeito tipo de Cristo, traído por seus irmãos, vendido por 

algumas peças de prata—cerca de trinta peças, como Cristo foi. 

Ele usava um casaco de muitas cores, como Cristo foi visto em 

Apocalipse assentado em um trono e um arco-íris sobre Ele… Há 

sete cores perfeitas representando as sete eras da igreja.  

   Arco-íris representando um pacto, Ele foi estimado como a 

pedra jaspe e sardônica, que era Rubem e Benjamim, o Primeiro, 

o Último, Aquele que Era, que É, e que deve vir, A Raiz e a 

Descendência de Davi, a Estrela da Manhã… Quão maravilhoso. 

E com o pacto com Suas Igrejas, sete castiçais de ouro atrás Dele, 

cada castiçal representando uma era da igreja. E nós estamos 

vivendo na era de Laodicéia, a última.  

   E Ele estava em pé com Suas mãos estendidas para observar. 

E, portanto, uma mão assim era o Alfa, e a outra como o Ômega. 
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Como as luzes se apagaram, até que a era das trevas desceu; 

assim como eles entram, então eles sairão, o mesmo tipo de 

Igreja, mesmo tipo de sinais, mesmo tipo de pessoas, Alfa e 

Ômega.  

 

18 Oh, que coisa. Então eu penso em Deus falando com José. 

Depois que ele foi levado, ele foi o filho abençoado. É por isso 

que eu acredito que os homens nasceram neste mundo para fazer 

certas coisas. José não poderia ser mais do que um profeta, pois 

ele nasceu um profeta. Deus preordenou José para ser um 

profeta. 

Não importa quantas maldições e chutes ele recebeu, ele era o 

profeta de Deus. Ele tinha que ser. Dons e vocações são sem 

arrependimento.  

   Note. Então ele foi levado, supostamente, fora do poço para ser 

morto, como Cristo foi levantado. E ele foi posto à mão direita do 

Faraó.  

   Quando ele estava em sua prisão, como Cristo com Sua cruz, 

havia um ladrão perdido e um salvo; assim como em José, um 

açougueiro e um padeiro, um foi perdido e um foi salvo. José 

predisse a eles quais seriam seus destinos, e Jesus também na 

cruz. E note. Então quando ele morreu, José, ele mencionou seus 

ossos, dizendo, “Certamente Deus visitará vocês algum dia. E 

quando vocês saírem, levem meus ossos com vocês.” Que tipo 

perfeito de Cristo, exatamente.  

 

19 Agora, aqueles hebreus, quando eles estavam sendo 

escravizados e espancados, e os capatazes sobre eles 

espancando-os, escravos; muitos desses antigos hebreus 

passariam por esse caixão e olhariam lá, e veriam os ossos de 

José. Ele poderia olhar para cima e dizer, “Um dia nós sairemos, 

pois nosso profeta, nosso irmão, disse que algum dia seus ossos 

iriam adiante de nós. A Palavra de Deus disse que eles sairiam 

de lá.”  

   Deus havia dito a Abraão anos antes. E eles tinham a promessa. 

E todo hebreu cansado poderia olhar para isso e dizer, “Existe a 

promessa de Deus.” Que grande promessa nós temos hoje. 
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Quando nós estamos diante do túmulo e vemos nossos amados 

descerem, algumas dessas flores esmagadas na mão do ministro, 

cinzas para as cinzas, pó ao pó, e terra em terra, mas através dos 

velhos pinheiros sussurra, o vento soprando, há uma terra além 

do rio, que eles chamam de doce para sempre. Nós apenas 

alcançaremos essa margem por decreto da fé;  

 

20 Note. Então nós olhamos para aquela tumba, aquela cova. 

Então podemos olhar além em Jerusalém. Há uma lá que está 

vazia. Ele está voltando para receber aqueles… Todos os que 

estão mortos em Cristo virão com Ele. Deus os trará de… E hoje, 

quando nós enterramos nossos filhos, e nossas mães e pais, 

ouvimos essa cerimônia. Então nós—fechamos nossos olhos, e 

desviamos o olhar para Jerusalém. “Se eu for embora, Eu virei 

outra vez para recebê-los para Mim mesmo, para que onde Eu 

estiver, estejais vós também.”  

   Os capatazes e doenças podem nos levar. Está certo. Isso nos 

levou. A morte nos tem levado ao túmulo. Mas como Paulo de 

antigamente, quando estava pronto para morrer, e eles ajustando 

o avental para fixar—cortar sua cabeça, ele disse: “Ó sepulcro, 

onde está tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão?” Em 

outras palavras, “Morte, você está vindo. Você está tentando me 

assustar, mas você não pode me assustar.”  

   O sepulcro dizia, “Eu posso te abraçar.” “Você não pode fazer 

isso, pois em Jerusalém há uma tumba vazia. Você não pode me 

abraçar. Onde está o seu ferrão? Mostre-me onde você pode me 

fazer ter medo de você. Eu não tenho medo de morrer. Sepulcro, 

me mostre sua vitória. Você não pode fazer isso, pois eu posso 

apontar uma tumba vazia para você, e eu estou Nele. E aqueles 

que estão Nele, Deus os trará com Ele.” Aí está você. 

Simplesmente tão certo quanto Ele ressuscitou dos mortos, A 

Igreja está subindo (amém.), subindo ao encontro Dele.  

 

21 Que tipo perfeito José foi, e Cristo, o antítipo. Então nós 

notamos que os anos se passaram, e eles se saíram—

brilhantemente. Então finalmente surgiu um Faraó que não 

conhecia José. Deus estava agora ajustando Sua Igreja para 
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trazê-la para fora. E eu creio que nós nos saímos—

brilhantemente. Nos primeiros dias houve uma grande 

perseguição contra a religião. E como nós sabemos em 

Apocalipse e assim por diante, onde a mulher fugiu para o deserto 

e foi sustentada lá por um tempo, tempo, e a metade de um tempo. 

E nós chegamos ao fim dos tempos agora.  

 

22 A palavra de um pequeno cordeiro que se levantou em 

Apocalipse 13, um cordeiro. Dois pequenos… provavelmente um 

pequeno chifre—poder civil e eclesiástico. Mas depois é o 

cordeiro, liberdade religiosa e assim por diante. Mas depois de 

um tempo, ele falou como uma besta, como o dragão, e exerceu 

todo o poder que o dragão o fez antes dele, uma amarga 

perseguição religiosa. Nós estamos nos aproximando daquele 

tempo.  

   Lembrem-se, Igreja, você está vivendo o melhor dia em que 

você já viu, agora mesmo, até que Jesus venha. Isso deve 

gradualmente… não gradualmente, mas rapidamente piora e 

piora. Quando a Rússia desce lá para obter aquele petróleo, 

tenha cuidado. É tudo o que ela precisa. Isso é o que o profeta 

disse que seria. E nós estamos prontos para isso então. Então 

Igreja, prepare-se para encontrar Cristo. Ele está enviando 

grandes avivamentos e reuniões, e mexendo com todo o povo do 

Evangelho. Sinais e maravilhas aparecendo em todos os lugares, 

grandes maravilhas para unir Seu povo. E um dia Ele virá, O 

Libertador.  

 

23 Agora, note. Pouco antes de levá-los para a terra prometida, 

eles começam a chorar, chorar amargamente. Os capatazes eram 

brutais. E ele começou a chorar amargamente a Deus. E quando 

eles o fizeram, Deus teve um pequeno menino nascido lá embaixo, 

um nascimento muito peculiar, Moisés. Você conhece a história 

de como ele foi colocado nos juncos, e a—a pequena arca foi 

coberta com lama e colocada.  

 

   E a filha de Faraó o criou, ou estava suposto a ser o seu filho 

adotivo. E quando ele chega à idade onde ele deveria estar na 
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obra de Deus, por que… cerca de quarenta anos, um dia ele saiu 

e se identificou com Israel, pensando que eles deveriam saber que 

ele era o libertador deles. E quando ele matou o egípcio, o matou, 

então no dia seguinte ele encontrou irmãos hebreus lutando entre 

si, e eles descobriram seu pecado e lhe disseram. E com isso 

Moisés fugiu para o deserto, rejeitado de seus irmãos, assim 

como Cristo foi rejeitado por Seus irmãos.  

 

24 E note. Então Moisés tomou para si Zípora, uma esposa… 

[Espaço em branco na fita—Ed.] … então, uma manhã lá, a 

Coluna de Fogo saiu dos céus e caiu em um arbusto. E Moisés 

olhou, e o arbusto estava em chamas, mas o arbusto não se 

consumia. Deus estava fazendo tudo isso para atrair a atenção 

de Moisés. E quando Deus viu que Moisés se desviou… Oh, que 

coisa. Como hoje a Igreja está sujeita à doença.  

   A Igreja está chorando, chora há anos por liderança. Alguns de 

vocês idosos aqui clamam a Deus há muitos anos, “Deus, envie 

os dons de volta à Igreja.” Vocês fizeram? Muitos de vocês. Anos 

atrás, enviou e orou a noite toda cada vez. E nós estamos na era 

da marcha, eu creio. Estamos prontos. Deus está chamando Sua 

Igreja Espiritual em todo lugar. Assim como toda Igreja se 

reúne… A palavra “igreja” significa “os chamados para fora.”  

 

25 Hoje nós viemos através de todos os tipos de dogmas e 

denominações. E cada companheiro tem sua própria ideia, “Olhe 

através dos meus óculos e você O verá.” Mas Deus chegou a um 

lugar agora que Ele está enfermo e cansado dessas coisas. E Ele 

está convocando Seu povo juntos em um acordo, reunindo-os 

juntos em lugares celestiais em Cristo Jesus, Cristo descendo com 

eles, revelando-Se para eles. Amém. Oh, que coisa, eu 

simplesmente amo isso: Igreja espiritual, se aprontem agora.  

 

26 Tudo bem. Observe agora, que… Então quando Deus falou 

com ele, atraiu sua atenção por uma Coluna de Fogo que caiu em 

um arbusto e começou a queimar, estalar e queimar. Agora, 

parece que se isso fosse fogo, teria chamuscado o arbusto ou 

queimado. Mas foi um Fogo sobrenatural que poderia queimar o 
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arbusto, e ainda assim estaria lá. Amém.  

   Eu estou agradecido esta noite pelo sobrenatural, o Espírito 

Santo, a Chama de fogo de Deus, Que poderia descer no coração 

humano, esgotar todo o pecado, incredulidade. Não machuca a 

pessoa, mas Isso purga ela, a faz crescer mais, ser mais forte, 

mais fé. E Ele vem esta noite desta maneira. Ele pode descer em 

um corpo humano, expulsar o poder do câncer, tumor, catarata, 

tuberculose com fogo, Fogo Celestial do Espírito Santo de Deus, 

caindo fora do céu. Porque, que coisa, isso não é um mistério.  

   Se Ele pode queimar o pecado puro, quanto mais Ele pode 

queimar o câncer pelo mesmo Espírito Santo. Amém. Nós temos 

testemunhas de ambos os lados. Homens e mulheres que uma vez 

foram pecadores perdidos no pecado, vêm ao mundo falando 

mentiras, moldados em iniquidade.  

 

27 Uma prostituta na rua, tão imoral que dificilmente talvez uma 

pessoa decente olharia para ela. O Espírito Santo pode tomar 

aquela mesma mulher e fazer dela uma santa, tirar dela o desejo 

do pecado. Quando as religiões do mundo se encontraram aqui 

há quarenta anos, o pequeno Doutor Magney representou a 

religião de santidade da América. Quando todo Buda teve sua 

palavra e assim por diante, a beleza deles, os diferentes ismos 

expõem sua beleza e suas flores, e todos os seus diferentes 

discursos floridos, nosso irmãozinho se levantou.  

   Ele contou a história de uma mulher vil que viveu em Oklahoma 

anos atrás, que quebrou todas as leis de velocidade vindo pelas 

ruas dirigindo uma carruagem com um charuto em sua boca, uma 

grande arma de cada lado. E ela matou tantos homens, e cometeu 

tantos atos sangrentos até que a lei a pegou, eles derramaram 

alcatrão [piche – Ed.] e penas nela, e tomaram arames para 

matá-la. Eles não gostariam de chegar tão perto dela. Quando 

ele contou a história com tal—com um tal sentimento espiritual 

até que a audiência estava sentada nas extremidades de seus 

assentos, prontos para ouvir o que ele tinha pra dizer.  

   Então ele disse: “Cavalheiros das religiões deste mundo, sua 

religião tem algo que limparia as mãos desta mulher vil?” 

Ninguém disse nada. Lágrimas rolaram das suas bochechas, 
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enquanto ele batia palmas, pulava no ar, batia seus calcanhares 

juntos, disse: “O Sangue de Jesus Cristo não apenas limpará as 

mãos dela, mas limpará seu coração.”  

   Aleluia! Sim, O Sangue de Cristo não apenas limpará mãos, 

mas limpará o coração, faz do pecador mais vil uma nova pessoa, 

purificada, purificada pelo Espírito Santo, dá a eles a herança 

que eles perderam há muito tempo pela queda, coloca neles um 

relacionamento com Deus para se tornarem filhos e filhas. Amém. 

Isso é o suficiente para mexer o coração de qualquer um.  

28 Tão certo quanto Jesus ressuscitou da sepultura, assim iremos 

nós. Aqueles que estão em Cristo, lá… Então eu vi Moisés, 

quando ele se virou para olhar para a sarça; ele vê o fogo 

queimando. Então Deus vê que atraiu a atenção de Moisés. E 

quando Ele fez isso, Ele disse: “Tire seus sapatos, você está em 

terra santa.” Bem, e se Moisés dissesse, “Eu tirarei meu 

chapéu?” Isso não funcionaria. Ele disse “Sapatos.” Está certo.  

Alguém disse: “Eu me unirei a igreja, e isso será tão bom.” Ele 

disse que você tem que nascer de novo. Isso é certo. Unir-se a 

igreja está tudo bem, mas Ele disse que você tem que nascer de 

novo, ou você não entrará no Reino do céu. Isso é pregação à 

moda antiga, mas é a verdade, irmão. Está certo. Isso fará de 

você uma nova criatura. 

29 Tudo bem. “Tire seus sapatos, venha em respeito; você está 

em terra santa.” Ele viu essa Coluna de Fogo. Ele disse: “Eu ouvi 

os clamores do meu povo lá embaixo no Egito e os argumentos 

dos capatazes, e eles estão gemendo e chorando para Mim todos 

os dias e noites. E eu desci para libertá-los. E eu enviarei você lá 

embaixo agora.” Oh, que coisa. Libertação a caminho. Sim, 

senhor. Assim que Ele recebe um pedido, libertação está lá.  

   Ele está ajustando o quadro agora para um grande drama. Eu 

creio que o Deus que viveu no tempo de Moisés é O mesmo Jeová 

hoje. E eu creio agora que o Espírito Santo tem vindo sobre a 

Igreja, chamando as pessoas para fora, preparando-as. A 

palavra “igreja” significa “chamados para fora.” Deus tem 

chamado um povo para fora de cada denominação, purificando-

os de seus pecados, enchendo-os com o Espírito Santo, 

colocando-os à parte para o serviço, para a grande marcha que 
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está vindo.  

 

30 Apenas me lembro aqui não há muito tempo, eu estava 

perguntando a eles sobre o quadro da “A Última Ceia” (alguém 

me deu recentemente.), de como a pintura, a luz nela. E isso 

custou ao homem a vida toda na pintura desse quadro. Qualquer 

imagem famosa, antes que possa ser colocada no hall [corredor 

– Ed.] da fama, tem que passar por todos os críticos primeiro 

antes que possa ser colocada no hall da fama.  

   E então depois que passou por todas as críticas, e ainda pode 

suportar o teste, então ela está pendurada no Hall da Fama. A 

pequena Igreja, por anos, tem sido empurrada para trás. Estas 

são grandes palavras para um batista, mas tem sido empurrada 

para trás, chamado de santo rolador, um punhado de gente louca, 

agindo como um tolo. Isto é certo.  

   Eu sei que nós temos alguns personificadores. Isso é verdade. 

Mas nós temos algum material genuíno do Espírito Santo. Sim, 

nós temos. O diabo apontará para você o lado ruim em todos os 

sentidos. Permite as quedas. Apenas lembre-se, lá… Ela tem sido 

criticada e criticada, e empurrada para trás.  

 

31 Como eu disse na outra noite, muitas vezes eu olho e vejo esses 

velhos pais aqui fora e mães que se levantaram nas esquinas das 

ruas e testificaram, quando as pessoas riam delas e quase 

morriam de fome. E aqui entramos em grandes e belas igrejas 

como esta. Ora, estou apenas correndo pela estrada que você 

pavimentou. Isso é verdade. Mas irmão, a pequena Igreja tem 

sido empurrada para trás e empurrada para trás, até que depois 

de um tempo Deus desceu aqui, nesses últimos dias.  

   Ele enviou os dons, colocando Sua igreja em ordem. Ela resistiu 

à crítica. Eles disseram anos atrás, “O Pentecostes e A Santidade 

desaparecerão”. Mas está se tornando a maior Igreja que existe 

na face da terra. Ano passado, conhecido nacionalmente, um 

milhão e quinhentos mil conversões no ano passado. Aleluia!  

Qual é o problema? Os dons estão Nela. Igrejas de todos os 

lugares estão implorando para ver isso. Aleluia! Deus pendurará 

Ela no hall da fama.  
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32 Uma dessas manhãs, Ela subirá nos ares para encontrar o 

Senhor depois que Ela tiver passado por esses testes difíceis. Isso 

é certo. Grande quadro, perseguida, ridicularizada. Mas Deus 

está trazendo-A para fora. Ela está exatamente segura. Você 

chorou por libertação. A enfermidade penetrou vocês; doenças, 

cânceres, cegueiras. Essa é a coisa que tem prejudicado a Igreja. 

Então a Igreja começa a chorar, “Ó Deus, envie a restauração 

dos dons.”  

   Oh, que coisa. Eu espero que você perdoe essa expressão 

pessoal, mas há alguns anos… Eu creio com todo o meu coração, 

a mesma Coluna de Fogo que desceu na sarça, varreu esta terra 

novamente. Eu creio que Isso está em nosso meio esta noite. Se 

Deus pôde fazer isso, e trazer libertação nos dias passados pela 

igreja natural, então Ele o fará na Igreja espiritual. E eu creio 

esta noite, que a mesma Coluna de Fogo que liderou os filhos de 

Israel está aqui esta noite liderando a Igreja espiritual agora, 

libertando-A. Você apenas pode ser—liberto pela fé.  

 

33 Deus desceu lá e disse a Moisés, “Prepare-se. Vá lá embaixo 

e diga ao povo. Eu endurecerei o coração de Faraó, porque ele 

não crê.” E você—você poderia imaginar, que como um homem 

que rejeita a Luz… Quando Deus desceu lá com Moisés, não era 

Moisés; Era Deus. E Deus disse: “Eu enviarei um Anjo diante de 

ti para te manter no caminho, e para te trazer ao lugar que Eu 

tenho preparado.” Isso é certo? E quando os filhos de Israel 

viram Esse Anjo, Ele era uma Coluna de Fogo. Isso é certo? 

Amém. Eu sou apenas antiquado o suficiente para crer que Deus 

é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o mesmo Deus, com o 

mesmo poder…  

 

34 Agora, quando Ele apareceu lá atrás primeiro, Ele era um 

redemoinho em um arbusto quando ele apareceu a mim. E eu 

venho como Moisés de antigamente não para lhe dizer para me 

seguir, siga Cristo. Creia Nele, que Ele está aqui—aqui para 

curar todos os doentes e necessitados. Você crê nisso? E eu creio 

que Ele está aqui para curar aqueles que têm necessidade Dele, 
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salvar aqueles, colocar naqueles a armadura de Deus (você crê 

nisso?), enviá-los para ganhar almas e pregar o Evangelho. 

Quão Maravilhoso Ele é. Quão bom.  

 

35 Agora, note. Nos dias antigos, quando Deus disse a Moisés, 

“Agora, vá, e Eu enviarei um Anjo diante de você para te manter 

no caminho, e para trazer você ao lugar que Eu tenho preparado. 

Cuidado com Ele. Obedeça Sua Voz, porque Ele não perdoará 

suas transgressões, pois Meu Nome está Nele.” Aquele Anjo era 

o Anjo do Pacto, que era Cristo Jesus. O povo, muitos deles, não 

criam nisso. Aqueles que não creram nisso pereceram. Aqueles 

que creram seguiram para a terra prometida.  

   E os homens que rejeitam a Luz entram na escuridão total. E eu 

creio hoje, aqueles que rejeitam o Espírito Santo na Luz de Deus, 

os dias de milagres, e assim por diante, voltam à escuridão total. 

Você viu como o coração de Faraó, quão sombrio ficou. Ele não 

teve mais nada o que fazer, nada mais, com os israelitas. Ele não 

lhes mostrou nenhum favor, porque ele endureceu seu coração 

contra a Luz. E os homens que endurecem seu coração contra a 

Luz caminham nas trevas. Amém. 

36 Acabou o tempo. Irmão, irmã, no Nome de nosso Senhor, por 

favor me entenda agora mesmo. O que estou tentando lhes dizer? 

Esse Deus que saiu nos dias antigos, e liderou a Igreja de Deus 

para fora do—Egito, do cativeiro para a liberdade, desceu de 

novo da mesma maneira para primeiro liderar Sua Igreja 

espiritual para fora do cativeiro do pecado, pelo Espírito Santo, 

da doença em segundo, e terceiro passo é para entrar na glória: 

tomar o mortal e tornar isso imortalidade, a transfiguração dos 

corpos humanos, transformá-los na perfeita imagem do Filho de 

Deus.  

   Por favor, creia com todo seu coração. Eu não posso fazer 

ninguém crer. Eu—eu apenas posso… Eu posso apenas falar o 

que eu—minhas convicções são a verdade. E se eu falo a verdade, 

certamente Deus confirmará a verdade e irá curar os doentes e 

necessitados.  

 

37 Agora, enquanto eu oro pelos doentes, eu quero que cada um 
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de vocês lá fora estejam—estejam cientes disso: Que o Espírito 

Santo está diretamente presente nesta audiência hoje à noite para 

curar qualquer um que está na audiência. Agora, isso pode ser 

um pouco diferente do que você—você tem visto de irmãos orando 

pelos enfermos. Eu apenas posso fazer como Deus me diz para 

fazer. Eu apenas posso dizer como Ele me diz para dizer. E se eu 

falo a verdade, e Deus testificará que eu tenho dito a verdade. 

Agora, o que estou com medo é isso, queridos amigos.  

   O que estou com medo, o que isso foi lá atrás, terá que ser da 

mesma forma. Porque quando nosso Mestre… quando Moisés 

veio, muitos rejeitaram Moisés porque ele era um homem. 

Quando Jesus veio, muitos deles rejeitaram Jesus porque Ele era 

um homem: Disse: “Ele sendo um homem faz de Si mesmo igual 

a Deus.” Agora, Ele era Deus manifestado em carne. Portanto 

nunca haverá um homem como Ele na terra. Isso é certo.  

   Nunca haverá um homem como Ele. Mas Ele ordenou certas 

coisas a serem feitas. E então, é tão difícil às vezes para as 

pessoas verem isso, porque um homem disse isso. Ele disse: “Eu 

farei um trabalho nos últimos dias; embora um homem traga isso, 

eles não acreditarão.” Isso é certo. Ele… Essa é a Escritura. 

Quantos sabem que são as escrituras? Ele gostaria de fazer… 

“embora um homem traria, falaria isso.” Agora, é difícil. A coisa 

mais difícil que Deus já conseguiu fazer—ou teve que fazer, era 

conseguir que um mortal cresse no outro.  

   Você acreditaria em quase qualquer coisa, mas uma—uma 

pessoa crer na outra. Isso é uma coisa difícil. E eu tenho… acabei 

de ensinar isso. Por anos eu tenho tentado… desde que eu tenho 

saído para permanecer atrás e tentado me manter fora do quadro, 

apenas tanto quanto eu possa, para que eles vissem o Senhor 

Jesus. Vê? Permanecer atrás…  

   E eu quero que você olhe agora para o que estou apontando, 

não porque estou lhe dizendo isso: Que o Anjo do Senhor… 

Quantos viram a foto Dele lá atrás no balcão? Deixe me ver 

suas… Você deveria ver isso. Eu gostaria de poder comprá-los—

e dá-los a cada um de vocês. Quase nos custou o que conseguimos 

lá. E nós ficaremos felizes se você puder obtê-lo. Nós apenas, nós 

temos apenas alguns que nos restaram.  
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38 Mas primeiro eles tiveram direitos autorais e tudo até que não 

pudéssemos sequer tocá-lo de maneira alguma. Mas eu obtive a 

posse disso. E lá, eles estavam cobrando muito por isso e tudo, 

até que eles fizeram milhares vezes milhares de dólares com isso, 

ali em Houston e ao redor. E então quando eu mesmo tive posse 

disso, eu mesmo, eu devolvo isso para as pessoas apenas pelo 

custo. Primeiro eu estava com medo de tocá-lo. Tem o mesmo Ser 

Sobrenatural.  

   Eu digo isso como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, 

temendo a Deus, sabendo que algum dia devo estar perante Ele 

em Sua Presença para prestar contas de cada palavra que tenho 

dito nesta terra. Eu compreendo isso. E eu posso estar errado. E 

se eu estou errado, Deus Todo-Poderoso me perdoe, pois eu não 

pretendo ser assim. Mas um tempo atrás quando fiz um—um 

pessoal, apenas um pequeno relato pessoal sobre mim, cerca de 

dez pessoas se levantaram e saíram.  

   Bem, aí está. Se as pessoas estivessem preocupadas com sua 

alma, amigos, você se sentaria e esclareceria a coisa de uma 

ponta à outra, e não seria tão incisivo e seco em suas próprias 

ideias. Alguém tem que ir para o céu, e alguém está indo para o 

outro lado. Então acho que você está aí. “Eles têm orelhas, mas 

não podem ouvir, olhos, mas não podem ver”. Isso é certo?  

 

39 Agora, eu quero que você saiba que aquele Anjo de Deus não 

tem mais a ver comigo do que tem a ver com você. Que é um Anjo 

enviado do céu. E se você não crê que Anjos são Espíritos 

ministradores enviados da presença de Deus, então você não 

conhece a Bíblia. Sim, senhor. Alguém disse: “Irmão Branham, 

Anjos são apenas para o Antigo Testamento.” Ora, isso é um 

erro.  

   A Nova Igreja teve mais Anjos ministradores do que o Antigo 

Testamento teve. Sim, senhor. Bem, eles disseram, “O Espírito 

Santo lidera a Igreja.” Está correto. O Espírito Santo está sobre 

tudo. Este é o corpo. E isso é verdade. Mas existem também 

Espíritos ministradores enviados da Presença de Deus. Nós 

sabemos que Maria e todos aqueles, eles viram Anjos. E nós 
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sabemos que a Nova Igreja viu Anjos.  

 

40 E se, você diz, “Você crê que Filipe tinha o Espírito Santo? 

Filipe, o evangelista?” Depois de Pentecostes, ele teve o Espírito 

Santo, não teve? Mas Quem foi que disse para ele sair para o 

deserto em Gaza? O Anjo do Senhor desceu (isso é certo?) 

quando ele estava tendo aquele avivamento em Samaria. Pedro 

tinha o Espírito Santo. Você crê nisso? E enquanto eles estavam 

tendo uma reunião de oração por ele na casa de João Marcos, o 

Anjo do Senhor… O que foi isso? Uma Luz cintilou na janela. E 

o Anjo do Senhor o tocou e soltou suas algemas, e o colocou para 

fora do prédio. Isso é certo? 

   E Pedro tinha o Espírito Santo. Isso é certo? Paulo, o apóstolo, 

tinha o Espírito Santo. Você crê nisso? Mas depois de quatorze 

dias, depois do sol, lua, estrelas, Paulo estava ausente por um 

longo tempo abaixo, no navio, orando. E ele saiu para fora no 

convés e disse: “Tendes bom ânimo, pois o Anjo de Deus, de 

Quem sou servo, apareceu para mim ontem à noite e me disse as 

coisas que seriam. E eu creio em Deus. Será exatamente como ele 

me mostrou.” Isso é certo?  

 

41 Todo o Livro de Apocalipse foi mostrado a João por um Anjo. 

“Eu, Jesus, enviei Meu Anjo para testificar.” Isso é certo? Então 

Anjos são Espíritos ministradores, geralmente vêm na forma de 

luzes. E eu verdadeiramente, pessoalmente, como comecei a dizer 

há um tempo, com minha Bíblia sobre meu coração, eu creio que 

o Anjo de Deus… eu O tenho visto desde que eu era um pequeno 

menino.  

   Naquela pequena cabana eles me disseram que ele entrou, você 

viu a foto que a senhora desenhou ontem à noite, de uma pequena 

cabana onde eu nasci. Isso ainda não me faz igual à Igreja, ou às 

pessoas. Isso é certo. Essa não é a ideia hoje, quem é grande e 

quem não é grande. Hoje, a ideia é fazer com que as pessoas 

creiam no Senhor Jesus.  

 

42 Agora, Deus sempre trabalha através do homem. O homem é 

o agente de Deus. Você crê nisso? Jesus disse: “Como você creu 
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em Deus, creia também em Mim.” Agora, as pessoas que creram 

em Deus, O crucificaram. Isso é certo? Pensando que eles 

estavam fazendo o trabalho de Deus. Agora, eu quero ser sincero 

com você. Eu penso e creio nisso… a única maneira que eu posso 

ver isso, que Deus enviou Seu Anjo para baixo.  

   Eu tenho visto Isso muitas vezes. Eu… é … aconteceu de eu 

nascer naquele tempo, ou de alguma forma… Deus apenas teve 

misericórdia de mim e me deu o privilégio de extrair isso para 

fora. E isso ainda não significa que eu serei salvo. Eu posso estar 

perdido, talvez perdido naquele dia. E se eu estiver, eu O amarei, 

não importa onde eu esteja. Se eu tenho uma consciência Dele, 

eu ainda O amarei se Ele me rejeitar. Eu O amarei com todo o 

meu coração.  

 

43 Agora, eu creio que Ele enviou O mesmo Anjo. Eu tenho visto 

Isso. Eu tenho dito às pessoas. Centenas de cristãos viram Isso 

descer visivelmente, diante de dez mil pessoas, um dia quando eu 

estava batizando. Eles olharam para Isso e O viram; os jornais 

traziam artigos sobre isso. Disse que Isso se parecia com uma 

estrela aparecendo sobre a cabeça de um ministro batista 

enquanto batizava em Jeffersonville. Eu O vi lá em cima perto do 

Fort Wayne, Indiana, naquela noite em que eu estava lá. E Isso 

desceu direto pelo prédio.  

Eu estava orando por um pequeno menino, aleijado. E havia uma 

menina nazarena tocando piano lá, “O Grande Médico Agora 

Está Próximo.” E eu estava orando pelo garotinho. E eu pensei 

que o zelador virou a luz no meu rosto. E eu pensei, “Isso é 

grosseiro.” Eu olhei para cima, e aqui vem aquele Redemoinho 

de Fogo, passando, “Whoosh!” Vem direto para mim, onde eu 

estava.  

   Eu soltei o garotinho, ou ele pulou para fora dos meus braços, 

ou algo. Seus pézinhos foram arrastados para baixo pela 

poliomielite. E seus—ele bateu no chão e seus pézinhos se 

tornaram normais. Eu darei a você o endereço da mãe e, aqueles 

que… lá ele começou a desaparecer. Sua mãe desmaiou quando 

viu o rapazinho. O Anjo do Senhor ainda estava perto.  
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44 A menina nazarena olhou para cima. E quando ela viu o que 

tinha acontecido, ela pulou do piano imediatamente, e seu cabelo 

caiu. Ela começou a gritar e clamar, e o piano tocou a música 

completamente do início ao fim, “O Grande Médico Agora Está 

Próximo, o simpatizante Jesus. Ele fala com corações abatidos 

para confortar”, não… Lá mil e setecentas pessoas se lançaram 

ao altar, dando seus corações para Cristo quando viram as teclas 

de marfim daquele piano se movendo para frente e para trás, O 

“Grande Médico Agora Está Próximo.”  

   Eu te digo: Deus ainda é Deus. Aqui em Camden não muito 

tempo atrás, quando eu estava tentando o meu melhor para 

explicar às pessoas. Eles estavam endurecidos. De uma ponta à 

outra da audiência, eu disse: “Eu não precisarei falar mais. Aí 

vem Ele agora.” Aqui Ele desceu pela audiência, girando ao 

redor. Um ministro da Califórnia chamado de Adams aqui em 

cima, se lançou em mim. A Luz era tanta, que ele parou e fechou 

os seus olhos, desse jeito. E um fotógrafo sentado perto tirou uma 

foto. Lá está no meu livro.  

 

45 Então lá em Houston, Texas, quando um… própria… direto 

em minha própria fé, a igreja batista, um ministro discutindo 

diante de muitas, muitas milhares de pessoas lá em um grande 

estádio. Eles estavam todos discutindo. Esse ministro disse: “Eu 

gostaria de ver aquele milagreiro. Eu gostaria de vê-lo,” apenas 

agindo de forma inteligente. E o Doutor Bosworth, ele era o 

administrador naquela época, disse: “Eu sei que o irmão 

Branham está aqui.” Eu estava na galeria trinta.  

   Ele disse: “Se ele quiser descer e dispensar a audiência, tudo 

bem.” Quando desci, eu disse: “Irmãos, eu apenas testifico a 

verdade. Eu não sou um curador divino.” Eu disse: “Minha 

literatura é publicada praticamente em todas as línguas debaixo 

do céu; eu tenho falado direta ou indiretamente com cinco ou seis 

milhões de pessoas. E nunca disse, eu jamais disse que eu era um 

curador divino. Mas pelo contrário, eu disse que Jesus Cristo é o 

único Curador que existe.”. Eu disse: “Ele me enviou com sinais 

e maravilhas”, eu disse: “coisa que é infalível. Eu posso provar 

isso hoje à noite.”  
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   Eu disse: “Isso é infalível. E se eu falo a verdade, Deus 

testificará de mim. E se eu não falo a verdade, Ele não terá nada 

a ver comigo.” E a respeito daquela vez do céu, aqui Ele vem 

girando para baixo onde eu estava diante de trinta mil pessoas. 

Lá Isso rodopiou para baixo.  

 

46 E o fotógrafo que havia sido contratado, na Associação 

Americana de Fotógrafos, chega lá para tirar seis fotos do 

homem que estava travando o debate—ao lado do inimigo. Ele 

tirou seis fotos dele. E eles perguntaram a todos eles, o Aspecto, 

a Vida, e o Tempo, e que aqueles repórteres voltassem, que não 

tirassem fotos porque eles as vendem. E esse homem corre para 

frente e tira uma foto Dele.  

   E aquela noite… Ele era um judeu ortodoxo. O outro homem 

que estava com ele era um católico romano. Eles levaram a foto 

para casa, e colocaram nas—nas substâncias ácidas para revelá-

la. E para descobrir… E quando eles trouxeram isso, a foto do 

meu inimigo… não meu inimigo, eu não diria isso. Ele era um 

inimigo de Cristo, dizendo que ele… até negou a cura de Cristo.  

Ele disse: “Lázaro morreu, e Jesus pagou—supostamente o 

ressuscitaria de novo,” disse: “então ele morreu de novo.” Ele 

disse: “Quando essa corrupção se manifestar em incorrupção, 

este mortal se manifestar em imortalidade.”  

   Doutor Bosworth disse: “Eu creio em cada palavra disso. Mas 

estamos falando sobre cura divina, o penhor da nossa salvação. 

É disso que nós estamos falando. Se não houver cura divina, não 

há redenção do corpo. Nós temos o penhor, o pagamento inicial 

de nossa salvação agora.” Amém.  

47 Note. E então, quando o homem tirou aquelas seis fotos do 

ministro que estava debatendo que a cura divina e, eu era um 

diabo e assim por diante. Cada uma delas foi preto e branco 

maciço. Lá está o nome e o endereço dele. Envie para a 

Associação Americana de Fotógrafos e descubra. Quando ele 

pegou o que fotografou, havia a imagem do Anjo de Deus girando 

em torno de onde eu estava.  

A primeira vez em toda a história do mundo que um Ser 

Sobrenatural já foi fotografado. Isso foi levado às pressas para 
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Washington, DC, com direitos autorais, enviado de volta e 

entregue a George J. Lacy, J. Edgar Hoover, examinador. Eles 

mantiveram isso dois dias no Edifício Shell em Houston. E 

quando ele veio até lá, e todos eles saíram de lá juntos para 

descobrir o que era tudo isso, ele disse: “Quem é Branham?” Eu 

disse: “Eu, senhor.” Ele disse: “Levante-se.”  

   Ele olhou, disse: “Sr. Branham, você morrerá como todos os 

mortais. Mas enquanto houver uma civilização cristã, sua foto 

nunca morrerá.” Ele disse: “Porque é a primeira vez em toda a 

história do mundo que um Ser Sobrenatural já foi fotografado.” 

Ele disse: “Os velhos hipócritas sempre disseram, “Eles… 

Cientificamente, você não pode provar que existe um Deus.”  

Mas disse: “Aquilo tem que ser mudado agora, pois aqui está 

cientificamente… o Anjo de Deus estava lá, e a Luz atingiu o 

negativo.” Lá estava. Lá ele assinou… escreveu um grande 

documento, assinou seu nome nisso. Isso está exatamente lá trás. 

Você pode olhar por si mesmo. Aí está o Anjo do Senhor.  

 

48 Irmão, irmã, se eu não vier aqui amanhã à noite, e você nunca 

me ver de novo, a menos que eu esteja em algum caixão em algum 

lugar, eu ainda direi que Deus testificou que eu disse a verdade. 

A Igreja sabe disso através de sinais e maravilhas; os cientistas 

sabem disso por pesquisa científica. E essa mesma… eu creio que 

é a mesma Coluna de fogo que seguiu os filhos de Israel. Não sou 

eu; É Ele. Ele pode deixar de vir esta noite. Eu tenho—tenho nada 

a ver com isso.  

   É a sua fé que crê, que O traz aqui para este tempo presente. 

Aleluia. Não penso que estou empolgado. Eu não estou. Eu sei do 

que estou falando. O Anjo de Deus na água do tanque de Betesda, 

não foi a água que produziu a cura; foi o Anjo que estava na água, 

e a fé das pessoas que entravam nela. Jesus disse: “Eu não posso 

fazer nada de Mim mesmo, mas o que O Pai Me mostra para 

fazer… Tudo quanto Eu vejo O Pai fazer, aquilo faz O Filho do 

mesmo modo.”  

 

49 É a sua fé. Deus tem que ter alguma espécie de objeto. Ele 

enviou Sua Palavra. Você… Essa é a verdadeira fundação lá, A 



27 O ANJO DO SENHOR 

 
                                                                                                                                                     

    

Palavra. Então Ele descobre que as pessoas O têm mal 

interpretado e O definiram dessa maneira e daquela maneira. 

Então quando Ele vê o fim se aproximando, o tempo de libertação 

novamente, Ele envia um Anjo do céu que examina, prova 

cientificamente para a Igreja através de testemunhas hoje. 

   Se Jesus viesse hoje, o mundo está inescusável. Amém. Ele está 

aqui. Alguém disse: “Irmão Branham, você não tem medo de 

fazer tais declarações como essa?” Não, senhor. Eu permaneci 

em pé diante de dezenas de milhares, críticos se colocando em 

todos os lugares. Eu jamais vi um tempo em que Deus trouxe 

constante libertação. Eu vi críticos virem. Um hipnotizador uma 

vez estava vindo hipnotizar…?… Sim, que o… E o homem está 

paralisado ainda esta noite. Isso é certo.  

   Disse: “Seu filho do diabo, por que você tenta enganar Deus?” 

Um veio à plataforma uma vez, estabelecendo algo; um ministro 

de uma certa igreja. Seus pecados foram pronunciados, e ele caiu 

na plataforma. Nós não estamos vivendo em dias de brincadeira, 

igreja; nós estamos vivendo nos dias em que Jesus Cristo está Se 

manifestando para Sua Igreja, para provar através de Sua 

Palavra que Ele pode ser alcançado. “Estas coisas que eu faço 

vocês também devem fazer.” Amém.  

 

50 Sou grato por estar vivo esta noite. Sou grato pelo privilégio 

de testemunhar do meu Senhor, o poder da Sua Ressurreição. 

Sim. E se ninguém no mundo crê nisso além de mim, eu creio com 

todo o meu coração. Mas eu sou grato por dar testemunho para 

dezenas de milhares, sim, para milhões que crêem nisso e tem fé. 

E eu creio que Deus me deixará viver para embrulhá-Lo até que 

ao redor do mundo tenha circulado.  

   Creio que quando eu entrar naquelas terras sombrias da África 

lá, onde aquelas pessoas pobres que são privadas e impedidas, 

eu creio que haverá literalmente milhares vezes milhares delas 

aceitando nosso Senhor Jesus quando elas virem Seu poder, e 

preenchê-las, e varrendo em diferentes lugares. Quando eles 

virem milagres surgirem, e contar ao povo exatamente, e falar no 

seu próprio idioma, e dizer para eles o que foi isso, e seria 

perfeito sempre. Eles cairiam às centenas no altar e se 
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arrependeriam dos seus pecados: Jesus Cristo o mesmo ontem, 

hoje e eternamente. Amém.  

 

51 Vamos curvar nossas cabeças. Nosso Pai Celestial, oh, meu 

coração fica quente, realmente quente. O velho mundo é o 

julgamento aperfeiçoado. Não demorará até que esteja 

terminado. Mas oh, Pai, enquanto a hora da visitação está aqui, 

permita que Seus filhos vejam, Senhor, rapidamente. Que grande 

fé seja edificada, fé de transladação, grande fé que fará com que 

as pessoas estejam prontas para a grande transladação. 

   Agora, há doentes aqui esta noite, Senhor. Eles estão 

necessitados. Ajude. Possa aquela grande Coluna de Fogo que 

foi mostrada ali na foto… Senhor… Isso que eu sinto movendo em 

minha alma agora, acalmando esses nervos de… eu—eu creio, 

Senhor, que o Senhor está aqui para manifestar o que eu disse. 

Conceda esta noite que Seu povo seja apanhado pelas asas da fé, 

voando além desse mundo confuso de sentidos, confinado aos 

seus sentidos.  

   Conceda esta noite que eles fujam para esse reino de fé além 

dos sentidos, e Te aceitem, e creiam, e caminhem a partir deste 

edifício, e fiquem bem. Conceda isso, Senhor. Pois nós pedimos 

isso em Nome do Teu Filho Jesus. Amém.  

 

52 Você O ama? Honestamente, amanhã à noite eu tentarei 

chegar apenas um pouco mais cedo. Eu te amo, e você tem que 

dar uma resposta lá. Eu não tenho a possibilidade de mover 

minha alma assim e me sentir bem. E—eu apenas recebo um 

excelente grande amor, algo como isso. Eu apenas… A última vez 

que eu estive aqui, o irmão Baxter estava aqui, e pregando firme.  

   E eu apenas queria muito falar a você, eu apenas… eu comecei 

a pregar em um domingo, e o Espírito Santo me tomou. E a 

primeira coisa que eu sabia, eu estava… Alguém me pegou lá 

fora. E eu nunca consegui terminar. Então eu—eu pensei, “Oh, 

eu apenas gostaria de obter essa audiência em algum momento e 

segurá-los por alguns dias assim até que cheguemos a um 

determinado lugar como esse, a um clímax.” Eu creio que Deus 

varrerá através desse edifício. Possa Ele conceder isso, e apenas 
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curar cada pessoa aqui antes que esse culto esteja terminado. Oh, 

eu quero tanto ver isso.  

53 Bem aqui onde o Sr. McPherson passou, Paul Rader passou, 

grandes guerreiros da fé têm passado aqui. Ó Deus, deixe-me ser 

assim também, é a minha oração. Deixe-me permanecer aqui. 

Deixe-me trazer aquela fé que eles ensinaram para a conversão 

das pessoas, onde haverá uma varredura nas cidades em todos os 

lugares. Então homens e mulheres perceberão que o Grande 

Médico agora está próximo, o simpatizante Jesus. Sim. Isso é o 

que quero fazer.  

 

54 Através da Costa Leste, eles estão sempre gritando para mim, 

“Por que você está indo para a Costa Oeste?” Todo mundo vai 

para Los Angeles. Talvez esse seja o lugar de Deus. Tudo bem. 

Bem aqui é onde provavelmente o julgamento vai atingir. E isso 

é certo. Vamos ficar prontos. Que coisa, esse provavelmente será 

o primeiro lugar que será atingido, bem aqui. Ó Igreja, agarre-

se na mão imutável de Deus. Ore. Quantos orarão esta semana 

para que eu veja minha oração respondida? Que Deus nos atinja 

neste edifício, que cure todos que estão na Divina Presença.  

   Eu vi isso uma vez em Vandalia, Illinois. Alguém aqui estava na 

reunião em Vandalia aquela noite, quando aquele grande 

estrondo caiu na reunião assim? E toda cadeira de rodas, toda 

maca, toda pessoa cega, todo surdo, mudo, cada um deles foi 

perfeitamente curado, o prumo para o fim da nossa audiência. 

Eles apenas empilharam as coisas em um canto assim, vinte ou 

trinta deles no canto. E Deus, como Ele trabalhou. Eu quero ver 

Isso de novo. Deus, concede isso na Califórnia, é a minha oração. 

Uma das minhas grandes convicções é voltar lá novamente. Eu 

quero ver isso.  

 

55 Eu amo Paul Rader. Oh, eu era um garotinho, colocado a seus 

pés lá atrás quando ele estava ensinando. Ele pregou. Eu me 

lembro de um dos seus sermões, ele pregou quando estava em 

uma terra, e oh, o que aconteceu. E ele está sentado no tronco, 

dizendo, “Eu estou montando nele; eu estou montando nele.” Ele 

teve febre de malária, ou alguma ou outra coisa, cansado 
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desmaiou, e Deus o curou, e ele creu nisso. Eu estou em pé em 

sua plataforma esta noite. Ó Deus, tenha misericórdia. Sim.  

   Possa Deus conceder a grande cura. Agora, vamos chamar a 

fila de oração. Onde tínhamos chamado noite passada? Um? 

Tudo bem. Onde… como… você distribuiu qual hoje? Tudo bem, 

vamos começar em algum lugar, vamos receber o oitenta, 

começar do oitenta esta noite. O que—que você—qual é a letra? 

S, oitenta, oitenta e nove, serão onze. Vamos procurá-los 

primeiro.  

   Você—você aqui agora que é aleijado na cadeira de rodas e 

coisas, bem você apenas—você apenas se mantenha observando 

e olhando desse jeito e se você tiver um cartão de oração, segure-

o. Eu não vejo, mas cerca de dois ou três com—com cartões de 

oração. Observe as—as diferentes pessoas nessas cadeiras e 

coisas, alinhem-se rapidamente agora. Vamos cantar se você 

quiser, “O Grande Médico Agora Está Próximo.” Oh, vamos 

todos crer que Ele Se mostrará esta noite, diante da audiência.  

   Se você apenas me der alguns minutos e, todos sejam reverentes 

agora, apenas alguns minutos agora. Oh Pai, me ajude. Senhor, 

falando agora, a hora está ficando tarde. Mas eu oro, Deus, que 

Seu Anjo unja o Teu servo como nunca antes. Conceda isso 

Senhor, que nesses próximos minutos, conceda que haja mais 

curas como já foi feito aqui no último avivamento que tive, 

Senhor. Conceda isso, em Nome de Jesus, eu oro.  

 

O Grande Médico agora está próximo,  

O Simpatizante Jesus,  

Ele fala ao coração abatido para animar,  

Oh, ouça a voz de Jesus.  

Nota mais doce no canto de serafim,  

Nome mais doce no idioma humano,  

Mais doce canção cantada,  

Jesus, abençoado Jesus.  

 

   [O irmão Branham começa a cantarolar “O Grande Médico.” 

—Ed.] …canções de sempre… [O irmão Branham fala 

inaudivelmente a alguém—Ed.] …você diz que ela foi…?… Deus 



31 O ANJO DO SENHOR 

 
                                                                                                                                                     

    

te abençoe…? … Deus…? … oração neste momento. Deus te 

abençoe. Todos estejam tão reverentes quanto possam. Este—este 

irmão disse que dirigiu quinhentas milhas [804,67km – Ed.]. Sua 

filha está morrendo em Pasadena com um câncer. E disse: “Oh, 

tenha misericórdia, tenha misericórdia.”  

 

56 Querido Jesus, por favor. A reunião está apenas começando 

agora. Conceda Senhor, e simplesmente agora aquele mesmo 

Anjo que entrou nas barras da prisão onde Pedro estava deitado 

amarrado com seus pés e mãos. Ele não poderia se levantar, e ele 

seria morto no dia seguinte.  

   Mas lá na casa de João Marcos, eles estavam orando. E então 

o Anjo cintilou pela janela, e Pedro foi liberto. Apenas concede 

agora que o Anjo de que tenho falado, o Anjo de Deus brilhará 

naquele hospital onde aquela mulher está deitada amarrada por 

aquele demônio. Que o seu poder possa ser quebrado. Possa ela 

ser liberta como Pedro de antigamente, ser trazida para fora do 

hospital e ficar livre para servir ao Senhor. Ouça a oração de Seu 

humilde servo porquanto pedimos isso no Nome de Jesus Cristo. 

Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vá agora. E como você crê, 

Deus concederá isso a você. Amém.  

 

57 Tudo bem, traga seu enfermo. Tenha fé agora. Você crê, pai? 

Você crê? Deixe-me ouvir dela. Deixe-me ouvir de você. Amém. 

Ele sente Sua Presença agora, creia que Deus fez as obras. 

Quantos crêem comigo agora? Está certo. Agora, está tarde. 

Agora, se cada um for apenas tão reverente quanto possa por 

alguns minutos agora… não se mexa, se talvez você puder, por 

alguns minutos. A Unção é grande sobre mim agora mesmo.  

   Vejam amigos, eu—eu estou lhe dizendo do meu coração (vê?), 

tão sincero quanto possa: O Anjo do Senhor está aqui agora. O 

Anjo de que falo, Aquele que está lá na foto, está bem aqui agora. 

Isso é certo. Creia agora. Eu quero conversar com as pessoas. 

Você apenas seja reverente. Creia com todo seu coração que 

Deus concederá. Talvez as pessoas sejam curadas mesmo sem 

discernir suas condições para ver o que há de errado com elas. 

Todos reverentes, por favor.  
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58 Agora, boa noite, mãe. Isso meio que me abalou um pouco 

também, e eu—eu quero me acalmar enquanto falo com você. 

Você O ama? Você O ama com todo o seu coração? Com todo 

seu coração? Sim, madame. Está servindo Ele há algum tempo 

também, não é? Desde uma pequena criança, uma garotinha…? 

… Isso começou…? … quadro.  

   Percorreu um longo caminho, e agora você está incomodada 

com um problema nos nervos, não é verdade, irmã? Sim, senhor. 

Você esteve… Você tentou por toda parte, tentou ter… Você teve 

muitos especialistas para examinar você, não teve? Para ver se 

eles… ninguém sabe o que causa isso. Isso está certo? Está bem. 

Tudo certo. Isso que está falando agora sabe o que é.  

   Nosso Pai Celestial, seja misericordioso com esta mãe. Como 

ela está parada aqui, ela quer ser curada. Ela procurou muitos 

médicos, mas ninguém pode fazer algum bem a ela. Como a 

mulher com fluxo de sangue, ela fez muitas coisas, e gastou toda 

sua vida com médicos; ninguém poderia curá-la. Mas ela disse 

no interior do seu coração, “Se eu puder tocar Sua vestimenta, 

eu ficarei boa.”  

   E esta mulher tem estado com muitos médicos, como eu os vi 

examiná-la, e vi eles sacudirem sua cabeça, e dizendo a ela para 

compreender a si mesma; como ela testemunhou atrás deste 

microfone que isso foi desta forma. Conceda, Senhor, Suas 

bênçãos sobre ela. Pobre criatura, ela quer viver. Ela está 

envelhecendo. Mas o Senhor apareceu a Abraão quando ele tinha 

cem anos. E o Senhor deu a ele uma promessa, e ele creu em Ti 

por vinte e cinco anos antes que isso acontecesse.  

   Mas ele considerou aquelas coisas que não eram como se 

fossem, e Tu o recompensastes. Idade não significa nada para o 

Senhor, Pai. Tu és Divino. Tu és o Criador.   Me ajude a ter fé 

por ela, vendo-a lá, orando por ela tantas vezes em uma fila de 

oração. Mas, Ó Deus Eterno, ouça a oração do Seu servo esta 

noite, dê a ela alívio neste momento, e ela crerá em Ti. Tu 

demônio, oh, você se escondeu dos médicos, verdade. Mas você 

não pode se esconder de Deus. Saia da mulher em Nome de Jesus 

Cristo. Levante sua mão. Diga “Louvado seja o Senhor.” Saia da 
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plataforma; você está bem.  

 

59 Deixe-nos dizer, “Louvado seja o Senhor.” Tudo certo, traga 

a dama. Deus a curou. Isso é correto. Você crê em mim como 

profeta de Deus? Você quer ser curada? Esqueça acerca de ser 

nervosa; você já está curada, irmã. Deus te curou em Nome de 

Jesus Cristo. Deus te abençoe. Vamos dizer “Louvado Seja o 

Senhor,” todos. Amém. Um guarda pegou também, lá embaixo. 

Vê? Tudo bem. Todos reverentes. Tudo bem, traga a dama. Venha 

rápido. Creia no Senhor. Agora, Ele está aqui em um grande 

poder. Lembra-se? Eles conduziram a senhora para a 

plataforma. Lá vai ela, saindo. Todos reverentes, crendo. Você 

crê, irmã? Tudo bem, seu tumor deixou você, irmã. Saia da 

Plataforma e se regozije. Diga “Louvado seja o Senhor.”  

 

60 Tudo bem, traga seu enfermo. Deus te abençoe, irmão. Vá em 

regozijo e fique bem. Amém. Como vai, irmã? Você crê em mim 

como profeta de Deus? Com todo seu coração? Você quer se 

libertar de… O que você quer… Você quer se libertar da sua 

artrite, não é? Levante suas mãos e diga, “Louvado seja o 

Senhor.” Agora, salte seus pés para cima.  

   Agora, saia da plataforma crendo com todo seu coração, e você 

será curada. Diga, “Louvado seja o Senhor.” É por isso que Ele 

está tentando fazer com que você O louve. Vamos dizer, 

“Louvado seja o Senhor,” todo mundo. Creia agora. A dama 

tropeçou nisso. Eu tenho medo disso. Tudo bem, traga a dama. 

Apenas um minuto. Apenas um pouco de medo que ela perdeu 

isso. 

   Mas espere até que eles …? … Coloque-a no…  

Como vai, irmã? Olhe desse jeito. Você crê com todo o seu 

coração? Que… use óculos. Isso é do astigmatismo dos seus 

olhos. Mas você está nervosa, não está? Eu vejo você… Sim, você 

tem problema de estômago, não tem? Úlceras pépticas no 

estômago. Vá para casa e coma o que você quiser…?… Apenas 

vamos dizer, “Louvado seja o Senhor.” Ele está aqui, amigos, se 

você—se você crê Nele.  
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61 Tudo bem, traga seu próximo enfermo. Todos reverentes. 

Tenha fé. Aqui está a fé, ao meu lado. Você crê, não crê, mãe? 

Você quer ser curada? Tudo bem, esqueça que você já teve um 

câncer. Deus simplesmente curou você disso. Saia da Plataforma 

e diga, “Louvado seja o Senhor.” Vamos dizer, “Louvado seja o 

Senhor,” todo mundo. Essa é a maneira para crer no Senhor. 

Tenha fé. Jesus disse: “Aqueles sinais devem seguir aqueles que 

crêem.”  

   Isso está certo? “Se eles impuserem suas mãos sobre os 

enfermos, eles devem ser restaurados.” Isso está certo? Se eu 

impuser minhas mãos sobre você, você seria curado da artrite? 

Vá, e como você recebeu, creia no Nome do Senhor Jesus Cristo. 

Tudo bem. Amém. Vamos dizer, “Louvado seja o Senhor,” todos 

vocês. Uma velha mãe sentada aqui em uma cadeira de rodas. 

Ela está muito feliz a respeito do resto deles serem curados, não 

está, mãe? Você está tentando ter fé, não está? Eu descobri sua 

condição.  

   Você—você—você está—você ficou paralisada, não ficou? Isso 

está certo? No lado direito, principalmente. Você teve um 

derrame paralítico. Você está sofrendo com problemas na 

vesícula biliar também, não está? Você tem uma vesícula biliar, 

um tipo de uma condição nervosa. Agora, se você crer com todo 

o seu coração… 

   Agora, simplesmente tenha fé. Há alguém bem lá atrás, sentado 

lá, puxando com o mesmo problema. Eu estou… simplesmente 

vejo o que está errado. Eu vejo isso chegando. Se mantenha 

orando apenas por um minuto.  

 

62 Tudo bem, todos creiam. Vamos, agora. Traga seu enfermo 

rapidamente. Todos reverentes agora. Agora, se mantenha 

orando, irmã, olhando desta maneira. Faça isso: olhe e creia que 

Deus disse… Esta é a verdade, isso que estou te dizendo agora. 

Você crê nisso? Tenha fé agora. Como vai, irmã? Você crê com 

todo o seu coração? Você crê que nosso Senhor Jesus está aqui 

para fazer você ficar bem?  

   Agora, nós somos perfeitamente estranhos, não somos, irmã? 

Agora, apenas um minuto. Eu quero falar com você só um 
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pouquinho. Eu sinto isso tremendo. Talvez eu—eu quero 

conversar com você, apenas veja o que o Senhor dirá. Você O 

ama com todo o seu coração? Você está consciente disso, Algo 

próximo agora, não está? Você sabe que há Algo perto, Isso está 

Se movendo. Agora, Isso é o Espírito de Deus.  

 

63 Você está—você tem um… Você está preocupada com alguma 

coisa. Você está incomodada, perturbada. E isso não é—está 

nervosa por uma coisa. Você está realmente inquieta, não está? 

Um tipo de nervosismo mental, meio que fazendo com que você—

oh, tenha todos os tipos de sentimentos estranhos e assim por 

diante. Isso não é verdade?  

Então aquilo se move em você principalmente à tarde, ao longo 

da noite, no que você se cansa e sai correndo. 

   E você… Aquilo causou um problema. Agora, se eu puder 

chegar lá. Simplesmente se mantenha orando agora, apenas um 

minuto. É… é isso o que causou seu problema. Isso—é de uma 

condição nervosa. Agora, eu quero que você apenas se lembre 

que eu—eu estou conversando como você, assim como Jesus 

conversou com a mulher no poço. E isso, irmã, é Isso o que está 

próximo em pé, não é seu… Este é seu irmão. Mas o que está 

falando, e no seu coração é o Espírito de Deus. Você crê nisso? 

Oh, sim, eu vejo qual é o seu problema. Você tem um tumor, não 

tem? Isso é certo. Isso não é um tumor? Isso é certo. Você crê que 

Deus te curará? No Nome do Senhor Jesus Cristo, receba sua 

cura.  

 

64 Vamos dizer, “Louvado seja o Senhor,” maravilhoso. Tudo 

bem. Traga as senhoras juntas, apenas rapidamente. Venha, 

irmã. Tudo bem, agora todos reverentes apenas por alguns 

minutos agora. E nós… agora, irmã, eu quero que você olhe desta 

maneira, para que eu possa captar isso, conversar só um pouco 

com você. Agora, às vezes, isso—isso depende do quanto você 

fala com a pessoa, de que maneira Isso revela.  

   Eu tenho que entrar em contato com você. Às vezes eu olho ao 

redor das pessoas com muita fé, e simplesmente falo o que há de 

errado com elas, e rapidamente elas são curadas. Mas eu estou 
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tentando lutar contra isso agora, vê você, para ver exatamente o 

que vai acontecer. Agora, você crê em mim como um servo de 

Deus? Você crê com todo o seu coração que Jesus Cristo me 

enviou para orar pelos enfermos?  

   E se eu—devo por minhas mãos sobre você, você crê que, que 

o que você está sentindo vir agora, Isto—entre você e eu agora, é 

o Espírito de Deus? Você crê Nisso com todo o seu coração? 

Tudo bem, irmã, você sofreu quieta por algum tempo com o que 

há de errado com você. Você já recebeu oração antes. Você tem 

estado em filas, recebeu oração. Você recebeu oração em casa 

por isso. Você está sofrendo com um problema de coração. Isso 

não é verdade? Sim, senhora; é um coração nervoso.  

   Agora, eu… Você—você crê que Deus te fará ficar bem se eu 

pedir para Ele? Venha aqui. Ó Jesus, agora, reconhecendo que 

esse inimigo número um apanha mais pessoas do que qualquer 

outra coisa, o Senhor envia Seu Anjo Libertador para libertar as 

pessoas. No Nome de Jesus Cristo, possa nossa irmã ser curada. 

Deus te abençoe, irmã. Você pode ir e regozijar, feliz. diga, 

“Louvado seja o Senhor.”  

 

65 Tudo bem, venha à frente, senhora. Tudo bem, todos 

reverentes. Você crê, irmã? Eu quero que você olhe dessa 

maneira agora. Tenha fé. Creia em Deus com todo o seu coração. 

O que você pensa sobre tudo isso? Acha que é maravilhoso? Você 

crê que Este é o Espírito do Senhor? Você crê que, que o que você 

sente agora é o Espírito do Senhor? Eu vejo nos seus caminhos, 

tem sido coberta de sombras, não tem? Muitas sombras. 

   Agora, todos reverentes. Agora, isso é apenas… meio que… eu 

não vejo exatamente através da irmã agora.  

Recordem, amigos, eu tenho que ver isso. Isso tem que vir. Eu 

estou tentando não tocar o corpo dela. Se eu tocar o corpo dela, 

em um momento Isso provavelmente me dirá o que esteve errado. 

Mas eu estou tentando fazer isso vendo, para ver se consigo ver 

uma visão (vê você?) apenas antes que isso aconteça. Todos 

creiam. Quantos crêem que Deus é capaz de fazer isso através de 

Seu servo? Tudo bem. Agora, Satanás está tentando me combater 

aqui. Apenas um momento.  
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66 Eu quero que você apenas—apenas olhe dessa maneira, irmã, 

e creia. Eu quero apenas conversar com você por um momento. 

Eu… Você está—você está verdadeiramente decidida em sua 

mente que—que essa verdadeiramente é a maneira de Deus te 

curar. Isso é certo? Você crê nisso com todo o seu coração. Você 

é nervosa, não é, irmã? Você está—você está muito nervosa 

agora. Agora, você—você pode… Você sente Algo estranho ao 

redor de você. Isso não é—Isso não vai te machucar. Isso é a 

Coisa que curará você, se você for curada. Porque eu creio que 

Esse é o Senhor Jesus.  

   Eu sinto… Sim, está no seu… Você tem problemas renais, não 

tem? E isso está nas suas costas. Isso é certo. Tudo bem, venha 

aqui e seja curada. Ó Deus, Autor da Vida, tenha misericórdia 

dessa mulher, antes que receba esse veneno urêmico e a mate, 

Senhor. Satanás está determinado a enviar esta mulher a uma 

sepultura prematura. Mas Senhor, eu venho esta noite em Nome 

de Seu Filho, Jesus Cristo. Satanás, solte a mulher. No Nome de 

Jesus Cristo, eu te repreendo. Amém. Você crê? Vá regozijando 

e seja feliz.  

 

67 Vamos dizer, “Louvado seja o Senhor,” todos. Tudo bem, 

traga a senhora. Tudo bem, todos reverentes por um momento. 

Venha à frente, mãe. Eu vejo alguém em uma muleta aqui. Eu 

estou… agora espere, talvez Isso me diga exatamente o que 

causou isso para ela—ser aleijada. Apenas um momento então, 

para que você veja que o Espírito Santo opera sobre os aleijados, 

igualmente o faz a qualquer um. Agora, eu não posso curar a 

mulher.  

   Deus sabe disso. Mas eu posso, pela graça de Deus, através 

desse dom, eu posso contar a ela o que há de errado, e o que 

causou isso e assim por diante. Isso é certo. Agora, eu poderia 

ficar aqui e orar por você até que eu fosse realmente um homem 

velho. Isso nunca te curaria. Mas você não pode ficar aqui sem 

que eu lhe diga o que há de errado com você e o que está em seu 

coração. Porque esse é o dom que Deus me deu. É para o meu—

trabalhar com isso como Deus me permitir. E…, Mas agora 
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curar, Jesus já fez isso.  

 

68 Agora, eu vou falar com a senhora. Agora, mãe, eu—eu quero 

que você creia com todo o seu coração que nosso Senhor Jesus 

está aqui. Agora, nós somos estranhos, não somos, mãe? Nós 

nunca—nós nunca nos conhecemos na vida. Nós somos 

estranhos. E nunca… E agora, você crê que pela graça de Deus, 

eu serei capaz de te ajudar através da oração? Você—você crê 

nisso, e você crê que o que eu pedir a Ele, Ele me concederá? 

Agora, se eu—se eu perguntei a você… se—se eu… Você sabe 

que nós nunca… eu não sei nada sobre você; isso simplesmente… 

não, eu não sei nada sobre você. Mas eu estou tentando falar com 

você.  

   Você é—você é humana, mãe; você tem um espírito que eu 

tenho que entrar em contato também através desse dom. E como 

sua fé atrai Isso, Isso vêm sobre mim e fala por Si mesmo. Vê? 

Não sou eu operando; é você. Vê você? Você é a única que está 

fazendo a operação. Agora, eu estou… eu apenas… conversando 

com você. 

   Você O ama de todo o seu coração? Com todo seu coração? 

Com todo seu coração. Deus te abençoe, minha irmã. Deus 

conceda a você um caminhar mais próximo Dele, mãe. Sim, mãe, 

não é essa bengala que está te incomodando; você tem câncer. 

Isso não é verdade? É câncer. É por isso que você está fraca 

sobre isso. Isso é certo? Venha aqui e seja curada.  

   Nosso Pai Celestial, ajude nossa querida irmã. Ó 

Misericordioso Pai, conceda a cura de nossa irmã. Tu, demônio 

chamado câncer, no Nome de Jesus Cristo, deixe a mulher. Saia 

dela. Creia agora, mãe. Ponha sua velha bengala em seu ombro 

e caminhe para fora do prédio …?…  

 

69 Vamos dizer, “Louvado seja o Senhor,” todos. Havia algo que 

me estremeceu naquele momento, quando eu chamei aquele 

câncer. Havia… agora, apenas um momento. Se eu puder 

encontrá-lo na audiência… todos reverentes agora. O garotinho, 

eu vejo que você tem um cartão de oração em sua mão, querido. 

Agora, apenas um momento. Olhe, isso… não tem câncer aí. 



39 O ANJO DO SENHOR 

 
                                                                                                                                                     

    

Apenas… aqui—aqui está. É a senhora deitada na maca aqui. 

Não está certo, irmã? Creia no Senhor Jesus Cristo e Deus te 

curará do câncer.  

   Você teve isso por muito tempo, não teve, irmã? Tem te 

incomodado há anos. Isso não está certo? Eu vejo um longo 

espaço de escuridão. Não está certo, pai? Você crê que ela pode 

ser curada? O faz com todo o seu coração? Mãe, você crê nisso? 

Agora, olhe. Eu vou te contar seu problema. Aqui está seu 

problema. Você pertence à igreja. Isso é certo. Mas você não está 

tão junto a Deus como deveria estar. Você quer… não está certo?  

   Você está tentando ter fé. Você pertence a uma certa igreja 

denominacional. Não está certo? Eu poderia citá-la agora 

mesmo, mas… Você deseja que eu a cite? Isso ajudaria você? Eu 

creio, se eu não estou errado, é à igreja Metodista que você 

pertence, ou Metodista ou… é à igreja Metodista, e eu… isso está 

certo? Tudo bem. Você crê no Senhor Jesus Cristo, e Ele curará 

você desse câncer agora mesmo onde você está. Amém. Amém. 

Creia nisso. Aceite isso. Levante-se. Lance suas vestes para trás. 

Caminhe para fora do edifício e seja curada, e vá para casa. Deus 

abençoe aquela mulher.  

   Deus cura Metodista, Batista, Presbiteriano. Ela está 

permanecendo em pé para aceitar sua cura. Fora da muleta—

fora da maca. Vamos dizer, “Louvado seja o Senhor.” Leve-a 

para fora. Caminhe pela fé em Nome do Senhor Jesus Cristo. O 

Grande Médico agora está próximo, o Simpatizante Jesus; Ele 

fala ao caído (olhe saindo por aquela porta, fora do limite…) Oh, 

ouça a voz de Jesus. Nota mais doce em canto de serafim, Nome 

mais doce no idioma humano; Mais doce canção já cantada, 

Jesus, abençoado Jesus. Tudo bem, fique sentado agora apenas 

um momento. Eu não sei o que aconteceu com a mulher.  

   Apenas um momento. Todos reverentes. Em algum lugar eu 

havia falado com um—falei com um menino. Eu creio que foi bem 

aqui. Eu vi algo sobre o menino, mas eu não captei—captei o que 

foi isso. Querido, você está sentado lá, um poderoso e doce 

garotinho. Eu quero que você fique em pé apenas por um minuto. 

Eu quero que você olhe para o irmão Branham. Você crê em mim, 

querido? Você crê. Bem, Deus abençoe seu pequeno coração.  
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Agora, eu nunca conheci você na minha vida. Eu não sei quem 

você é, nem nada. Mas eu quero que você olhe nesta direção, e 

eu quero que você… você crê que se nosso Senhor Jesus estivesse 

aqui… você se lembra quando Ele—Ele pegou garotinhos como 

você e os abençoou? e—e disse: “Não impeçais os pequeninos de 

virem até Mim.” Não disse? Bem, agora, se Ele estivesse aqui 

esta noite, o que Ele faria por você? Ele te curaria, não curaria?  

 

70 Eu quero que você coloque seu cartão de oração lá embaixo 

no banco. Eu quero que você suba aqui para mim. Algo está 

errado com ele. Há muitos me atraindo bem ali. Não consigo 

descobrir o que é. Se eu puder captar o pequeno companheiro 

aqui por mim mesmo. Venha aqui, garotinho. Agora, eu quero 

que você olhe desta maneira. Um bom garotinho… sim, querido 

menino. É uma ruptura (está certo?) no reto, eu creio. Está 

correto?  

Um problema retal… tudo bem, garotinho, venha aqui. Jesus 

subiu ao céu, mas Ele enviou o irmão Branham pra impor as 

mãos sobre você. Você crê nisso? Pai, eu obedeço aos 

mandamentos do meu Senhor, que esse menino fique bem desse 

problema. No Nome de Jesus Cristo, eu peço isso. Amém. Deus te 

abençoe, querido menino. Vamos dizer, “Louvado seja o 

Senhor.” Oh, que coisa. Seja reverente. Quão maravilhoso. Oh, 

rapaz, ele quer dar um aperto de mãos com eles por todo lado. 

Ele não é Maravilhoso?  

 

71 O que você está olhando tão misteriosamente, irmã? Você 

quer receber oração, não é? Você está tentando obter… Você 

disse em seu coração, “Se eu pudesse subir lá, eu seria curada.” 

Não está certo? Coloque seu cartão de oração e venha aqui. Sim, 

madame. Tudo bem. Venha por aqui apenas um minuto. Boa fé. 

A razão que eu a trouxe aqui em cima é porque ela quer vir. Está 

em seu coração vir. Ela apenas quer que eu a toque. Ela já está 

curada. Ela quer que eu a toque. Não foi um sentimento muito 

estranho que veio sobre você quando você—eu te disse isso? 

Venha aqui apenas um minuto. Agora, seu problema feminino se 

foi, irmã. Você pode sair da plataforma regozijando. Sirva o 
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Senhor agora com todo o seu coração. 

 

72 Vamos dizer, “Louvado seja o Senhor.” A irmã de cor sentada 

lá. Ela quer ser curada também, não quer irmã, sentada lá no 

final, lá. Tudo bem, Levante-se. Tudo bem. Você quer acabar com 

esse nervosismo, não é? Não está certo? Levante suas mãos, diga, 

“Louvado seja o Senhor,” e acabe com isso. Deus te cura agora. 

Amém. Vamos dizer, “Louvado seja o Senhor.” Quantos crêem 

com todo o seu coração? Fiquem de pé. Vamos ser curados, cada 

um de vocês.  

Ó Jesus, Filho de Deus, cure… cada um… eu acabei de tomar o 

menino com eczema, desobstruiu em uma assadura para que 

Deus o curasse. Coloquem suas mãos um no outro lá, vocês 

pessoas. Coloquem suas mãos um no outro. Tudo bem. Ó Deus, 

tenha misericórdia agora. Cure todos aqueles que precisam. 

Possa o Espírito Santo cair sobre essa audiência agora 

mesmo, e curar a cada um deles. Satanás, solte-os.  

No Nome de Jesus Cristo, eu te esconjuro para deixá-

los.                        
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       Querido Jesus, por favor. A reunião está apenas 

começando agora. Conceda Senhor, e simplesmente 

agora aquele mesmo Anjo que entrou nas barras da 

prisão onde Pedro estava deitado amarrado com seus 

pés e mãos. Ele não poderia se levantar, e ele seria 

morto no dia seguinte. Mas lá na casa de João Marcos, 

eles estavam orando. E então o Anjo cintilou pela 

janela, e Pedro foi liberto.   
                                                                     Parágrafo 56 
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