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  [O irmão Branham lê de João 5:28-37—Ed.] 

… porque a hora está chegando, em que todos 

os que estão no sepulcro ouvirão Sua voz, 

E sairão; os que fizeram o bem, para a 

ressurreição da vida; e os que fizeram o mal, para 

a ressurreição da condenação. 

Eu não posso de mim mesmo fazer nada; como eu 

ouço, eu julgo; e meu julgamento é justo, porque eu 

não busco minha própria vontade, mas a vontade 

do meu Pai, que me enviou. 

Se eu der—der testemunho de mim mesmo, meu 

testemunho não é verdadeiro. 

Há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que 

o testemunho que Ele dá de mim, é verdadeiro. 

Vós enviastes a João, e ele deu testemunho da 

verdade. 

  Porém, eu não recebo testemunho do homem, mas 

estas coisas eu digo, para que vós possais ser 

salvos. 

Ele era uma luz abrasadora… e reluzente, e vós 

estivestes desejando por um tempo regozijar-se em 

sua luz. 

Porém eu tenho maior testemunho do que o de 

João; pois as obras que o Pai me deu para concluir, 

as mesmas obras que eu faço, dão testemunho de 
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mim, que o Pai me enviou. 

E o próprio Pai que me enviou, deu testemunho de 

mim. 

2 Agora, nós inclinamos nossas cabeças apenas um 

momento para a oração. Nosso Pai Celestial, nós viemos 

esta noite para Te adorar. E nós somos gratos pela 

oportunidade que nós temos de—de vir. E através deste 

canal do—do Espírito Santo que foi comprado pelo 

Sangue de Jesus Cristo, que nós temos acesso ao trono 

da graça através do Nome de Jesus… E nós estamos 

muito felizes por isso esta noite. 

E nós oramos agora que Tu nos perdoes de nossos 

pecados. E como nós nos reunimos aqui espalhados de 

um lado a outro ao redor da cidade, e nós, em um 

pequeno auditório aqui esta noite com este pequeno 

grupo de pessoas, eu oro para que Sua Santa Presença se 

encontre conosco. E nós sabemos que Tu já estás aqui. 

E nós oramos para que tu o faças excessivamente, 

abundantemente aqui esta noite. E possam nossos 

corações regozijarem. Possa cada cristão tomar uma 

nova posição esta noite. E possam, se houver alguém 

não salvo, possam eles simplesmente renunciar o pecado 

em suas vidas esta noite, e virem, e crerem, e serem 

salvos. Conceda isso, Pai, e encontre-se com Teu servo 

aqui, Senhor, e me ajude enquanto eu sustento a compra 
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de Teu Sangue diante de mim. Pois nós pedimos isso em 

Nome de Jesus. Amém. 

3 Essa foi uma das coisas mais extraordinárias que eu 

notei ao longo das linhas do meu ministério para o nosso 

Senhor Jesus, é a peculiaridade das pessoas. E o estudo 

da vida humana é uma das maiores coisas que—que uma 

pessoa pode estudar: observar a natureza das pessoas. E 

as diferentes partes das nações e mundos para onde você 

vai, você notará que há uma diferente—há uma atitude 

diferente que as pessoas tomam em relação a Cristo, em 

relação ao Seu culto, e em relação aos Seus servos, em 

relação à adoração. E uma das coisas foi, que esse tipo 

de reunião será simplesmente maravilhoso em uma parte 

do país, onde isso não funcionará na outra parte do país. 

Agora, eu creio, na maior parte das vezes a culpa pelo 

que… ou não a culpa, mas na maior parte das vezes é a 

maneira como as pessoas são ensinadas. E a igreja nunca 

viverá mais alto do que seu pastor ensina. Você 

raramente encontra isso. Se você teve um bom, sadio, 

sensato, professor do Evangelho, você normalmente 

encontrará esse tipo de igreja. E isso é exatamente onde 

seu pastor conduz você, os—os pastores nos quais você 

se alimenta. 

4 Você sabe, eu notei que no meio de… eu tenho duas 
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Bíblias. Uma delas é a natureza. Eu observo isso de 

perto, pois Deus vive em Sua Bíblia da natureza. 

Você toma um animal quando ele se alimenta de um 

certo tipo de solo, aquele animal virá a ser da cor daquele 

solo, se você notar isso. Tome por exemplo, se você 

tomar o—até o—o coiote-de-verme, abaixo no México, 

você o notará lá. Ele é—ele é meio que—nas ervas 

daninhas vermelhas e coisas, o coiote se torna vermelho. 

E nesta parte acima do país, ou mais acima, claro, na 

região oeste, ele se tornará um—de aparência marrom, e 

meio que um marrom-azulado, porque ele—porque ele 

se alimenta naquela parte do país. O cervo será da 

mesma maneira. O mesmo pequeno cervo-mula, no—no 

caminho abaixo para o México tem uma aparência 

avermelhada. Aqui em cima, ele tem uma aparência 

acinzentada, conforme ele vai mais ao norte, ele fica 

escuro. É em que solo ele se alimenta. 

5 E—e você nota outra coisa acerca da natureza, que 

sempre que você encontra no deserto do Arizona e ao 

redor, você descobre que há um—um grupo de um—

um… tudo ali fora onde não há chuva, sempre têm 

espinhos sobre isso. Toda erva daninha que você obtém, 

tem um espinho nela. Bem, então você toma as ervas 

daninhas e vem acima aqui onde elas têm muita chuva, 
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não tem nenhum espinho nelas. Essa é uma boa lição. 

Vê, se a igreja estiver toda seca, e nenhum Espírito 

nela, eles sempre têm pequenos espinhos que brotam por 

toda parte. Vê? Você precisa de uma boa chuva do 

Espírito Santo à moda antiga, não é? Que suaviza sobre 

você. (Ha-ha-ha.) Isso é certo. 

E, a—a Igreja não pode fazer isso por si mesma. É 

preciso Deus fazer isso, com você. Deus não pode fazer 

isso sem você, e você não pode fazer isso sem Deus. 

6 O Sr. Wood está aqui esta noite em algum lugar. Eu 

creio que ele está tomando as gravações aqui do sr. 

Beeler. Nós estivemos no Colorado não faz muito 

tempo, e eu estava pensando sobre uma fonte que eu 

costumava passar ali em cima. E nesta pequena e velha 

fonte, eu… sempre pareceu ser a fonte mais feliz que eu 

já vi. Eu sempre gostei de beber nela, porque é sempre 

uma fonte borbulhante, borbulhante, borbulhante. 

Eu sentei um dia, e pensei em conversar com aquela 

fonte. E eu disse: “Sobre o que você está borbulhando?” 

Bem, claro que ela não poderia responder, mas eu 

simplesmente tenho que responder por ela. Vê? Eu 

disse: “Talvez você esteja feliz e porque, você está 

pulando e continuando assim porque os—que há veados 

que vêm aqui e bebem de você. Você é uma água muito 
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fresca e agradável.” 

“Não.” 

“Talvez porque os ursos passam por aqui e bebem.” 

“Não.” 

Eu disse: “Bem, talvez—talvez porque eu apareça é o 

que faz você borbulhar assim.” 

“Não.” 

Eu disse: “Bem, o que faz você borbulhar assim?” 

Se ela pudesse me responder, teria dito, “Agora, olhe, 

irmão Branham, isso—não sou eu borbulhando; é algo 

atrás de mim, me empurrando e me fazendo borbulhar.” 

Então essa é simplesmente a maneira que acontece com 

um cristão. 

7 Teve um homem que me disse, disse: “Agora, Billy, 

você está se metendo entre um bando de santos 

roladores.” E disse: “Todos eles são movidos pela 

emoção.” Disse: “Eles são apenas um bando de 

eufóricos. Isso é tudo que há nisso. Eles simplesmente 

gritam, e pulam, e rolam.” Bem, tem que haver algo que 

os faça produzir aquilo. Então é isso o que aquilo é. Não 

são eles pulando; é Algo neles pulando. Isso é certo. 

Se eu saísse esta noite, e pudesse falar com as estrelas 

e dizer: “O que faz vocês brilharem? Vocês são tão 
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encantadoras. Vocês estão simplesmente iluminando os 

céus e tudo. O que faz vocês brilharem assim?” 

Se ela pudesse falar, ela diria: “Irmão Branham, não 

sou eu brilhando, é o sol brilhando em mim.” Vê, isso—

isso é o que é. Não é a Igreja que está brilhando; é O 

Espírito Santo brilhando na Igreja. Isso é certo. Isso é o 

que dá a Vida, o testemunho, e faz deles o que eles são. 

8 Não faz muito tempo, eu estava… costumava 

pastorear uma pequena igreja Batista em Milltown aqui 

em Indiana. Eu estava em pé com um velho homem 

chamado George Wright. Eu cheguei em casa uma noite, 

e eu notei que na esquina havia um… quando eu cheguei 

por volta das dez horas, e havia uma… estrada no 

campo, e no quente tempo de verão, havia um velho 

rouxinol que costumava se sentar ali, e como ele 

cantava. Que coisa, que coisa. 

Você sabe, pássaros são felizes. Você nunca vê um 

deles, ainda que um grande, com aparência abatida 

como nós, não é? Você nunca… o passarinho acorda 

bem cedo de manhã e simplesmente canta, e joga sua 

cabeça para cima, e simplesmente canta para a glória de 

Deus. Você nunca ouviu sobre nenhum deles ter pressão 

alta, ouviu? Ou ter que ser operado? Ele apenas glorifica 

seu Criador. Isso é tudo. Mas nós passeamos por aí às 
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vezes. 

9 E esse pequeno velho rouxinol, ele simplesmente 

cantava, e cantava, e continuava. E eu pensei, “Bem, o 

que o faz cantar assim durante toda a noite?” E eu notei 

em uma noite nublada, ele cantava, e então ele parava, e 

depois ele cantava, e então ele parava. E eu tive que 

estudar a vida do rouxinol. Então o rouxinol, o que ele 

faz, ele parece todo celestial—sempre em direção ao 

céu. E quando ele podia ver uma estrela, ou qualquer 

tipo de luz, ele começava a cantar, porque ele sabe que 

o sol está brilhando em algum lugar para brilhar nessa 

estrela. 

Bem, isso é o que eu acho sobre uma boa e antiquada 

reunião do Espírito Santo. Quando eu posso ouvir um 

bom, velho e amável “Amém,” de vez em quando, ou 

um “Aleluia,” ou alguém pula acima e grita e chora um 

pouco, eu sei que O Filho está brilhando em algum lugar. 

Isso é tudo. Isso meio que dá a você simplesmente um 

verdadeiro bom sentimento daquele tipo. 

Nessas reuniões… alguém disse não muito tempo 

atrás, eles me escreveram uma pequena carta e disseram: 

“Irmão Branham, Deus levantou o irmão Roberts para 

tomar seu lugar.” 

Eu disse: “Bem, estou feliz que alguém esteja no 
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trabalho.” 

10 Ele disse: “Por que você não ora por pessoas o 

suficiente.” Ele disse: “Você está… Pessoas vêm à sua 

reunião, e elas sentem isso—que eles nunca recebem 

oração. Você simplesmente sobe uns poucos na 

plataforma, e depois de um tempo, você está todo 

esgotado, e eles te levam para fora. Você é… arrastam 

você cerca de meia hora para voltar a si.” Disse: “Eles 

nunca recebem oração. Você—você não consegue 

chegar até eles.” 

Bem, essa é a verdade. É exatamente isso. Mas, você 

vê… ele disse: “O irmão Roberts orará por quinhentos, 

enquanto você está orando por dois.” Isso é certo. Mas 

o irmão Roberts está fazendo o que Deus lhe disse para 

fazer, e eu estou fazendo o que Deus me disse para fazer. 

Vê? Essa—essa é simplesmente a diferença. Vê, vê? 

Então, nós… eu não posso ser o irmão Roberts; o irmão 

Roberts não pode ser eu. Nós somos… quem… cada um 

de nós servos do Senhor (Isso é certo.) tentando 

ministrar ao povo, fazer o melhor que nós sabemos para 

a glória de Deus. 

E assim, o irmão Roberts tem uma maneira de… Deus 

deu a ele simplesmente uma maneira autêntica, forte, 

predominante, se você desculpar a expressão, “fé 
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buldogue.” Ele simplesmente fica em pé ali em cima e 

se agarra nisso, e ele crê em qualquer coisa. E ele… 

alguém que tem uma possessão demoníaca sobe ou 

alguma ou outra coisa, ou câncer, ou tumor, ele baterá 

forte seus pés, e gritará, e nada além disso, assustá-lo. 

Ele—contudo ele atinge o trabalho completo. Tudo isso 

está bem. As pessoas estão sendo curadas, então eu digo: 

“Louvado seja O Senhor.” Claro. 

11 Agora, eu não poderia fazer aquilo (Vê?), porque eu 

não sou o irmão Roberts. Vê? Agora, eu realmente gosto 

disso, a fé real e persistente que ele tem. O irmão 

Jaggers, e muitos deles, o irmão Freeman, Fleaman, 

Freeman, eu creio que é isso, e muitos daqueles outros 

têm tido aquela fé verdadeira e fascinante. Eu chamo 

isso: “dons de cura.” Eles creem no que eles estão 

falando. Eles colocam… Eles tomam cuidado aqui e o 

leem na Palavra: Jesus é o mesmo ontem, hoje, e 

eternamente, e dizem: “Venha aqui em cima. Eu desafio 

isso agora mesmo, e estou pronto para ir atrás disso.” Eu 

gosto disso. 

Eu oro por eles, irmãos, o tempo todo. “Deus, apenas 

os envie e prossiga. Simplesmente acabe com todo 

espírito maligno no país, se nós podemos.” Essa é a 

maneira de fazer isso. Claro. 
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12 Agora, eu gosto disso. E eu aprecio a fé verdadeira, 

predominante, que vai demasiado longe. Vê você? Eles 

simplesmente desafiam qualquer coisa, agarram firme 

nisso e persistem nisso. Eu gosto disso. Eu era uma 

pessoa diferente. Eu acho, meio que lento. E eu meio que 

observo onde eu coloco meus pés, um pouco particular, 

por onde estou andando. E, oh, eu não sei, tipo 

engraçado de sujeito, eu acho. 

Agora, isso tudo vai bem em algumas partes do país, 

em algumas não. Mas eu—acho que eu poderia dizer um 

dom da cura, porque eu creio que qualquer pessoa que 

tem fé na cura tem o dom de cura. Porque todo dom é 

operado pela fé. Isso é certo? Isso é tudo que você pode 

ter, é fé crer nisso. 

13 E agora, não há ninguém, o irmão Jaggers, o irmão 

Roberts, ou eu mesmo, ou nenhum outro, que possa 

curar outra pessoa. Não há nenhum de nós que afirme. 

Nós não curamos pessoas. Nós apenas tentamos fazê-las 

olhar para o Homem que já os curou: Jesus Cristo, e 

fazê-las aceitar isso pela fé, e isso resolve. 

Quando Ele… quando Jesus os curou lá atrás… eu 

creio que cada pessoa doente foi curada quando Jesus 

morreu no Calvário. Eu creio que posso provar isso pela 

Bíblia. Que pelas Suas feridas, nós fomos (tempos 
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passados, de tensão), nós fomos sarados. E todo pecador 

no mundo foi perdoado quando Jesus morreu no 

Calvário. Mas isso nunca fará nenhum bem até você 

aceitar. Vê? Você tem que aceitar isso, então se torna 

sua propriedade pessoal. Então você poderia descer aqui 

no altar; você não teria necessariamente de vir, mas eu 

creio em altares. Descer ao altar, você poderia chorar; 

você poderia orar; você poderia subir e descer ao altar; 

você poderia puxar seus cabelos, e—e simplesmente 

continuar, mas não é isso o que salva você. Agora, eu 

creio em tudo isso. Sim, senhor. Mas não é isso o que 

salva você. Você nunca será salvo, até você crer. Está 

certo? 

14 Você tem que crer. E quando você realmente crê 

nisso, não importa se você está no altar, afora na rua, ou 

onde quer que seja, quando você crê nisso e aceita isso, 

então isso se torna sua propriedade pessoal, um dom de 

Deus pela graça. E você não poderia ter a menor idéia 

de se acertar com Deus, sem que primeiro Ele 

desenhasse você. Assim isso vem por eleição então, não 

é? E cada um aqui que já ouviu Deus bater na porta do 

seu coração, deveria ser a pessoa mais feliz no mundo. 

Certamente. Porque existem algumas pessoas, Ele nunca 

vai bater no coração deles. Ele—Ele faria, mas Ele, a fim 

de ser Deus, Ele conhecia o fim desde o começo. Ele não 
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está desejoso que ninguém deva perecer. Bem, você diz: 

“Pregador, como você prega o Evangelho então? Como 

você sabe?” Eu não sei quem eles são. 

15 Aqui está um pregador do Evangelho de… assim 

como o Reino dos céus, um homem saiu e lançou a rede 

ao mar, e quando ele puxou a rede adentro, esse é o 

Evangelho. E quando ele puxou isso adentro, ele teve 

alguns peixes ali. Ele teve alguns caranguejos ali. E ele 

teve algumas tartarugas ali. E ele teve algumas cobras 

ali. E ele teve alguns bichos d’água. E ele teve todas as 

coisas ali. Enquanto a rede do Evangelho esteve sobre 

eles, todos eles pareciam semelhantes. Mas quando ele 

levantou a rede, ele simplesmente notou, simplesmente 

como um avivamento… 

O pregador joga a rede do Evangelho; ele puxa tudo 

que ele pode aqui em cima. Bem, a primeira coisa que 

você sabe, a velha tartaruga olha para cima e diz, “Não 

há nada nisso.” E aqui ela volta bem para a poça de lama. 

E a primeira coisa que você sabe, aqui está aquele 

grande e velho bicho d’água, poc, poc, poc, poc, o sapo 

também, você sabe, simplesmente tão firme quanto ele 

possa ir, bem de volta às poças. “Não há nada nisso. 

Alguém pisou nos meus dedos. Não há nenhum 

hipócrita ali em cima. Eu não vou ficar.” Distante ele 
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vai. 

A velha cobra, serpente, “Eu te disse. Eu te disse que 

aquela mulher era simplesmente…”. Lá ela vai, bem de 

volta para a água. 

16 Mas haviam alguns peixes ali também. Vê? Assim, 

isto não é da minha conta. Eu apenas jogo a rede na 

lagoa e a puxo. Deus tira o que é peixe. Isso está certo? 

Deus pega o peixe. Eu não tenho nada a ver com isso. 

Eu não guardo Seus livros. Ele sabe quem é quem. Mas 

somos nós a pregar o Evangelho. Fica a critério de Deus 

trabalhar a—a—a salvação. 

E agora, quando você é salvo, em seguida você está 

simplesmente acertando o justo caminho. Um ministro 

me disse não muito tempo atrás, ele disse que estava 

buscando o batismo do Espírito Santo, um grande 

homem. Ele disse: “Irmão Branham, eu creio que tenho 

o Espírito Santo.” 

Eu disse: “Bem, crer não dá isso a você, irmão. Isso é 

um dom de Deus.” 

E ele disse: “Olhe, irmão Branham,” disse: “Abraão 

creu em Deus pela fé, e isso lhe foi imputado a ele por 

justiça.” 

Eu disse: “Isso é certo. Exatamente. Mas Ele deu a ele 

o sinal da circuncisão em comemoração, como um 
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memorial de sua fé.” E hoje, quando nós dizemos que 

cremos, nós estamos—nós podemos crer em uma 

medida, mas quando Deus nos dá o batismo do Espírito 

Santo, Ele confirma nossa fé e nos sela. Efésios 4:30, 

“Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual vós 

estais selados até o dia da vossa redenção.” O Espírito 

Santo é uma confirmação da sua fé em Deus. Deus 

confirmou isso, e reconheceu isso então, e colocou o 

selo de aprovação em você. Isso é o que nós queremos, 

não é? Isso é o que a Igreja precisa. Isso é o que o torna 

vivo. 

17 Agora, de volta à cura Divina. Eu tenho me 

perguntado… irmão Bosworth, todo o tempo tenho me 

perguntado sobre isso. Ele disse: “Irmão Branham, eu 

creio que—que se você fizesse algo diferente uma vez 

em suas reuniões… você entrou na mesma rotina, e—e 

assim,” ele disse: “Se você fizesse algo diferente, eu 

creio que você receberia o maior número de pessoas.” 

Então, se o Senhor desejar, começando amanhã à noite, 

eu descerei à plataforma, o Senhor desejando, pregar por 

um tempo, e apenas ver se não podemos orar por um 

grupo de pessoas pelas próximas duas ou três noites 

enquanto temos bastante tempo, e ninguém está com 

pressa. Oh, nós temos… 
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Quantos são nascidos de novo aqui? Vamos ver 

quantos—quantos aqui nasceram de novo. Bem, nós 

tivemos infinitamente. Isso é certo? Nós estamos apenas 

tendo um pequeno—apenas um pouco de pré-jubileu 

aqui. Nós tivemos infinitamente. Nós não estamos indo 

à parte alguma. Assim viveremos eternamente. Você crê 

nisso, não crê? Então qual é a nossa grande pressa? Para 

que nós dirigimos noventa milhas por hora? Vê? Vamos 

apenas aproveitar nosso tempo. Estaremos em melhor 

situação, você não acha? Se nós apenas aproveitarmos 

nosso tempo. Então vamos apenas aproveitar nosso 

tempo e ver o que o Senhor fará. 

Agora, aqui está o… ao… dirigindo a este ponto, e eu 

terei que me apressar e encerrar, porque eu tenho apenas 

mais alguns minutos antes de orar pelos enfermos. 

18 Eu não creio nisso… uma vez que vocês são uma 

pequena audiência esta noite, eu farei uma confissão. Eu 

não creio que Deus alguma vez planejou um dom deste 

tipo para ser usado para esse tipo de reuniões. Porque 

isso tem—isso—isso tem feito um ótimo trabalho. E é 

um dom Divino. Deus, Que é meu Juiz solene, Quem eu 

ponho em pé aqui, sabe que eu sou verdadeiro com 

vocês. Eu creio que Deus provou isso a vocês, que isso 

é simplesmente verdadeiro. 
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Agora, eu—eu creio que isso nasceu como—como 

uma expressão profética. Oh, muitas pessoas chamam 

isso de uma coisa, e outra coisa, e assim por diante. Eu 

não sei o que isso é, simplesmente então o Senhor me 

ama, e eu O amo, e ajusta isso comigo. Não precisa ser 

alguma coisa, chame isso de qualquer coisa, assim isso 

apenas obtém os resultados para o Senhor Jesus e para o 

Seu povo. Essa é a coisa principal. Isso motivou muitos 

outros, o irmão Roberts por um lado, o irmão Jaggers, a 

maioria deles, eles se colocam onde você está 

posicionado. Eles viram o Senhor trabalhando; isso 

inspirou a fé deles, e disseram: “Aqui vamos nós.” E eles 

saíram e fizeram algo pelo Senhor. Eu espero que haja 

cinquenta que saiam desta reunião da mesma maneira. 

Isso é certo. Saia e faça algo. Isso é tudo pelo Reino de 

Deus, tudo para Sua Glória. 

19 E eu me lembro de quando o irmão Roberts voltou 

atrás do pequeno lugar… o irmão Bosworth, você estava 

lá naquela noite em Kansas City, quando o irmão 

Roberts voltou lá, teve uma pequena reunião de tenda ali 

com uma ou duas dúzias de pessoas. Disse: “Irmão 

Branham, você acha que Deus responderia?” 

Eu disse “Ele responderá à oração de qualquer homem 

que seja sincero.” Isso é certo. Então ele foi embora. 
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Está aqui. Agora, visões… agora, ele… eu… isso é 

apenas… eu não prego doutrina nestas reuniões, nada 

senão cura Divina. Se isso é contrário ao que você crê, 

você faz simplesmente como eu faço quando estou 

comendo torta de cereja. Quando eu pego uma semente 

em uma torta de cereja, eu não jogo a torta fora, eu 

apenas jogo a semente fora. Eu continuo comendo a 

torta. Assim você faz a mesma coisa. Vê? O que você 

crê acerca disso, você… está tudo certo, e o que você 

não… vê? Ora, você apenas joga isso fora, mas 

simplesmente continue comendo o que você acha ser 

certo. 

20 Eu creio que antes da fundação do mundo, de acordo 

com Efésios 1, aquele Deus nos conhecia, e sabia que 

Ele estava me enviando, e os outros ministros, e assim 

por diante, para pregar o Evangelho antes que o mundo 

fosse alguma vez formado. Eu creio que isso é ensino 

Bíblico. Tem muitas alas calvinistas nisso. Eu creio que 

o Calvinista estava certo. Eles têm uma—eles têm uma 

Escritura para ficar em pé. Assim tem o Arminiano, mas 

eles igualmente se acabam e cavalgam em membros, 

separam-se, criam problemas. Deus simplesmente 

trouxe a coisa toda de volta, e fincou isso no Livro de 

Efésios, e endireitou isso. Isso é certo, exatamente. 
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Então, é onde nós estamos. Um segue desta maneira, 

e um segue daquela maneira, e um é radical dessa 

maneira, e daquela maneira. Essa é a maneira que a 

igreja sempre foi. Isso é o ser humano. Vê você? Ele não 

quer ser conduzido por Deus. Mas sempre que nós 

chegamos a um lugar onde nós esquecemos que somos 

irmãos, e todos nós estamos lutando por um lugar, é 

quando deixamos Deus. E nós temos que reconhecer um 

ao outro, mesmo nas nossas peculiaridades. 

21 Eu tenho um irmão, que é alto e magro, loiro, nariz 

achatado, e pele clara; ele não se parece comigo. Nós 

não agimos da mesma forma. Nós—você nunca saberia 

que nós éramos irmãos. Mas o papai dele é meu papai. 

E se a família o aceitou olhando a maneira que ele é, me 

aceitou olhando a maneira que sou, então nós aceitamos 

um ao outro para sermos irmãos. Isso é certo. Então é 

deste jeito que temos que fazer nesta esfera Cristã. Nós 

temos que crer, ter fé um no outro. 

Quando cristãos perdem a fé um no outro, o diabo 

pegou a igreja naquele momento. Isso é certo. Nós temos 

que ter fé e confiança um no outro, carregar um ao outro. 

22 Agora, neste… quando bebezinho, eu tinha visões. 

Vi visões o tempo todo durante minha vida, todo o 

caminho abaixo. Não exatamente quando O Anjo veio e 
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me disse o que fazer, como você ouviu a história e a leu 

muitas vezes, mas isso foi—isso foi toda a minha vida. 

E isso sempre foi para mim, algo que geralmente, o tipo 

de pessoa que geralmente eu recebo é o que passou por 

aquelas filas de cura e assim por diante em outros 

lugares, e têm sido os restantes. As pessoas que tem 

estado em filas de cura em algum lugar, e falharam em 

ter apropriada e suficiente fé sob a pregação do 

Evangelho, e eles descem à uma reunião novamente. 

Bem, o que faz isso… isso é uma coisa boa. Então 

Deus tem um reforço aqui atrás para apanhar esse tipo. 

Vê? Agora, isso é bom. 

23 Agora, por exemplo, aconteceu de eu estar… eu 

encontrei um amigo a um tempo atrás. Eu estava 

olhando para ver onde eu—se ele estava aqui: ele está. 

A primeira vez que eu o vi em anos. Foi um dos meus 

primeiros chamados quando eu fui para o ministério da 

cura Divina. Ele estava em St. Louis. Muitos de vocês já 

me ouviram falar sobre… muitas vezes em minhas 

reuniões, que eu costumava carregar uma Bíblia debaixo 

do braço e andar por toda parte quando fui ordenado pela 

primeira vez na igreja Batista, e eu pensei que eu era um 

pregador. Então aconteceu um dia de eu ir em uma 

reunião de tenda. E eu ouvi um companheiro pregando 
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que pregava até ficar exatamente sem fôlego, dobrar 

seus joelhos um com o outro, e recuperar seu fôlego. 

Você poderia ouvi-lo cerca de duas quadras de distância, 

voltar a pregar. Você já me ouviu dizer isso muitas 

vezes. Aquele homem está no prédio esta noite. Eu disse 

que a partir daí, eu estive gentilmente calado sobre ser 

um pregador. Eu não falei muito sobre isso. Meus velhos 

e vagarosos modos não pensam nisso tão rápido 

Mas de qualquer modo, isso foi exatamente na época 

em que O Anjo do Senhor me encontrou através do local 

chamado Green’s Mill lá em cima, Tunnel Mill e me 

contou sobre essas coisas. Esse ministro é o Reverendo 

Sr. Daugherty de St. Louis. 

24 Ele me chamou até sua casa, por sua garotinha. Ele 

ouviu sobre algumas coisas, e ele me chamou por sua 

garotinha que estava deitada com… os médicos não 

sabiam exatamente qual era o problema com ela. Eu 

acho que eles chamaram isso de algo como um… isso é 

como um… você fica com paralisia, e treme, e—e é uma 

dança de São Vito [a dança de São Vito é um distúrbio 

neurológico que afeta a coordenação motora de 20 a 

40% as pessoas com febre reumática, mais comum entre 

meninas e/ou crianças e adolescentes. – Ed.].  

   Eu creio que esse é o jeito certo se pronunciar isso. E 
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os médicos tinham feito tudo que eles poderiam fazer 

pela coisinha, e ministros de toda a parte da cidade 

tinham orado e reverentemente e tudo, e eles ungiram a 

pequena criança com óleo. E este, seu pai era um grande 

crente na cura Divina. 

Então ele me ligou, e naquela época eu não tinha 

roupas adequadas para vestir em St. Louis. E minha 

congregação… eu não tinha nenhum dinheiro, então eles 

compensaram onze dólares e me deram um carro de 

cadeira [eram vagões de trem, com cadeiras de maneira, 

de St. Louis. O irmão Branham se referiu à passagem 

desse trem – Ed.] aquela noite, e eu deixei Louisville, 

Kentucky, em um trem para ir a St. Louis para encontrar 

o irmão Daugherty. Um dos irmãos me deixou ficar com 

seu sobretudo, e um dos meus outros irmãos me 

emprestou um terno. E eu desci para St. Louis. Eu nunca 

esqueço quando o trem parou na manhã seguinte, o 

irmão Daugherty estava em pé ali. Ele parecia cansado. 

Ele disse: “Irmão Branham, você ouviu algo do 

Senhor?” 

Eu disse: “Não, irmão Daugherty. Como está o bebê?” 

Disse: “Ela está realmente ruim.” 

Eu fui à sua casa, e lá conheci sua amável esposa, e 

seu rosto inclinado para baixo. Ela estava simplesmente 
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esmurecida. 

25 Semana após semana, este pobre bebezinho deitado 

ali, uma doce garotinha com cabelinhos encaracolados 

assim, apenas tão ruim quanto poderia, simplesmente 

enfurecida… seus lábios, onde ela mordeu sua língua e 

tudo, apenas um movimento e continuava… nada 

poderia fazer bem algum. Ela estava morrendo. Pobre 

coisinha, os bracinhos pareciam simplesmente—

simplesmente deploráveis, loirinha, querida de cabelos 

encaracolados, quase como minha pequena Rebekah. Eu 

olhei para a coisinha; eu pensei, “Misericórdia.” E 

haviam Cristãos, cheios com o Espírito Santo em toda a 

casa. Reuniões de oração estavam seguindo em todos os 

lugares, sem resultados. 

Tudo bem. Nós saímos e… nós oramos pelo bebê: sem 

resultados. Descemos à igreja, nós oramos em sua igreja. 

Ali com seu pai, eu me ajoelhei. E eu disse: “Deus, se 

Tu deixares aquele bebezinho melhorar, eu prometo a Ti 

que eu seguirei adiante com os cultos afora.” Sempre 

senti que eu deveria. 

26 Eu voltei para a casa, não vi muitos resultados. Nós 

esperamos por horas. Eu estava sentado na sala, e a 

pobre família, e as pessoas tentando ajudá-los, e eles 

estavam apenas indo e voltando. E a pobre bebezinha, 
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terrivelmente, simplesmente suportando… ela não 

quis… fazia barulho como um animal, apenas um 

gemido. Ela—ela choramingou tanto até… e gritou até 

não ter mais voz, e ela estava simplesmente parecendo 

um animal, a garotinha estava fazendo um barulho 

engraçado 

Bem, eu fiquei lá por um tempo, e fui para a sala da 

frente e me sentei. Eu caminhei afora na rua, e subindo 

e descendo a rua orando. Eu não queria ficar muito 

longe. Eu nunca estive em St. Louis, então eu não quis 

me afastar da rua, a única rua. Então eu voltei; o velho 

pai me encontrou ali fora, o avô da criança, disse: “O 

Senhor disse alguma coisa?” 

Eu disse: “Ainda não.” 

27 Então eu voltei, entrei na casa, e quando… haviam 

algumas senhoras ali orando. E quando eu comecei, eu 

vi uma visão se materializando. Agora, eu não sabia 

exatamente o que isso… e alguém chegou, isso me 

deixou. Eu saí, saí e me coloquei no carro dos ministros 

do lado de fora. Eu estava sentado ali fora com minha 

cabeça baixa, orando, e eu abri meus olhos e senti algo 

circundando, como “Wooosh”. Era aquela Luz. 

Eu quero que o irmão Daugherty esteja certo de 

receber uma daquelas fotos esta noite. Ele nunca viu 
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uma. Foi isso que curou sua filha. 

E assim, Isso estava circulando ali. E eu observei, e se 

rompeu na minha frente, e de fora eu vi, precisamente 

por cima do capô daquele carro, exatamente o que 

aconteceu, e simplesmente o que estava errado com a 

criança. 

Eu voltei a entrar, e o avô Daugherty estava em pé na 

porta. E, “Irmão Daugherty,” eu disse: “agora, você tem 

confiança em mim?” Agora, ele e sua esposa estão 

assentados aqui presentes. E eu disse: “Você confia em 

mim como servo de Deus?” 

Disse: “Sim, irmão Branham.” 

28 Eu disse: “Eu tenho o ASSIM DIZ O SENHOR.” Oh, 

que coisa. Você sabe, nunca que isso... aquela sensação, 

e quantas vezes, irmão Daugherty, isso esteve ao redor 

do mundo. Contudo quão pouco eu sabia então. Então 

eu disse: “Agora, você apenas faça exatamente o que eu 

disser para fazer, irmã Daugherty.” 

Ela disse: “Tudo bem.” 

Eu disse: “Eu quero todos fora da casa, apenas a 

família.” Disse: “Vá à cozinha e pegue uma pequena 

panela de granito. Pegue um pouco de água limpa e um 

pequeno pano branco.” Ela o fez. E voltou a entrar. Eu 

disse: “Eu quero que o avô Daugherty se ajoelhe ao meu 
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lado, e—e o pai da criança no outro lado. Agora, 

enquanto eu repito a oração modelo: Nosso Pai Que 

estais no céu, eu quero que a mãe bata nesse pano, torça-

o para fora, e baterá… lave-o sobre o rosto, então suas 

mãos, e então seus pés apenas enquanto eu termino aqui. 

E simplesmente conforme eu terminei, a Palavra do 

Senhor veio. “ASSIM DIZ O SENHOR, o bebê será 

curado.” E contou exatamente o que aconteceu, onde 

era—era para ter um osso colocado de volta em suas 

costas, onde ela pulou da porta do porão e derrubou o 

osso fora do lugar. Onde você está, Betty? Eu a 

conheço… Você se levantaria apenas como uma 

testemunha para as pessoas? Lá está a garota esta noite. 

Isso foi cerca de sete anos atrás. Irmão Daugherty, isso 

é verdade? Você está assentado aqui. Esse—esse é o pai 

e a mãe e eles estão assentados lá, a mãe bem no final e, 

e a—amiga. 

Agora, obrigado. Deus te abençoe. 

29 Agora, você vê, havia algo que tinha que ser feito. 

Agora, apenas mais um pequeno testemunho antes de 

sair. Abaixo, na mesma parte de Kentucky, veio um 

Metodista pregador, e eu, eu era um pregador Batista. O 

homem era o irmão Johnson. Vocês o conhecem, irmão 

Beeler, de New Albany. E assim, ele tinha uma igreja 
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Metodista, e eles… nós costumávamos provocar um ao 

outro sobre… ele dizia: “Se você for até Billy, ele o 

afogará como um Batista e assim por diante,” você sabe, 

bem desse jeito. Mas nós éramos bons amigos. 

Eu acho que tenho tempo para este pequeno 

testemunho, e então me apressarei. Agora, eu quero que 

você dê sua total atenção, rapidamente. 

E ele disse: “Billy, se você descer e pregar para mim 

uma noite, eu não lhe pedirei para orar por pessoas 

doentes.” 

30 Quando estou em casa, eu não gosto… se… você 

nunca saberá o que uma—que atração é essa em sua 

mente. Eu quero que você observe e reproduza de volta 

essas fitas, e descubra na sua caixa exatamente o que Ele 

disse, e eu irei, pela graça de Deus, eu ficarei exatamente 

atrás do que Ele diz. Agora, não importa o que seja, e 

quanto tempo levar… 

Aqui recentemente, eu recebi um testemunho, haviam 

duas mulheres. Elas estiveram na reunião, e uma delas 

veio, e—e ela teve um problema estomacal horrível. E 

ela recebeu oração, e O Anjo do Senhor veio e contou a 

ela o que ela tinha feito, tudo. E ela estava disposta a 

acertar isso, e Ele disse, “ASSIM DIZ O SENHOR, vá 

para casa e coma o que você quiser, pois você ficará 
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bem.” 

Ela foi para casa, a dama era uma vizinha dela, tinha 

um grande nódulo em sua garganta, Ele contou a ela a 

mesma coisa. Ela tinha algumas restituições para fazer. 

E falei em Nome do Senhor que ela seria curada. 

31 Bem, a mulher com o problema no estômago foi para 

casa. Ela disse: “Bem, eu creio naquilo com todo o meu 

coração.” O que é pecado, amigo? Pecado… fumar 

cigarros não é pecado. Beber uísque não é pecado. 

Cometer adultério não é pecado. Esses são os atributos 

do pecado. “Aquele que não crê já está condenado.” 

Incredulidade [descrença – Ed.] é pecado. Está certo? 

Você faz aquelas coisas porque você não crê. 

Jesus disse: “Quem ouve as Minhas palavras, e crê 

Naquele que Me enviou tem Vida Eterna.” Vê? A coisa 

é—é sua fé. E se você crê em Deus, você não fará 

aquelas coisas. Vê? Esses são apenas os atributos do 

pecado. Você fuma cigarros porque você não crê em 

Deus. Você bebe uísque porque você não crê em Deus. 

Você diz que crê, mas seu testemunho, suas obras, falam 

muito alto em favor do seu testemunho. Isso é certo. 

Pelos “seus o que” você os conhecerá? Seus 

testemunhos? Seus frutos os conhecereis (Isso mesmo.), 

pelos seus frutos. Você faz aquelas coisas porque você é 
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um incrédulo. 

32 Tudo bem. Então quando esta mulher, ela foi para 

casa e começou a comer, e isto gostava de matá-la. Oh, 

ela estava tão doente. Ela vomitava. Dias passaram, 

semanas passaram. Cerca de seis semanas se passaram. 

Agora, eu recebi seu testemunho. Ela é apenas uma dos 

milhares, mas estou apenas dando isso como um 

exemplo. Ela morava em Illinois. 

E ela veio a outra reunião e deu o testemunho. Ela 

disse: “Uma manhã…” Oh, ela estava sofrendo tanto 

com aquele estômago a machucando, úlceras. E ela 

estava em pé na janela, e ela estava lavando a louça, e 

ela disse que ela estava tão doente. E ela tentou—tomar 

um—uma bebida, alguns goles de café. E isso a deixou 

tão enferma. E ela disse: “Depois, uma sensação 

verdadeiramente fria desceu nela.” Então ela voltou, e 

disse: “Eu—eu…” Ela ficou com muita fome. E ela 

simplesmente apanhou um pequeno pedaço de torrada 

que uma das crianças tinha deixado, que tinha ido para 

a escola, ela começou a comer aquela torrada. Ela disse: 

“Oh, aquela torrada com manteiga a deixaria tão 

enferma, mas ela estava com tanta fome que não poderia 

aguentar.” Então ela comeu uma mordida ou duas de 

torrada, não… nenhum efeito mau, e ela comeu o resto 
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daquilo. Então, ela tinha um pouco—eles deixaram 

sobrar um pouco de aveia, assim ela simplesmente 

comeu a aveia das crianças. E isso normalmente a 

deixaria realmente enferma, mas isso não a deixou 

enferma. Então ela simplesmente serviu uma xícara de 

café e a bebeu. Então estava tudo bem. Assim ela estava 

simplesmente se sentindo bem. Ela disse: “Bem, eu não 

entendo isso.” 

Então rua abaixo ela foi, para contar à sua vizinha 

quatro ou cinco portas abaixo dela. E quando ela entrou 

para contar à vizinha, ela encontrou sua vizinha lá 

gritando no máximo de sua voz, e o nódulo tinha 

acabado de sair de sua garganta. 

33 Assim elas não sabiam o que era isso. O que era isso, 

na plataforma, quando O Anjo do Senhor tinha 

declarado aquilo, Ele não pode estar com você em cada 

segundo. Mas Ele passou por aquele bairro confirmando 

a Palavra de Deus, fazendo-O justo. 

Às vezes você ora… eu creio que Daniel, O Anjo não 

poderia chegar uma vez a ele quando ele estava 

perguntando, pois eu creio, vinte e um dias, não foi? 

Vinte e um dias antes que ele pudesse chegar lá. Vê? 

Agora, se você tivesse perdido a fé, eles teriam 

fracassado. Mas você apenas faz exatamente o que Deus 
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diz para fazer. Esta é Sua Palavra, primeiro; a outra é, 

em segundo lugar. 

34 Agora, na reunião daquela noite, quando eu comecei 

a sair do prédio, tiveram que me deixar sair pela parte de 

trás. E eu desci, ele disse: “Eu lhe disse,” esse reverendo 

disse: “Eu não pediria a você para orar por nenhuma 

pessoa enferma” Disse: “Irmão Branham, eu tenho uma 

garotinha aqui…” Muitos de vocês irmãos sabem aqui, 

vocês aqui de Jeffersonville. 

Aconteceu de eu ver o Dr. Cauble assentado ali 

também, da Igreja da Porta Aberta, em Louisville. 

Simplesmente o notei. E sra. Cauble, bem, Deus te 

abençoe. Eu não notei você lá. Você sabia que eles 

estavam aqui, Dr. Bosworth? E Doutor, eu creio que 

você está familiarizado com o caso que resolvi dizer. E 

então, o Dr. Cauble é de Louisville, tem uma das 

maiores igrejas na cidade de Louisville. E então, um 

irmão muito querido e amável, tenho que dizer isso 

também, porque ele realmente é, o irmão Cauble. Vocês 

ministros, queiram apertar sua mão e aprender com ele. 

Ele é uma pessoa muito querida, ele e sua esposa e 

família. Foi ele quem seguiu por toda parte com sua 

garotinha uma vez, que estava muito, muito doente. 

35 E como eu me familiarizei com o Dr. Cauble, de 
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tal modo que ele teve um grande prestígio, e tudo ao 

redor da cidade, e com os graus e tudo que ele teve, eu—

meu, meu pobre e velho sassafrás [árvore nativa da 

América do Norte – Ed.], isso não fez muita diferença 

ao redor daquilo. Então uma vez, alguns de seus amigos 

vieram e me contaram que ele passou por uma cirurgia, 

e sua garganta estava sangrando até a morte em um 

hospital Católico em Louisville. E eles queriam que eu 

descesse e orasse por ele. Quando eu desci ali, o homem 

estava—tinha tantos missionários e coisas em pé na sala, 

e ele estava ali em cima agarrando-se em seu fôlego, 

tentando fazer com que as pessoas em pé ali na sala 

fossem salvas. Bem, eu não quis entrar diante de um 

homem desses. Eu simplesmente me ajoelhei atrás de 

uma caixa de Coca-cola e comecei a orar por ele assim, 

dei meia-volta e voltei para casa. E quando eu voltei para 

casa, eles ligaram de novo e queriam entender. Eu disse: 

“Eu orei por ele atrás da caixa de Coca-cola ali.” 

E eles disseram: “Ora, venha para cá.” 

36 Eu caminhei até o irmão Cauble; ele estava em pé ali 

sangrando para a morte, morrendo ali mesmo na—na 

cama, nenhuma esperança para ele viver. Eu pedi ao 

nosso Senhor Jesus para curá-lo, e o sangue parou 

imediatamente, e não uma hora depois, mas isso esteve 



33 COMO O ANJO VEIO A MIM                                                                                                                                                      

    

certo em seguida, e tem estado bem sempre… está certo, 

irmão Cauble? Isso mesmo. E ele foi direto para lá, 

abaixo na Jamaica, ou em algum lugar abaixo nos—nos 

países como aquele. Tem estado normalmente e bem. 

Ele trouxe sua garotinha. Eu não conseguia dizer o que 

estava errado com a garotinha. E ele sempre me 

apanhava em casa. Ele continuou acompanhando as 

reuniões. Abençoado seja seu coração, ele esteve acima 

em Windsor, Ontario, e em todos os lugares. E um dia 

em Chattanooga, Tennessee, tínhamos acabado de 

chegar, a unção ainda estava sobre mim. Ele queria 

apertar minha mão, e a garotinha se aproximou e se 

sentou, e ali uma visão se rompeu adiante e apenas 

mostrou exatamente o que isso era, e ela foi curada bem 

no lugar. Isso é correto, irmão e irmã? Está certo. E uma 

de suas meninas, eles… oh, que coisa. O mundo está 

cheio disso em todos os lugares. Oh, está cheio da 

benevolência de Deus. 

37 Descendo os degraus do irmão Johnson aquela noite, 

eu pensei, a maneira como ele me disse, ele tinha uma—

uma escola dominical… eu apenas quero mostrar a você 

porque isto—para o que é o dom. E então, descendo, ele 

disse que a professora da escola dominical, a maneira 

que ele me falou, que ela tinha de estar na camisa de 
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força, ela estava naquela condição mentalmente perdida. 

E eu desci os degraus, e ali se encontrava uma bonita e 

pequena senhora com cerca de trinta anos. Ela disse: 

“Como você está, irmão Branham?” 

Eu disse: “Você é a paciente?” 

“Sim, senhor.” 

Eu disse: “Qual é o problema?” 

Ela disse: “Eu não sei.” 

38 Eu orei por ela e prossegui. E então, alguns dias 

depois disso, na rua, a esposa e eu a encontramos e ela 

tinha duas mulheres com ela, e oh, ela estava em uma tal 

condição. Nós subimos em um pequeno lugar ali 

chamado “A Casa Branca,” Eu orei por ela novamente. 

Então, quando eu fui para o exterior, ela continuou 

ligando para minha esposa. Ela disse: “Oh, se ele alguma 

vez—se um Anjo do Senhor alguma vez o visitar,” disse: 

“Eu não posso sair desta cidade, distante daqui.” Ela 

estava com medo; ela estava mentalmente perturbada. 

Ela estava indo a este famoso psiquiatra em Louisville 

por cerca de oito anos, duas vezes por semana, dez 

dólares por viagem. Ora, seu pobre marido estava sem 

dinheiro para mantê-la. E isso não fez nenhum bem, e 

simplesmente continuou. Ela foi em cada cura Divina 

que vinha através do país. Eles os tinham todos ali. E 
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eles derramaram suficiente óleo sobre aquela garota, 

ungindo-a para fazer um galão, eu acho. E eles 

expulsavam os demônios, e davam pontapés, e 

berravam, e gritavam, e tudo mais, e tentando obter… 

Agora, o diabo não se importa quanto você dá 

pontapés e grita. Ele simplesmente se senta bem ali. Ele 

sabe o que está fazendo, mas ele sabe quanta autoridade 

ele tem. Ele não tem nenhuma, quando a verdadeira fé 

está plantada ali. Ele está despojado de tudo que ele tem. 

Mas você tem que saber disso. 

39 Então, eles estiveram… e ela esteve em todos os 

lugares. E pessoas de todo o país estiveram ali orando 

por ela, e por anos. E assim, uma manhã ali em cima na 

casa, eu não tive tempo para entrar em detalhes, mas O 

Anjo do Senhor entrou na casa. Minha esposa e todos 

eles, eles estavam lá, viram Ele. E ela disse: “Bill, deixe-

me ligar para aquela pequena mulher, sim?” 

E eu disse: “Ora, claro. Ligue para ela.” E Ele… eu 

saí. 

A primeira coisa que você sabe, havia um homem que 

veio de Louisville que tinha câncer, de uma igreja 

Batista em Louisville. E Deus o curou enquanto eu 

estava na sala, e aqui ele está sentado, exatamente aqui 

agora. Está certo, irmão? Sim, senhor. Levante-se como 
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um testemunho lá, de uma igreja Batista em Louisville. 

40 Eu estava sentado na sala, e eu tive que me apressar 

lá para fora. Minha esposa disse: “Agora, vá até esta 

pequena garota, ou esta pequena mulher.” Ela tinha duas 

ou três crianças pequenas. E eu caminhei até onde ela 

estava, a única coisa, eu a tinha visto essas duas vezes, 

apenas sabia que ela pertencia à igreja Metodista, A 

Igreja Metodista da Rua Principal [Main Street – Ed.] 

em New Albany. E ela estava sentada ali, segurando 

suas mãos assim. Eu disse: “Qual é o problema, irmã?” 

E ela disse: “Oh, eu não sei, irmão Branham.” Ela 

disse: “Eu—eu acho que eu estou simplesmente louca.” 

E eu disse: “Eu acho que não. Você não fala como 

uma pessoa louca para mim.” 

41 Então eu tive que fazer com que sua mente se 

estendesse diferente (Vê você?), até que eu pudesse 

afastá-la desse pensamento. Eu disse: “Vamos fazer uma 

pequena viagem, e voltar antes que o mundo começasse, 

afastar-nos e observar o mundo vir à existência, antes 

que Deus fizesse Sua primeira estrela e assim por 

diante,” desta maneira. 

Em poucos momentos eu senti O Anjo do Senhor 

puxando dentro deste canal. E quando Ele o fez, eu vi 

um pequeno carro preto correndo desta maneira assim, 
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exatamente do outro lado do meu quarto. Eu disse: 

“Você alguma vez esteve em um acidente?” 

Ela disse: “Não, senhor.” 

42 Eu vejo… agora, em uma plataforma, eu teria orado 

por ela e a deixado prosseguir. Vê? Mas eu a tive diante 

de mim. Eu observei novamente apenas um minuto. A 

primeira coisa que você sabe, aqui isso veio. Eu vi a 

visão se romper então, veio logo em seguida. Isso me 

pegou. Não há como fugir então. Eu disse: “Eu vejo um 

pequeno carro. Você está assentada junto a um homem 

loiro. E tem um automóvel chegando. Você passa, então 

há uma grande luz. É um trem.” E ali se foi a visão. Ela 

soltou um grito e saltou no chão e desmaiou. Então a 

visão continuou. Aqui estava ela. Quando ela se casou, 

pouco antes, seu marido foi para o exterior, apenas 

algumas semanas… ela era uma jovem mulher. Esta 

última guerra… e quando… ele foi para o exterior, 

sendo ela apenas uma menina, ela começou a correr por 

aí, sendo solitária, e ela começou a correr por aí com 

outro homem. E ela saiu em um pequeno carro com ele 

em uma noite, e viveu sem fidelidade ao seu voto de 

casamento, e no caminho de casa, quase foi morta por 

um trem. Contei a ela tudo sobre o que ela havia feito. E 

então, quando ela se levantou no chão, ela começou a 
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gritar no máximo de sua voz. Minha esposa entrou lá e 

disse: “Ora, qual foi o problema?” E… 

43 Ela disse: “Oh, irmão Branham, não conte isso a 

ninguém.” 

Eu disse: “Eu pensei que você me disse que era uma 

Cristã.” 

Ela disse: “Eu sou.” Ela disse: “Eu confessei isso a 

Deus anos atrás.” 

Eu disse: “Não foi contra Deus que você pecou, foi 

contra seu marido, seu voto matrimonial. Você era uma 

mulher casada.” Eu disse: “Você terá que ir fazer isso, 

corrigir com seu marido, se alguma vez ficar bem.” 

Ela disse: “Eu não posso fazer isso. Isso despedaçaria 

nosso lar.” Ela disse: “Eu tenho três crianças pequenas,” 

e ela disse: “meu marido me deixaria.” 

44 Eu disse: “Agora, senhora, eu fiz tudo que eu posso 

fazer.” Eu disse: “Você sabe, não há um psiquiatra no 

mundo que possa arrancar isso de você. Isso está no 

caminho de volta, no fundo da extremidade da sua alma, 

e você está apenas… você inconscientemente pensa 

nisso, até que você se colocou nessa condição.” Eu 

disse: “Essa é a coisa toda. Agora, aí está a verdade. E 

você sabe que essa é a verdade. Não há outra pessoa no 

mundo além de você, esse homem, e eu, sabemos disso 
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agora.” 

Ela disse: “Isso está certo.” Mas disse: “Eu 

simplesmente não poderia corrigir isso.” 

Eu disse: “Bem, agora, isso é tudo o que eu posso 

fazer.” 

Disse: “Oh, você não vai embora.” 

Eu disse: “Sim, madame. Há um homem sentado nesta 

sala, o que é este homem aqui.” Eu disse: “Ele está 

seriamente doente, febril lá em cima esta manhã,” Eu 

disse: “Eu tenho que prosseguir. Há mais algumas 

pessoas chegando.” 

E ela disse: “Oh, eu não posso”. Disse: “O que eu devo 

fazer?” 

Eu disse: “Vá, chame seu marido e faça a coisa certa. 

Faça a coisa certa. Limpe a coisa. Essa é a única maneira 

de fazer isso.” 

45 E ela disse: “Bem,” ela disse: “Eu simplesmente não 

posso fazer isso.” E eu… ela disse: “Oh, eu 

simplesmente… eu morrerei. Eu vou…” apenas 

começou assim. E aconteceu de eu olhar em volta, e eu 

vi algo se formando ao lado dela, e eu olhei, e ali um 

homem estava em pé, de cabelo preto, penteando a 

cabeça como que de lado, meio ondulado, um pouco 
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mais velho do que ela. 

Eu disse: “O seu marido é um homem de cabelo 

preto?” 

Ela disse: “Sim, senhor.” 

Disse: “Meio alto?” 

“Sim, senhor.” 

Eu disse: “Ele não é um diácono na igreja?” 

Ela disse: “Sim, senhor.” 

Eu disse: “Ele trabalha para uma companhia 

Chevrolet, não é mesmo?” 

“Sim, senhor.” 

Eu disse: “Ele tem a mesma coisa para confessar a 

você.” Não é de se admirar que o irmão Johnson não 

pode ter um reavivamento. 

Eu disse: “Olhe aqui.” Eu disse: “Seu marido, quando 

ele desembarcou na França, ele tomou uma garota,” e 

contei o que ele fez. E eu disse: “Há uma mulher que 

trabalha no escritório, e ela estava usando um vestido 

rosa, e eles estavam em um carro Chevrolet verde não 

mais do que três dias atrás. E ele é culpado da mesma 

coisa.” 

Disse: “Não meu marido.” 

Eu disse: “Bem, é melhor vocês acertarem as coisas. 
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É melhor você ligar para ele.” 

46 Então Meda ficou conversando com ela e a 

convenceu a fazê-lo. Ela foi e ligou para o seu marido, e 

eles entraram no carro e se encontraram na estrada. 

Então ela entrou no—no carro dele, e ela disse: “Agora, 

eu quero contar a você…” E ela confessou tudo isso para 

ele. E ele estava olhando para ela, e ela disse: “Agora, 

você não saiu com essa mulher, a mulher do escritório 

lá—os dois ou três dias antes disso, e você estava neste 

carro Chevrolet verde, e ela estava usando um vestido 

rosa…” 

Ele disse: “Como você soube disso? Onde você 

esteve?” E então, ela disse a ele onde esteve. 

Ele disse: “Querida, essa é a verdade. E eu admitirei 

que essa é a verdade. E se você me perdoar, eu perdoarei 

você. E nós criaremos nossos filhos e começaremos uma 

vida correta.” 

47 Em poucos minutos, aqui eles voltam a subir as 

escadas, lágrimas escorrendo por suas bochechas… ah-

ha, Satanás perdeu seu domínio então. Vê? Agora, ali é 

onde ele está. Vê? Agora, isso resolveu aquilo. Mas 

enquanto o pecado estivesse ali debaixo, não importa o 

quão alto você gritasse, quão duro você pisasse, quanto 

óleo você despejasse, quão alto você orasse, ou quão 
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simples você orasse, ou seja o que for que você fizesse, 

aquele diabo ficará bem ali. Porque ele tem um direito 

legal, contanto que você tenha um pecado não 

confessado. É isso mesmo. 

E você observará na plataforma… você raramente me 

ouve dizer algo sobre: “Eu expulso esse demônio.” Eu 

tenho que ver se essa é a vontade de Deus fazer isso 

primeiro. Eu orarei pela pessoa, mas nunca chamarei 

esse demônio. 

48 Você percebe que um—um dom desse tipo poderia 

mandar sua alma para o inferno. Quantos creem que 

Moisés era um profeta? Quantos creem que ele 

desobedeceu a Deus? Certamente. Deus disse, “Vá ali 

em baixo e fale com a rocha.” Não a fira mais; ela já foi 

ferida uma vez. Aquela era Cristo. Isso é certo? E 

Moisés era um profeta e tinha poder diante de Deus. E 

ele foi propriamente ali e fez o contrário do que Deus 

lhe disse para não fazer. Ele feriu a rocha; ela não trouxe 

sua água para fora, e ele a feriu outra vez, disse: “Vocês 

rebeldes, devemos nós tirar água desta rocha para 

vocês,” e ele fez o que estava contra a vontade de Deus, 

porque Deus havia lhe atribuído ser um profeta, e ele 

tinha poder para tirar água da rocha, se isso fosse a 

vontade de Deus ou não. Isso é certo? Ele fez isso, não 
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fez? Você sabe que isso não era a vontade de Deus. Deus 

lhe disse para não fazer, mas ele o fez de qualquer 

maneira. Mas então, Deus tratou com Moisés. Isso é 

certo? Ele não o deixou descer na terra prometida. 

Que tal Elias [O irmão Branham quis dizer Eliseu – 

Ed.], aquele jovem homem que ficou calvo, quando ele 

era um homem jovem, e criancinhas começaram a 

importuná-lo dizendo: “Velho careca, velho careca.” 

Ora, que coisa. Mas isso deixou aquele profeta zangado. 

E ele se virou e lançou uma maldição naquelas crianças. 

E duas daquelas ursas mataram quarenta e duas crianças 

inocentes. Está certo? Você sabe que essa não é a 

natureza do Espírito Santo, matar aquelas pobres 

criancinhas, mas isso foi um profeta enfurecido. Tenha 

cuidado. 

49 Agora, você vê o que eu quero dizer? Essa é a razão 

pela qual eu vou com calma, observo o que estou 

fazendo. Uma vez Deus colocou algo em alguém, se 

Deus não o colocou lá, Ele permitiu que Satanás o 

fizesse, colocar a maldição sobre a pessoa, por causa de 

algo que Ele estava tentando fazer, e aqui eu venho e a 

tiro delas. Veja que tipo de condição, o que Deus faria? 

Então essa a razão para que eu vá com calma, observo o 

que estou fazendo. Quando eu encontro a vontade de 
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Deus, então eu sei onde estou colocando meu pé. Mas 

até que eu saiba a vontade de Deus, eu… agora, eu não 

estou condenando as pessoas que não o fazem. Isso é… 

Deus não os considera responsáveis se eles não sabem. 

Isso é exatamente correto. Eles estão simplesmente 

fazendo o que podem. Mas essa é a razão pela qual eu 

vou com calma e observo o que estou fazendo. Você 

entende, agora? 

E é por isso que eu não oro mais pelo que eu faço. E 

se eu ver algo, e eu ver que Deus, o que Ele fez, e a 

confissão é feita, e todas as coisas estão limpas e claras, 

então eu peço ao diabo para deixar a pessoa. Se eu não 

o vejo, então não o entendo. E se você estiver em uma 

plataforma, tentando compreender qualquer um, 

simplesmente assim que eu vejo exatamente acerca de 

uma coisa, algo errado, eu apenas digo: “Isso está 

certo?” 

“Sim, está certo.” 

“Você aceitará Cristo como seu Curador?” 

“Sim.” 

“Bem, Deus o abençoe. Vá, e possa o Senhor te curar.” 

50 Eu não sei o que acontecerá com o paciente. Estou 

apenas tentando fazer com que a fé deles suba em um 

lugar onde eles possam ser curados. Você vê o que eu 
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quero dizer? 

Agora, enquanto estou em pé falando bem aqui, aqui 

agora mesmo, enquanto estou em pé aqui falando, eu vi 

uma pessoa curada aqui mesmo, enquanto estou bem 

aqui, em pé aqui mesmo na plataforma. Curado aqui 

mesmo na plataforma, simplesmente há poucos minutos 

atrás quando eu estava dando um testemunho (Isso é 

certo.), uma pessoa curada. 

O Senhor a abençoe. Amanhã à noite, se o Senhor 

desejar, quando nós chegarmos no outro grande lugar, 

nós simplesmente desceremos ali e tentaremos pregar 

cerca de quinze ou vinte minutos e veremos se não 

podemos orar por um grupo inteiro de pessoas. Vocês 

gostariam disso? Se gostariam, digam: “Amém.” [A 

congregação diz: “Amém.” — Ed.] Apenas—apenas 

subir e orar por elas, não examinar cuidadosamente o 

caso, para que eu não alcance algo que deva ser 

examinado. Assim então, deixe-O fazer a busca. 

51 E você entende, agora? Você sempre entenderá se 

alguém disser: “O que faz o irmão Branham não se 

apressar, e tão calmo, e” tal como isso? E lembre-se, 

uma visão, ver uma visão trará mais—tomará mais força 

do corpo humano, então pregar por duas horas, tão duro 

quanto você possa pregar. O… Daniel teve uma visão, e 
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ficou perturbado em sua cabeça por muitos dias. Isso é 

certo? 

Agora, aqui eu não vejo o quadro completo. É 

simplesmente igual, como eu sempre disse “Piu…” 

Quantos de vocês garotinhos já escorregaram por aí por 

cima de uma cerca de tábua e olharam para o jogo de 

bola através de um buraco do tronco, ou algo? Você sabe 

o que eu quero dizer: ou um parque de diversões 

passando? Vê? Você fica em pé sobre as pontas dos 

dedos e olha por cima, diz: “Eu—eu—eu—eu—eu vi 

um elefante.” Vê? E então você volta para baixo de 

novo. Então olha para cima novamente. “Eu—eu—eu vi 

uma girafa passar.” Bem, vê, você está apenas olhando. 

Essa é a maneira que essas visões são, meio que dando 

isso a você dessa maneira aqui. Vê? Quando estou me 

esforçando, observando, o Espírito ao redor de todos os 

lugares se movendo, e eu estou tentando ver qual é a 

visão, e eu vejo aqui, romper diante de mim um hospital, 

uma mulher está passando por uma cirurgia, e a vesícula 

biliar… “Problema de vesícula biliar, não é? Você 

passou por uma cirurgia?” 

“Sim.” 

“Deus te abençoe. Amém.” Vê? 

52 Eu apenas…, mas agora, é aí quando estou 
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empurrando o dom em si. Mas depois, quando eu apenas 

fico em pé, nem mesmo tenho nada a ver com isso, Deus 

apenas meio que se abaixa e me tira da parte de trás da 

gola, e me levanta por cima da cerca, diz: “Você vê onde 

isso começou aqui atrás? Vê tudo sobre eles daqui para 

frente? Vê o que vai acontecer por aqui?” É quando 

Deus faz isso. Vê? É quando Deus faz isso por Sua 

própria vontade. Quando eu meio que pressiono assim, 

porque isso é um dom Divino, e essa é a razão de eu ir 

com calma, porque estou pressionando isso por mim 

mesmo. Vocês entendem? Se sim, levantem suas mãos, 

digam: “Eu entendo, irmão Branham. Eu—eu creio em 

você.” Tudo bem. Obrigado. 

Deus os abençoe, agora. Eu orarei por todos que eu 

puder esta noite. Me perdoe por mantê-los até tão tarde. 

Meu… uma das minhas primeiras reuniões em 

Kentucky, e eu—eu—eu quero que você seja… eu quero 

fazer tudo o que eu puder para o Senhor enquanto estiver 

aqui. Isso meio que foi um barulho no exterior, talvez na 

próxima semana, estaremos simplesmente do outro lado 

do rio ali em Evansville, e, se o Senhor desejar. Agora, 

vamos inclinar nossas cabeças. 

53 [Espaço em branco na fita—Ed.] apenas deslocarei 

isso para trás. E eu apenas quero que todos sejam 
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realmente reverentes. Agora, estou… você sabe como eu 

creio na religião à moda antiga. Eu creio em louvar ao 

Senhor e bradar os louvores de Deus. Mas agora, quando 

estamos em pé assim, eu lhe conto o que isso faz. 

Quando você se move (Vê você?), ou—ou a razão… se 

ali há uma margem de fé ao redor, e você sentirá que os 

demônios se moverão de um para o outro. Vê você? Se 

há algo errado com uma determinada pessoa, e ela… 

como uma certa pessoa no prédio, há algo errado com 

elas, bem então, quando há algo errado com um paciente 

aqui, isso é um simpático—simpatizante demônio, eles 

se moverão para trás e para frente de um para o outro. E 

a mesma coisa será quando você conseguir—quando 

você tiver fé. Se você tiver um muro de fé ao seu redor 

por toda parte… lembre-se de Jesus colocando todos 

eles para fora do prédio e coisas assim, e então orando 

pelos enfermos e pelos… se lembra disso? Vê, isso 

tomou aqueles que realmente creram, e aqueles que 

realmente estavam acima com Deus. 

54 Agora, este homem em pé aqui, eu suponho que nós 

somos estranhos um para o outro, não somos? Senhor, 

eu não te conheço. E…, mas nós somos—nós somos 

perfeitamente, totalmente estranhos um para o outro. 

Tudo que eu sei é que ele está simplesmente em pé aqui 

na plataforma. Ele é o homem. E eu—eu oro para que 
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Deus o ajude. 

Agora, eu quero perguntar: há alguém aqui pela 

primeira vez? Vamos ver, é a primeira vez que você 

alguma vez esteve em uma de minhas reuniões? Bem, 

que coisa, apenas olhe para as mãos. Isso—faz mal a 

você. Vê, cada noite isso deveria ter desaparecido 

completamente e…?… vê? 

Agora, quando Jesus esteve aqui na terra… eu apenas 

perguntarei isso a você: Se Jesus Cristo estivesse na 

terra, até curar este homem ou alguém mais, Ele não 

poderia fazer isso. Ele já fez isso. Isso é certo? Mas 

então, se Ele estivesse na terra, Ele não afirmou ser um 

curador, afirmou? Quando Ele passou por aleijados, e 

multidões de pessoas que eram coxas, cegas, mancos, e 

ressequido no tanque de Betesda, Ele passou reto por 

cada um deles. 

Você crê que ele era… você crê que Jesus era Deus, 

que Ele era Emanuel, que Deus estava Nele? Deus 

estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo 

mesmo. A Bíblia disse assim. E Ele era o grande Jeová 

Deus, O Ungido aqui na terra: Deus conosco. E Ele 

passou diretamente abaixo por aqueles aleijados, aflitos, 

um Homem cheio de compaixão e amor pelas pessoas, 

passou pelos coxos, mancos, cegos, ressequidos, e nunca 
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fez uma coisa a respeito deles; caminhou até um homem 

deitado sobre uma malha, e curou aquele homem, disse 

a ele para pegar sua cama e andar. Foi embora e deixou 

toda aquela leiga multidão ali. Isso é certo? 

Se Deus desejar, nos próximos poucos meses, eu 

quero descer justamente aquela mesma escada, ou 

aquele mesmo lugar dentro no tanque. Eu estarei na 

Palestina, se o Senhor quiser, nos próximos poucos 

meses. 

55 Agora, naquela leiga e grande multidão. Uma 

multidão, precisa-se de dois mil para se obter uma 

multidão, me disseram. E haviam multidões. Bem, 

agora, você se lembra dos velhos críticos, simplesmente 

como eles tinham que estar aqui ou em qualquer outro 

lugar. “Por que Tu não curaste aquele um? Deixe que 

Ele cure este, e eu—eu crerei nisso.” Ora, quando ele 

veio à Sua própria cidade, muitas obras poderosas ele 

não poderia fazer. Isso é certo? Não poderia fazer, a 

Bíblia disse, por causa de quê? [A congregação diz: 

“Incredulidade.” —Ed.] Sua incredulidade. Isso é certo. 

Mas Ele sabia o que eles estavam fazendo, e o que havia 

de errado com eles. Isso é certo? 

Agora, quando Filipe veio, trouxe Natanael, Ele disse 

que sabia onde ele estava antes que viesse. 
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56 A mulher no poço, Ele falou um pouquinho com ela, 

e captou seu espírito. Então Ele disse; Ele contou a ela 

onde estava seu problema, disse: “Vá, chame seu 

marido.” Era aí onde o problema dela estava. 

Ela disse: “Eu não tenho marido.” 

Disse: “Isso é certo. Tu tiveste cinco.” 

“Ora,” ela disse: “Eu percebo que Tu és um profeta.” 

E ela correu para a cidade e disse: “Venham, vejam um 

Homem que contou—me contou tudo que eu fiz.” Ela 

estava simplesmente entusiasmada. Ele nunca disse a ela 

tudo o que ela fez. Ele disse a ela uma coisa que ela 

estava fazendo. Mas se Deus pudesse revelar isso a Ele, 

Ele poderia revelar tudo. Isso é certo? 

Agora, ouça bem de perto, agora, enquanto você 

recebeu isso agora, porque eu estou esperando por algo, 

e você sabe disso. Agora, enquanto Ele estava em pé ali, 

observe. 

Esses judeus encontraram este homem embalando sua 

cama, São João 19, e eles o interrogaram. E quando eles 

pegaram Jesus, eles interrogaram Jesus. Agora, ouça o 

que Ele disse. 

57 “Em verdade, em verdade, eu vos digo, que o Filho 

nada pode fazer por Si mesmo.” Isso é certo? “Mas o 

que Ele vê o Pai fazendo, isso faz o Filho, do mesmo 
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modo.” Isso é certo? Então, de acordo com a própria 

Palavra de Cristo, e eu creio que Ele disse a verdade. Eu 

colocaria minha vida em qualquer lugar que Ele dissesse 

ser a verdade. Ele não fez uma coisa, até que primeiro, 

Deus, que estava dentro Dele revelasse e mostrasse a Ele 

por uma visão o que fazer. 

Olhe para a ressurreição de Lázaro. Ele foi embora de 

casa por três dias. Simplesmente continuou indo. Eles 

chamaram por Ele; Ele apenas continuou indo. Então 

Ele virou e disse, “Lázaro está morto. E por causa de 

vós, fico contente de que eu não estivesse lá. Mas eu vou 

despertá-lo.” Vê, o Pai havia simplesmente acabado de 

mostrar a Ele exatamente. Lázaro vai morrer, tudo sobre 

isto, e levará três dias para isso acontecer. E quando Ele 

voltou para o… 

Veja quando Ele foi ao túmulo. Ele disse: “Eu 

agradeço a Ti, que Tu já tens Me ouvido, mas eu disse 

isso por causa destes que estão em pé.” Vê? Então Ele 

disse: “Lázaro, venha para fora.” E um homem que 

estava morto há quatro dias se pôs sobre seus pés e viveu 

novamente. Amém. Esse mesmo Jesus está aqui hoje à 

noite. Isso é certo. 

58 Agora, Ele disse: “Um pequeno espaço de tempo, e o 

mundo (os incrédulos) não me verá mais.” Agora, há 
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algumas pessoas que se dirigiriam diretamente a esta 

reunião, dizendo: “Oh, isso é leitura da mente. Isso é 

telepatia mental, isso é…” Eles poderiam ter dito… eles 

disseram a mesma coisa sobre Ele. Isso é certo? Eles O 

chamaram: “Belzebu.” Você sabe quem era Belzebu? O 

chefe dos demônios, o maior adivinho e demônio que 

havia. Disse: “Ele é o—o Belzebu.” 

E Ele disse: “Se eles chamam o Dono da casa de 

Belzebu, quanto mais eles chamarão Seus discípulos?” 

Então isso é simplesmente um verdadeiro sinal de 

apostolado (Isso é certo?), apostolado de Jesus Cristo. 

Então possa Ele, Aquele de quem nós estamos falando… 

Pense nisso, amigo. Em pé agora neste auditório 

escolar, depois de mil e novecentos… Jesus Cristo, se 

Ele levantou dos mortos, Ele disse: “O mundo não Me 

verá, mas vós Me vereis, pois eu estarei convosco, 

mesmo em vós até o fim do mundo. E as coisas que eu 

faço, vós também as fareis.” Amém. 

59 Isso me emociona tanto, irmãos. Oh, isso 

simplesmente faz meu coração… saber que eu estou 

aqui em pé diante deste pequeno punhado de pessoas, e 

tanto quanto quando estive em pé diante de cem mil 

pessoas de uma vez, e representei o mesmo Jesus Cristo, 

e não tenho medo do que estamos falando, pois Ele… 
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Aquele Anjo naquela noite disse, “Eu estarei contigo. Eu 

estarei ao seu lado.” E Ele está aqui agora. E eu sei o que 

Ele—Ele é. E eu sei de onde Ele é. 

Por mim mesmo, não sou bom. Eu sou simplesmente 

um homem. Mas Ele, Ele é Emanuel. Ele é Deus. Então 

eu sei que Ele está aqui. 

Então este homem em pé aqui, nós somos estranhos, 

meu irmão, eu não sei nada sobre você. Eu nunca vi você 

em minha vida, tanto quanto eu sei, mas Deus conhece 

nós dois. 

Agora, eu simplesmente falarei com você apenas por 

um momento em sequência para captar seu espírito. Vê 

você? Porque você é um homem; eu sou um homem. 

Nós somos de idades diferentes; provavelmente 

nascemos a muitas milhas de distância, e crescemos, 

nunca nos encontramos em nossas vidas, mas Deus 

conhece nós dois. Bem, agora, se eu sou Seu profeta… 

agora, profeta significa Seu pregador. Vê? Se eu sou 

Seu—Seu profeta, e eu disse a verdade, então Deus 

pode, se Ele desejar, por Seu poder revelador… você 

não poderia esconder sua vida se tivesse que fazê-lo 

então, poderia? Deus saberia tudo sobre você. E Ele 

poderia simplesmente me mostrar exatamente quem 

você é, de onde você é, qual é o seu problema, e como 
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você será, e o que é preciso para ficar bem. Isso é certo? 

Se Ele o fizer, amém, se Ele não o fizer, eu oferecerei 

uma palavra de oração por você e deixarei a plataforma. 

Essa é a única coisa que eu sei fazer. 

60 Mas agora, eu quero que você olhe, e creia que Deus 

me enviou para ajudá-lo. Eu agradeço você. Eu creio 

nisso. Eu creio que você tem uma boa sensibilidade ao 

seu espírito. Você é um homem honesto. E você está—

você está—você está interessado em… há… não, 

primeiro, você tem um—um—um—um eczema, uma 

ruptura em você, em seu corpo. Não pode… nada tocará 

nisso. E então, você não tem uma—um ente querido que 

está, ou esposa, ou alguém que tem uma… artrite na 

coluna vertebral? Não está certo? É artrite na coluna 

dela. Você crê que eu sou um profeta de Deus? E você, 

você tem um hábito, não tem? Fumar cigarros. Isso é 

errado. Você desistirá disso? Tudo bem. Venha aqui. 

61 Deus, seja misericordioso, e abençoe este homem, 

Senhor, quem eu abençoo em Teu Nome. E que ele 

possa ser curado. Que Seu Espírito venha sobre ele, e 

que todos os poderes do inferno possam deixá-lo. E que 

este hábito possa deixá-lo, e que ele possa estar 

perfeitamente normal e bem, em Nome de Jesus. Amém. 

Deus o abençoe, senhor. Vá…?… sim, isso irá 
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embora. Saia simplesmente se regozijando, feliz. Você 

simplesmente notará que isso desaparecerá 

imediatamente de você. 

Vamos dizer: “Graças a Deus.” Vocês creem? [A 

congregação diz: “Amém.” — Ed.] Agora, sejam 

reverentes. Agora lembrem-se, aquele eczema está solto 

no edifício agora. Isso saiu dele como uma sombra. 

[Espaço em branco na fita—Ed.] 

Seja reverente. Somente Deus sozinho pode fazer 

bem. Eu não posso. Eu sou um homem. Deus te abençoe. 

Acabou. 

62 Você assentada ali, senhora, com o casaco azul, 

olhando para mim, você está doente também, não está? 

Algum tipo de condição nervosa da qual você quer ser 

curada… você crê que Deus te fará completamente bem? 

Você crê com todo o seu coração? Tudo bem. Você pode 

se levantar. Jesus Cristo te faz bem. Deus te abençoe. 

Amém. 

Você crê com todo o seu coração? Apenas um 

momento. Por favor, todos reverentes. Não—não se 

movam. Há algo que aconteceu, então eu… Onde ela 

estava? Não houve alguém curado na audiência naquele 

momento? Onde ela estava? A mulher… Alguém com 

quem eu estava falando foi curado, alguém. Onde eles 
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estavam? Eu estava falando… eu não estava falando 

com alguém na audiência? Oh, desculpe-me. Levante-

se. Qual era o seu problema, senhora? Madame? [A irmã 

diz: “Problemas intestinais.” —Ed.] Oh. 

63 Assentada bem ali, olhe aqui, bem abaixo naquela 

fileira ali, você tem problemas intestinais também, 

pendurados de um lado a outro. Você crê que Deus fará 

você ficar bem? Condição de colo, você crê que Ele fará 

você ficar bem? Você quer aceitar sua cura agora? Você 

aceitará? Então levante-se. Deus te abençoe. Vá para 

casa agora, você ficará bem. Isso é Satanás. Eu o vi 

recuar, e eu não sabia onde ele golpeava. Vê? Ele estava 

simpatizando com aquele mesmo espírito. Você pode ir 

para casa agora e ficar bem. Deus te abençoe. 

Qualquer pessoa no edifício pode ser curada se você 

crer nisso. Tudo bem. 

Venha aqui, senhora. Com licença. Você crê com todo 

o seu coração? Você crê que eu sou Seu servo? Eu não 

conheço você, nunca vi você em minha vida, de forma 

alguma, absolutamente não há maneiras para eu saber 

qualquer coisa sobre você. E você não me conhece. 

Como talvez… nós somos simplesmente estranhos que 

se encontraram aqui. Isso é certo? Você está com 

problemas no estômago. Isso é um tumor. Está certo? Se 
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está certo, levante sua mão. Você crê que Deus curará 

você? Você crê em mim como Seu vidente, Seu profeta? 

Vê, a razão pela qual eu perguntei isso, o Anjo de Deus 

disse a mim, “Se você fizer com que as pessoas creiam 

em você.” Vê? Essa é a razão pela qual eu questionei 

isso. 

Apenas um momento. Olhe aqui novamente. Você 

tem um ente querido que foi ferido. Foi seu marido. 

Ele—ele—ele—ele machucou seu braço esquerdo, e ele 

está… uma árvore caiu nele, ou uma copa de árvore ou 

algo assim. Isso é certo? Se está certo, levante sua mão. 

Vocês dois vão para casa. Vocês ficarão bem. Jesus 

Cristo os faz bem. Deus os abençoe. Desçam da 

plataforma. Deus esteja com vocês. 

Mãe, você crê que Deus a fará restabelecer-se dessa 

artrite? Você está assentada lá orando sobre isso. Bem 

aqui. Tudo bem. Levante-se. Isso acabou. Deus te 

abençoe. Você pode ir para casa agora. Deus a abençoe, 

ali. 

64 Venha, irmã. Você crê com todo o seu coração? Oh, 

quão maravilhoso. Por que vocês não creem, todos 

agora? Vê? Vocês creem? Você tem um braço quebrado, 

é claro, eu vejo isso. Tem algo errado com você. Você 

dificilmente consegue se levantar. Sim, isso é 



59 COMO O ANJO VEIO A MIM                                                                                                                                                      

    

reumatismo. Você andou por aí; você pensou que tinha 

pólio. Mas isso não é poliomielite; isso é reumatismo. E 

você tem pedras no rim também, nos rins. E você tem 

algo errado com seu fígado. Você tem que continuar 

tomando remédio. O fígado… o fígado não funcionará a 

menos que… Isso é certo? Isso é uma condição nervosa 

que está paralisando o fígado, não deixará o fluxo passar 

corretamente. Você tem que continuar a tomar remédios 

para isso. Você não tem—você não está familiarizado 

com um irmão Vibbert? Eu o vejo falando com você ou 

algo assim. Ele é—ele é seu pastor. Venha aqui. 

Nosso Pai, Que estás nos céus, santificado seja o Teu 

Nome. Que Tuas bênçãos possam vir sobre esta mulher, 

e que o Espírito Santo de Deus possa curá-la e fazê-la 

ficar bem. Quaisquer que sejam os problemas dela, 

Senhor, Tu sabes tudo sobre eles. E eu oro para que Tu 

a faças completamente sã. Em Nome de Jesus Cristo eu 

peço isso. Amém. 

Deus te abençoe, senhora. 

65 Tudo bem. Venha. Você crê? Com todo o seu 

coração? Crê que o Deus Todo-Poderoso está aqui para 

fazê-la sã? Você está aqui para me fazer uma pergunta. 

A primeira coisa, você tem uma malignidade, um tumor, 

uma condição cancerosa. E você sente que está ficando 
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melhor agora. Isso não está certo? E você está pensando 

acerca de uma mulher idosa. Ela é sua mãe. E ela tem 

artrite. E há algo errado com os olhos dela. Não está 

certo? Bem, vá colocar suas mãos sobre ela agora. E que 

Deus possa fazê-las bem. 

Senhor Jesus, eu oro para que Tu concedas estas 

bênçãos, no Nome de Jesus Cristo. Eu digo isso… 

coloque isso sobre ela. Agora ela pode recebê-la, pegue 

isso e envie a ela. 

Tudo bem. Venha. Senhora, você crê com todo o seu 

coração? Deus está aqui para fazê-la ficar bem. Você crê 

nisso? Tudo bem. Eu pedirei a Deus que cure você. 

Agora, você sabe que está sujeita a uma operação por 

um tumor agora. E você também tem artrite. Mas Ele a 

curará se você crer nisso. Você… 

Senhor, eu oro agora enquanto coloco minhas mãos 

nesta velha mãe, em Nome de Jesus. Amém. 

66 Está acabado, irmã. Você pode sair da plataforma. 

Ela não tem mais nenhuma artrite. Você viu isso. Olhe, 

colocando seus pés assim. Caminhe como uma 

verdadeira jovem mulher, estalando seus pés para cima 

e para baixo assim. 

Vamos dizer: “Graças a Deus.” [A congregação diz: 

“Graças a Deus.” —Ed.] 
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Você crê, meu irmão, enquanto você vem? Você quer 

restabelecer-se desse problema de coração? Diga: “Eu 

aceito minha cura.” Deus te abençoe. Saia da plataforma 

e diga: “Obrigado, Senhor Jesus.” 

Tudo bem. Venha, senhora. Você crê enquanto vem? 

Você crê que Deus te curará? Ele pode? Você crê que 

Ele o fez? Se Deus me revelar qual é o seu problema, 

então você aceitará isso? Você pode? Vê, eu não posso 

curar você. Não posso. Mas você percebe que você está 

condição de morte e você sabe que não poderá viver 

muito mais tempo da maneira que você está. É por isso 

que eu estou tentando chacoalhar sua fé, senhora. 

67 Olhe aqui. Nós somos estranhos? Nós não 

conhecemos um ao outro. Deus nos conhece. Está certo? 

Você teve um conflito para chegar aqui. Não está certo? 

A vida tem sido uma coisa muito ruim para você. Você 

está sofrendo com uma condição estomacal. Não está 

certo? Quase à beira da morte, não é verdade? Mas você 

tem orado, e você tem pedido a Deus, se você pudesse 

chegar a esta plataforma você seria curada. Você crê que 

se eu colocar minhas mãos sobre você… Isso é verdade? 

Você orou isso ao lado de uma cama aqui não faz muito 

tempo. Eu… ajoelhada ao lado de uma cama. Agora, 

isso não é verdade? Se é, levante sua mão. 
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Agora, venha aqui. Você crê em mim como Seu 

profeta? Então maldito seja esse demônio que segura 

esta mulher. Que ele deixe a mulher e saia dela. Em 

Nome de Jesus Cristo, que ele possa partir. 

Agora, vá, coma o que você quiser, senhora. 

Continue…? … 

Vamos dizer: “Graças a Deus.” [A congregação diz: 

“Graças a Deus.” —Ed.] 

Tudo bem. Traga a irmã. Agora, senhora, você tinha 

problema estomacal também. Quando, assim que eu 

disse aquilo, isso te abalou. Isso é certo? Você tem um 

problema péptico no estômago. Apenas continue, coma 

o que você quiser. Deus te abençoe. Vá e fique bem. 

68 Venha, senhora. Você crê Nele? Claro que você vê, 

você está usando óculos. Nós sabemos que isso é 

verdade. Mas eu vejo você em uma manhã, você mal 

consegue se levantar. Você tem artrite nas costas. Isso é 

certo? Continue descendo por ali simplesmente dizendo: 

“Obrigado Senhor, por me curar” e melhore no Nome de 

Jesus Cristo. 

Vamos dizer: “Graças a Deus.” [A congregação diz: 

“Graças a Deus.” —Ed.] 

Tudo bem. Venha, senhora. Você é uma pensadora 

muito profunda. Você é sincera nisso com todo o seu 
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coração. Mas isso fez com que você fosse uma pessoa 

nervosa. E você é muito nervosa. Você está sempre 

tomando assuntos de outras pessoas, e pensando sobre 

isso, atravessando pontes antes de você chegar nelas, 

construindo coisas que nunca acontecem. Nisso, isso 

desenvolveu um problema de estômago para você. Não 

está certo? Tudo bem. Você crê em mim agora como Seu 

profeta? Então, se você sair daqui esta noite e dizer: 

“Senhor Jesus, eu aceito Seu vicário sofrimento por 

mim. Eu aceito Sua cura para mim no Calvário. Eu 

comerei o que eu quiser, e digo ao diabo que eu sou 

livre.” … Você crerá nisso? Então vá e faça isso. Em 

Nome do Senhor Jesus Cristo…?… Amém. 

69 Tudo bem. Venha, senhora. Você e eu somos 

estranhos. Eu não… essa é a maneira de pensar isso, 

irmã. Essa é a maneira de manter sua mente Nele. Tem 

algo que você tem… é uma hérnia. Você crê que Deus 

fará você ficar bem e curará você com todo o seu 

coração? Você crê nisso com todo o seu coração, você 

pode ter isso. 

Você, irmã, você tem problemas femininos. Está 

certo? Isso é um abscesso. Deus te abençoe. Jesus Cristo 

te faz sã. Você crê nisso? Venha aqui. Eu te abençoo, 

minha irmã. Em Nome de Jesus Cristo, que Ele possa te 
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curar. Amém. Vá, agora. 

Oh, quão maravilhoso. 

Tudo bem. Venha, senhora. Você crê? Tenha fé. 

70 Você sentado ali, senhor, você simplesmente foi 

curado? Com os óculos, você acabou de ser curado? 

Sim, senhor. Você tinha o—um—um eczema? Bem, 

aquela senhora logo atrás de você, isso é… você tem 

eczema também, não tem? Agora, era aí onde isso 

estava. Eu vi isso pendurado lá. Tudo bem. Jesus Cristo 

te fez são também, senhora. O diabo tentou te tirar fora 

disso, mas Deus abençoou você. Amém. Eu podia ver a 

benção sobre aquele homem, e eu—eu não podia dizer. 

Vamos dizer: “Louvado seja o Senhor.” [A 

congregação diz: “Louvado seja o Senhor.” —Ed.] Que 

coisa, quão maravilhoso. 

O problema de coração se foi de você, irmã. Saia da 

plataforma se regozijando, dizendo: “Obrigado, Senhor 

Jesus.” 

71 Satanás, oh, ele está chicoteado agora mesmo. Ele foi 

chicoteado no Calvário; ele está chicoteado aqui mesmo 

na igreja. Ele está exposto. Claro que ele está exposto. 

Ele é dissimulado, e ele é baixo. Mas ele não pode se 

esconder de Deus. Deus sabe exatamente onde ele está. 
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Senhora, você tem um problema feminino. Você crê 

que Deus te cura agora? Tudo bem. Vá e regozije, e 

testifique sobre isso. No Nome de Jesus Cristo eu peço 

isso. 

Vamos dizer: “Graças a Deus.” [A congregação diz: 

“Graças a Deus.” —Ed.] 

Alguém… você deixou cair seu cartão, senhor? Está 

tudo bem. Simplesmente segure esse. Talvez nós 

possamos chegar nesse em alguns minutos. 

72 O que você pensa sobre isso, senhor? Você crê que 

isso seja a verdade, o pequeno companheiro com a 

gravata listrada sentado ali? Sim. Sim, senhor. Você 

quer restabelecer-se dessa hérnia que você tem, e quer—

crê que Deus fará você ficar bem? Tudo bem. Levante-

se. Deus te abençoe. Eu prendi sua atenção quando você 

deixou cair seu cartão, e você estava se perguntando o 

que foi isso que caiu, algo… não, foi o cartão do 

próximo homem. Tenha fé. Eu o vi em pé ao seu lado. 

Isso estava sobre o seu lado esquerdo. Mas Deus fará… 

isso é certo? Se é, levante sua mão, se isso está certo. 

Está certo. Tudo bem. Sinta ali em baixo agora, você 

pode ver que isso se foi. Agora, você está bem. Jesus 

Cristo te curou. Louvado seja o Senhor. Amém. Aí está. 

Vê? 
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73 Sejam reverentes. Aqui está um homem surdo. 

Inclinem suas cabeças em todos os lugares. Senhor 

Deus, Quem criou os céus e a terra, fez todas as coisas 

por Jesus Cristo, Quem está presente agora para curar os 

doentes e aflitos, eu oro para que Tu cures este homem. 

Que esse espírito surdo, que está tentando tomar sua vida 

e sair dele, a razão de ele caminhar diante de um veículo 

em movimento, e enviá-lo a um túmulo prematuro… tu 

espírito maligno, chamado surdez, em Nome de Jesus 

Cristo, o Filho de Deus, saia do homem. 

Você me ouve agora? [“Eu ouço.”] Veja se você pode 

dizer isso, diga “Amém.” [“Amém.”] Diga: “Eu amo o 

Senhor.” [“Eu amo o Senhor.”]. E você tinha um 

problema de próstata. Os médicos querem te operar. 

Bem, Se Jesus Cristo, Quem deu a você sua audição, 

curou você do problema da próstata. Vá, e fique bem, no 

Nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, irmão. 

Amém. Quão maravilhoso. Não se mova, por favor. 

Você crê com todo o seu coração? O Anjo do Senhor 

continua suspenso bem aqui nessa região… eu… 

exatamente neste círculo aqui. 

74 Você tem artrite, sentada lá, senhora, com o pequeno 

chapéu preto, cabelo grisalho, meio que assim. Não está 

certo? Ele está… é você quem Ele estava tentando 
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alcançar. Eu vejo você mancando. Eu vi você tentando 

renunciar algo distante; você dificilmente conseguiria 

fazer isso. Isso fica completamente sobre você às vezes, 

o faz ficar realmente rígido. Jesus Cristo te curou. Você 

crê nisso? Você crê? Levante-se e aceite sua cura então, 

no Nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. 

A senhora sentada bem próximo a ela—próximo a ela 

lá, Ele está em pé sobre ela agora. Você tem alguma 

espécie de crescimento, senhora. Isso está—isso está na 

garganta. Isso é um bócio [O mesmo que papo – Ed.]. 

Isso é certo? Jesus Cristo te faz bem. Você crê nisso? 

Amém. Deus te abençoe. Essa é a maneira de se fazer 

isso. Aí está. Isso se foi dela. Olhem fora de sua 

garganta. Isso se foi. Deus a tem curado. 

Vamos dizer: “Louvado seja Deus.” [A congregação 

diz: “Louvado seja Deus.” —Ed.] 

75 Ali Ele paira sobre uma jovem mulher sentada bem 

ali do outro lado. O que você achou disso, senhora? Tem 

um baço inchado, não tem? Não está certo? Você crê que 

eu sou profeta de Deus? Você crê que Deus me deu Sua 

Palavra? Fique em pé e aceite sua cura, e você ficará 

bem, em Nome do Senhor Jesus. Amém. 

Vamos dizer: “Graças a Deus.” [A congregação diz: 

“Graças a Deus.” —Ed.]. Vamos todos nos levantar e 
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dar louvores a Ele, todos. Vamos simplesmente 

agradecê-lo por nossa cura 

Senhor Jesus, Tu és Alguém amável, cure todos esses 

doentes e necessitados aqui esta noite, Senhor. Nós 

damos louvores a Ti. Nós sabemos que Tu estás aqui. 

Nós sabemos que o Teu Espírito está próximo para 

abençoar e curar todos que estão necessitados. Agora, 

que as pessoas possam, Senhor, que estão em pé aqui, 

exceto eu, saber que minha força se foi, mas Senhor, Tu 

estás aqui. E agora, como Seu servo, eu tomo o domínio 

sobre todo espírito imundo neste edifício. E eu digo a 

Satanás: “Você é um derrotado. Deus enviou Cristo e 

Ele conquistou a vitória. E eu te acuso por Jesus Cristo, 

o Filho de Deus, saia das pessoas. Deixe-os e se 

vá deles, Em Nome de Jesus. 
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    Eu tenho um irmão que é alto e magro, loiro, nariz 

achatado, e pele clara; ele não se parece comigo. Nós não 

agimos da mesma forma. Nós—você nunca saberia que 

nós éramos irmãos. Mas o papai dele é meu papai. E se a 

família o aceitou olhando a maneira que ele é, me aceitou 

olhando a maneira que sou, então nós aceitamos um ao 

outro para sermos irmãos. Isso é certo. Então é deste jeito 

que temos que fazer nesta esfera Cristã. Nós temos que 

crer, ter fé um no outro.  

Quando cristãos perdem a fé um no outro, o diabo 

pegou a igreja naquele momento. Isso é certo. Nós 

temos que ter fé e confiança um no outro, carregar 

um ao outro.                                                                                          
Parágrafo 21 
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