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Muito obrigado. Boa noite, amigos. Eu estou muito
feliz por voltar aqui outra vez esta noite. Lamento que seja
a última noite desta série de reuniões. Não sei se essa será minha última
noite no campo ou não, porque posso estar de volta se todos vocês me
permitirem, e se o Senhor me permitir, e eu regressarei novamente. [A
audiência aplaude. —Ed.] Obrigado. Muito obrigado. Me faz sentir
duas vezes bem-vindo. E se o Senhor conceder, a próxima vez talvez
não sejam apenas algumas noites assim. Deste modo é uma pena.
Agora, nós estamos entrando exatamente agora em um lugar onde as
pessoas estão realmente começando a serem curadas (Vê você?),
apenas dando um passo acima.
Os guardas estavam me contando na noite passada; minha força se
foi. Lamento que eu não possa ficar além do que fico, porque minha
força está quase esgotada. Oh, que coisa, se você soubesse quão fraco
eu fiquei. Às vezes eu tento colocar um—jogar meus ombros para trás
quando… oh, que coisa, se você apenas soubesse o que estava por trás
disso. Mas estou tentando meu melhor para fazer tudo que eu posso.
Estou realmente fraco esta noite.
2 Ontem à noite eu estava tentando dizer sobre a senhora que estava
assentada bem aqui, que estava em uma cadeira de rodas. Eu a vi
caminhando. E eu estava tentando dizer a ela, e eu simplesmente não
tinha fôlego o suficiente para fazê-lo. E então quando eu cheguei lá
fora, os guardas, eu disse: “Voltem e digam à senhora, os aparelhos
dela, para andar, que Cristo a curou.” Eles me disseram há alguns
minutos que ela acabou de tirar seus aparelhos, e estava caminhando
e estava bem. Então foi excelente.
E nesta tarde a senhora que estava aqui, e o Espírito do Senhor
desceu e apontou para ela; a primeira vez que ela andou, não sei por
quanto tempo, sentada em uma cadeira de rodas. Agora ela está
caminhando. Como o Senhor tem concedido essas coisas. E deixando
grandes testemunhos…
3 Eu conheci uma senhora esta noite enquanto nós estávamos jantando
em um lugar, que estava na reunião em Windsor, Ontário. Eu acho que
ela ia falar, ela falou esta noite? A senhora que estava apenas… câncer
tinha comido completamente aqui em cima, e os médicos apenas lhe
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deram um breve tempo. E como o Senhor se moveu para baixo e disse
a ela, “Você viverá.” Vê? Não importa o que, o que os outros pensam,
disse: “Esse é o primeiro.”
Agora, e se ela não tivesse crido naquilo? E quando ela recebeu…
piorou em alguns dias, ficou um pouco pior do que ela estava; ela
pensou, “Bem, aquele homem apenas me disse algo que estava
errado.” Bem então, ela teria ido adiante e morrido. Mas ela creu que
o que foi dito era a verdade, e Deus a recompensou.
4 Como eu lhe disse antes, muitas vezes, tempo e visão são os piores
inimigos que Deus tem, tempo e visão. Você observa, e nenhum deles
declara nada a respeito de Deus. Você quer que seja feito
espontaneamente, quando Deus tem Seu tempo acerca das coisas. E
vamos simplesmente crer em tudo que foi dito.
Eu não sei; foi há algumas semanas atrás que alguns dos mais
extraordinários testemunhos vieram. E eu me perguntei acerca daquela
reunião, por que não havia tantas—inúmeras curas espontâneas
tomando lugar. Bem, Eu não sabia. E vim descobrir isso… E enquanto
eu estava aqui, uma senhora simplesmente me ligou enquanto eu estava
aqui e me contou. Isso foi muitos dias depois da reunião que uma—uma
senhora teve um problema de estômago, e isso foi tão ruim que ela mal
podia, ela não conseguia comer nada além de beber água de cevada e
assim por diante, úlceras muito graves. E disse isso, eu disse a ela que
ficaria bem.
5 E ela disse: “Irmão, isso durou por semanas, três ou quatro semanas,
e nada tinha acontecido ainda.” E ela simplesmente se manteve crendo;
ela não desistiria. E uma manhã ela tentou comer algumas torradas. E
oh, disse: “Como seu estômago a queimou, até que ela mal podia
suportar.” E disse: “Ela estava chorando na janela, lavando a louça,
chorando.” E disse: “Enquanto ela chorava, um sentimento realmente
refrescante se apoderou dela.” Disse, ela disse: “Bem, algo… e ela
tentou lavar a louça; ela ficou tão nervosa, e ela se virou ao redor,” e
disse: “seu estômago estava tão frio.” E ela comeu um pouco de aveia
que alguns deles tinham deixado lá. E isso não a incomodou. Ela bebeu
uma xícara de café, que não tinha sido capaz de fazer por muito tempo.
Não incomodou ela. E ela ficou tão feliz que correu rua abaixo a
caminho de sua vizinha, para contar à sua vizinha sobre o que tinha
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acontecido na reunião. E a vizinha também tinha sido pronunciada, iria
ser curada. Ela estava indo contar a sua vizinha para não se
desanimar, porque isso tinha que acontecer. A vizinha tinha um grande
tumor em seu pescoço.
E ela encontrou sua vizinha caída no chão gritando com o máximo
de sua voz. O tumor tinha acabado de sair do seu pescoço alguns
minutos antes daquilo. E você sabe o que foi isso? Isso—isso foi o Anjo
do Senhor passando por aquela vizinhança, daquelas coisas que—Ele
tinha pronunciado. Se Ele pronuncia isso, é Sua obrigação, não minha
ou sua. Vê? É sua obrigação manter-se crendo. É minha obrigação
ficar aqui e trabalhar para Ele. É sua obrigação crer no que Ele lhe
disse, e Deus fará isso acontecer.
6 Agora, eles nem sempre podem responder espontaneamente. Quando
Paulo estava fora no oceano naquela noite, e quatorze dias e noites sem
lua ou estrelas, ora, todas as esperanças se foram. Isso está certo? Sem
nenhuma esperança, naqueles marinheiros, oh, homens quase com
cracas [Mariscos que se prendem em rochas, conchas, madeiras e
demais objetos debaixo da água – Ed.] neles, eles tinham estado no mar
há tanto tempo. E eles disseram, “Todas as esperanças se foram, se
alguma vez existiram.”
E Paulo estava abaixo na galeria, e o Anjo do Senhor veio a ele. Ele
correu para cima do convés e disse: “Tendes bom ânimo; tendes bom
ânimo; pois o Anjo de Deus, de Quem eu sou servo, esteve ao meu lado
e me disse ontem à noite.” Veja que “Paulo, você aparecerá diante do
imperador, e assim por diante; e Deus tem lhe dado, a todos que
navegam com você.” E ele disse: “Tendes bom ânimo, pois eu creio em
Deus, que deve ser simplesmente como me foi mostrado.”
E eles aproveitaram e comeram—comeram, foram encorajados
porque creram. Paulo creu que o que Deus lhe disse era a verdade.
Agora, isso foi vários dias antes que eles naufragassem ou chegassem
à ilha. Mas Deus fez acontecer, porque eles creram. Não tenha medo.
7 Agora, eu quero que você me escute. As duas últimas noites, vou dizer
isso: Eu creio que se eu… Possa Deus me ajudar a não—não exagerar,
mas apenas ser sincero como eu creio, do meu coração. Da força que
me foi tirada nesta reunião, há pelo menos duzentas pessoas sentadas
aqui neste momento que já estão curadas. Você simplesmente não
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distingue isso; simplesmente não reconhece isso. Há pessoas aqui que
eu sei que estão curadas. Apenas que, às vezes, é como um
conglomerado lá, eu não posso dizer onde está. Mas são apenas…
Você apenas imagina; você toma quinhentas estações conectando em
um rádio ao mesmo tempo. Vê? É difícil. E às vezes eu apenas levanto
minhas mãos e agradeço a Deus e vou [Espaço em branco na fita—
Ed.] Isso—isso é verdade… Você crê nisso? Deus falou que lhe digo a
verdade, e isso é assim.
8 E você verá muitas dessas pessoas aleijadas que estão aqui agora—
que estão aqui agora que são de fato aleijadas, eles ficarão bem,
apenas tão certo quanto qualquer outra coisa. Eles ficarão bem. E
eles—eles ficarão, ficarão todos bem, muitos deles. Há alguns deles, eu
os enxerguei. Há algumas pessoas aqui com problema de coração, que
ficarão sadios. Alguns aqui com câncer, eles ficarão sadios. E
houveram pessoas que passaram através da plataforma aqui, que não
ficarão sadios. E isso é certo. A menos que Deus mude as coisas de
alguma maneira. Pois eu os vi virem aqui e vi o próprio teor da morte
romper-se, pairar sobre eles. E eu—eu sei que eles não podem ir
muito—muito, a menos que Deus tenha algo a ver com isso.
Mas agora, sua oração pode mudar isso. Eu nunca afirmo nada. Uma
senhora faleceu na outra noite. Aquela senhora, eu sabia que estava
muito fraco e, quando ela veio, quando ela olhou para cima, eu disse:
“Você crê?”
A mulher disse: “Sim.”
Eu simplesmente tinha um pouco mais de força; eu teria dito a ela:
“Você apenas acha que crê.”
Fé é algo que você; isso é absolutamente; não é simplesmente o que
você imagina; isso—isso é uma—isso é uma realidade. Muitas
pessoas… eu digo isso com modesta humildade, porque eu—eu posso
nunca estar—ver todos vocês novamente a partir desta noite.
Provavelmente há pessoas aqui que nunca mais voltarei a ver na minha
vida. Mas eu afirmo que oitenta por cento das pessoas que vêm à
plataforma não sabem o que é fé. Eles têm uma esperança, mas não fé.
Mas “Fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência
das coisas não vistas.”
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9 Olhe aqui, rapaz, você, fique em pé. Guarda, eu quero que você venha
aqui apenas um minuto. E fique em pé aqui apenas um… não para fazer
de você um show público para as pessoas; eu só quero para uma
ilustração. Agora, apenas ande um pouco mais perto. Quantas—
quantas pessoas aqui sabem quantos sentidos governam o corpo
humano, controlam o corpo humano, deixe-me ver suas mãos? Quantos
existem? [A congregação responde, “Cinco.” —Ed.]
Veja se eu os nomeio corretamente: visão, paladar, tato, olfato,
audição. Isso é certo? Agora, isso é o que controla o homem natural.
Agora, eu olharei desta maneira. Agora, em pé, diante de mim, está um
jovem. Ele tem cabelo castanho. Ele está de casaco azul, uma camisa
branca com uma gravata listrada azul e branca. Eu quero que você vire
desta maneira, rapaz. Quantos acreditam que essa é a verdade? Como
você sabe que é a verdade? Você tem um sentido de que possui…
10 Agora, há homens—pessoas assentadas aqui que são cegas, que não
podem ver isso; eles não sabem disso. Vê, eles têm que tomar minha
palavra para isso, e sua palavra. Exceto o homem que está em pé lá.
Mas nós somos abençoados esta noite, nós que podemos ver, pelas
misericórdias de Deus, de modo que essa é a verdade. Agora, o sentido
da visão declara isso.
Agora, quantos ouviram essa expressão, que “Ver é crer”. Tudo bem.
Aquele homem ainda está em pé lá, e eu não o vejo. Ver é crer? Não,
senhor. Você quer argumentar comigo que ele não está lá? Bem, agora,
você não pode fazer isso. Ele está em pé lá. E eu sei que ele está lá.
“Bem,” você diz, “não, ele saiu, irmão Branham.”
Não, ele não saiu; não, senhor, ele está lá. Você tenta argumentar
comigo fora disso agora. Você não pode fazer isso. E eu não o vejo; é
impossível para mim vê-lo agora. Isso é certo? Mas eu sei que ele está
lá. Como você acha que eu sei que ele está lá? [A audiência responde,
“Você o toca.” —Ed.]
Isso é certo, então ver não é crer, é isso? Sentir é crer nisso. Agora,
esse é o sentido do tato, que ele está em pé ali. Agora observe, agora
eu não posso senti-lo de modo algum. O sentido não funciona de modo
algum; eu não posso sentir nada. Mas eu sei que ele está lá. Por que?
Eu o vejo. Portanto, existem dois sentidos completamente separados.
Isso é certo?
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11 Por exemplo, a música iria tocar. Você poderia ver isso? Eu pensei
que ver era crer. Ver não é crer. Correto, você poderia apalpar isso?
Você poderia saborear isso? Você poderia cheirar isso? Como você
sabe que isso estava tocando? [A audiência responde, “Você ouve
isso.” —Ed.] Isso é correto. Então ver não é crer.
Agora, se este jovem, em pé ali agora; eu o vejo e sei que ele está ali
pelo sentido da visão. Eu não posso apalpá-lo, de nenhuma outra
maneira eu posso entrar em contato com ele. Agora, eu sei que ele está
lá, porque o sentido do tato diz que ele está lá. E isso é uma realidade.
Agora, toda pessoa que tem aqueles mesmos sentidos saberia a
mesma coisa. Obrigado, jovem irmão. Agora, o que é fé? Fé é a
substância das coisas que se espera, a evidência das coisas que você
não vê, saboreia, apalpa, cheira ou ouve. Mas isso é tão real quanto é
o sentido do tato ou visão. Você sabe o que eu quero dizer?
Você… quantos aqui com visão boa dizem que eu vesti uma camisa
branca? Quantos creem nisso? Você crê que essa é uma camisa
branca? E se eu te dissesse que era vermelha. Você creria nisso? Não,
senhor, você diria que essa camisa era branca.
12 Agora, quantos creem em cura divina? Quantos creem que Cristo te
curou lá atrás, mil e novecentos anos atrás, quando ele morreu por
você? Se você crê nisso, se sua fé declara isso, que você está curado
agora mesmo, apenas tanto quanto o sentido da visão diz que isso é
branco; está acabado. Aí está. Vê? Isso é uma realidade. Não é apenas
um mito; isso não é algo imaginário; Isso—isso é concreto, você sabe
disso. Não há—sem dúvida em parte alguma; está tudo acabado; se foi;
você sabe disso.
Agora, como o jovem sentado aqui na cadeira. Rapaz, se você crê que
sua aflição te deixará agora, e você crê que Cristo fará você ficar bem,
sua fé é forte o suficiente para fazê-lo, assim como sua visão diz que
isso é branco, acabou, irmão, você tem que ficar bem. Isso é certo.
Simplesmente da mesma forma como esses aleijados estão assentados
aqui.
13 Agora, na maior parte das vezes, quando as pessoas são aleijadas…
eu—muito raramente eu chamo um aleijado até que eu os veja curados.
Porque as pessoas… nas reuniões sempre há críticos, e eles olham para
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o aleijado e dizem, “Bem, qualquer um com algum senso sabe que essa
pessoa é um aleijado, por que diz isso a ela?” Eu geralmente tento fazer
com que as pessoas, que não pareça ter nada de errado com elas (Vê?),
ou algo como aquilo. E às vezes eu começo uma fila, e apenas mantenho
seguindo uma fila, até eu encontrar um pecador em algum lugar, tal
como isso. Onde eles são cristãos, cristãos, cristãos, quando eu entro
em contato com alguém que é pecador, ou algo em sua vida, eu citarei
isso. Isso é verdade? Isso tem sido verdade? Certamente (Vê?), eu
citarei aquilo. Às vezes eu sigo a fila, até encontrar, talvez eu comece
a fila e não consiga encontrar uma, ou começo em outro lugar e vejo
se eu consigo encontrar um pecador em algum lugar, de onde Isso
chamará essa pessoa. Eu não sei quem eles são nessa multidão, mas eu
tenho que entrar em contato com cada indivíduo desse modo. Agora,
isso não os cura, mas às vezes isso constrói a fé onde eles podem ser
curados.
14 Agora, Deus tem sido bom a você; Deus está com você. E eu quero
que você creia nele com todo o seu coração. E agora lembre-se, muitos
de vocês ficarão bem. Muitos de vocês vão melhorar; essa é a verdade.
E agora, eu quero… O irmão Baxter apenas disse há alguns momentos
atrás, falando comigo, disse: “Irmão Branham, nós liquidamos todas
as nossas dívidas, e eles fizeram a você uma oferta de amor.” Agora,
isso me faz sentir pequeno também. Vê você? Eu—eu não precisava que
você fizesse isso. Mas sendo que estou indo para o exterior, tenho que
deixar a família por um pouco e, quando eu retornar, não terei
nenhum… eu ia conseguir meu emprego de volta até que o Senhor me
dissesse o que fazer, como um patrulheiro, de volta a caminhar nas
altas linhas para a companhia de serviço público, até que o Senhor
falou comigo e me disse o que fazer. E o irmão Baxter disse: “Irmão
Branham, isso seria uma pedra de tropeço para as pessoas.”
E eu—eu quero ficar sozinho, o que quero fazer é comigo mesmo e
orar. Porque eu creio que isso agora é, Deus por Sua graça, me
permitiu liderar um avivamento que varreu o mundo no começo. Vê?
Agora, eu creio que há algo vindo que será uma porção dobrada para
a igreja. E eu sinto isso descer em meu coração.
15 Agora, lá atrás, o último sermão que preguei em meu tabernáculo
foi sobre Davi e Golias. E eu disse, aqui, até mesmo meu próprio bispo
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batista estava lá e disse: “O que você comeu naquela noite?” Disse:
“Você teve um pesadelo.”
Eu disse: “Não, senhor, e eu não aprecio isso”. Eu disse: “Não. Foi a
verdade, para mim foi real.”
E ele disse: “Você, com sua educação na escola primária, orará por
reis, e grandes homens, e—e homens de estado e assim por diante, vão
ser curados?”
Eu disse: “Sim, senhor.”
Eu disse: “Bem, como você obteve isso?” Disse: “É melhor você voltar
ao seu tabernáculo e esquecer acerca disso.”
Eu disse: “Como eu posso esquecer acerca disso, quando está escrito
permanente pelo Sangue de Cristo sobre o meu coração.” Eu disse:
“Vocês todos—vocês todos verão.”
E ele disse: “Eu estarei ouvindo.”
E você viu a “Voz da Cura” aqui recentemente, que ele se desculpou.
E ele está orando pelos enfermos, ele próprio agora. De modo que…
ele disse: “Se eu não tivesse sido tão apóstata, eu teria ouvido o garoto
e prestado atenção no que ele disse sobre visões.” Você leu o que o
doutor Davis disse.
16 Correto, mas isso… Vê, quando Deus fala alguma coisa, embora
isso demore, tem que acontecer. Agora, eu creio que Deus iria fazer
isso, e houve aquele grande dia modernista de cientista e tudo o que
estava por aí e dizendo: “Os dias de milagres são passados,” e assim
por diante. Mas Deus disse: “Vá.”
Agora, eu… como Davi de antigamente, ele não poderia matar todos
os filisteus, mas se ele pudesse apenas matar aquele fanfarrão lá fora,
Golias. E então, quando Golias foi morto, todo Israel tomou coragem
e eles foram embora. E eles castigaram os filisteus completamente de
volta aos seus portões.
Bem, agora, essa é a maneira que tem sido agora. Ministros têm visto
a visão. E cura divina agora, mesmo a—a igreja presbiteriana em Nova
York, e todos eles praticando cura divina, tendo cultos de cura na
quarta-feira à noite. Faculdades estão adotando isso, por toda a parte
do mundo. Na Coréia, eles tiveram um culto de cura divina aqui, não
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muito tempo atrás na Coréia e milhares foram curados. Abaixo no
Japão, em toda parte, da Austrália, e ao redor do mundo vem a notícia,
grandes coisas de uma ponta à outra; os livros foram adiante, ministros
leem, tomam coragem e partem. E a cura divina tem varrido o mundo.
Graças a Deus.
17 “E quando o inimigo vem como uma enchente,” ele disse: “Eu
levantarei uma norma contra isso.” E eu creio que o inimigo é um
audacioso, e Deus está aqui para elevar o padrão. Por isso eu volto
para casa, para descobrir. Agora, Senhor, eu fiz o melhor que eu pude,
agora o que o Senhor quer que eu faça a seguir? E você, ore por mim,
você orará? E eu—eu sempre me lembrarei de você. E muito obrigado.
E eu garanto a vocês, amigos, que o dinheiro que vocês deram hoje à
noite, uma porção de sua vida… me desculpe por termos que fazer isso.
Eu nunca aceitei uma oferta em minha vida.
Minha esposa está assentada lá em baixo, ela provavelmente rirá
quando eu disser isso. E me lembro de uma vez… Eu me pergunto, se
há um antigo ministro aqui, tem estado ao redor daqui por dois ou três
dias. E eu me lembro, eu disse à esposa, eu disse que entrei. Nós
tínhamos uma dívida que apenas dificilmente podíamos suprir, e eu
disse: “Querida, eu irei apanhar uma oferta esta noite.”
Ela disse: “Eu irei te observar.”
Então ela pegou uma cadeira e se sentou nela; lá estava ela me
observando. E eu disse, “Uh, amigos, eu irei (hum… hum) eu
simplesmente estou em um lugar pequeno e apertado,” eu disse:
“(hum), eu irei…” Ha. Agora, não que eles não fariam isso; eles fariam
qualquer coisa por mim.
18 Mas eu tenho pastoreado por doze anos, nunca recebi um centavo
de salário em minha vida. Vê? E eu—eu—eu trabalhei pelo sustento.
Eu era jovem e capaz, por que não trabalhar? Eu fui colocado aqui
para fazer algo, então eu pregava o Evangelho à—à noite e trabalhava
durante o dia. Eu fui por muito tempo de um lado a outro com minhas
velhas e esfarrapadas roupas de patrulha, subia à casa dos fazendeiros
e falava a eles acerca do Senhor; eles diziam: “Sim, eu creio,” e se
arrependiam. Eu pegava minhas roupas, descia direto para o rio, o
riacho, e batizava todos eles na fé cristã, saía e começava a descer à
linha, andando outra vez.
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Um dia, encontrei um andarilho no caminho para a ferrovia e o guiei
para Cristo. Caminhando cerca de meia milha [804,67 metros – Ed.]
para um velho lago, jogado atrás da escória, para trás assim,
simplesmente tive que segurá-lo para baixo por um longo tempo para
conseguir que toda a sua roupa se molhasse. Trouxe-o de volta. Sim,
senhor, certamente. Ele foi pela estrada se regozijando. Abaixo… ele
se molhou e eu também. Nós… e ele se virou para um caminho e eu
para o outro; apertamos a mão um do outro e abraçamos um ao outro,
com roupas molhadas, voltando ao nosso trabalho.
Ora, o Senhor é real, Ele não precisa estar todo fantasiado para fazer
qualquer coisa. O lado de dentro é onde deve estar revestido para fazer
qualquer coisa.
19 Então, eu me lembro daquela noite, nós não podíamos, dificilmente
conseguíamos alcançar o fim da reunião. Então eu—nós fomos
apanhar uma oferta. E eu disse: “Amigos, eu—eu—eu detesto pedir a
vocês,” mas eu disse: “Se você tiver um níquel ou uma moeda de dez
centavos,” eu disse: “Eu tenho uma pequena dívida, e eu simplesmente
não consigo cumprir com isso, e eles estão me pressionando,” eu disse:
“quero apanhar uma pequena oferta. E—E,” eu disse: “irmão
Wiseheart,” Deus abençoe sua alma, ele está na glória hoje, um homem
de idade. Eu disse: “Vá pegar meu chapéu.”
E ele foi pegar meu chapéu. E todos… pobres velhinhas sentadas ali
embaixo, Sra. Weber, ela foi vestida com aquele pequeno avental
xadrez, você sabe como as mulheres costumavam ter aquele bolso do
lado de dentro do avental, tirou para fora aquela pequena e longa
carteira de bolso, seus pequenos encaixes por cima. Isso foi durante o
tempo da depressão, onde as coisas estavam realmente difíceis. Ela
começou a tirar para fora aqueles níqueis, toda vez que eu a vejo
chegar lá eu simplesmente sinto meu coração partir assim. Eu não
poderia tomar o dinheiro daquela pobre coitada. Eu olhei para ela; eu
disse, “Oh, eu estava apenas brincando com todos vocês para ver o que
vocês fariam.” Eu disse: “Eu não quis dizer aquilo.” Minha esposa
olhou para mim. Ha.
20 Um velho ministro estava por aqui na rua; eu o encontrei outro dia
aqui em cima na rua, pulando simplesmente tão alto quanto ele podia
cantar, “Religião dos velhos tempos.” O nome dele é John Ryan. Tem
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cabelo longo e barba; ele esteve aqui por alguns dias. Ele—ele
estava—montado em uma velha bicicleta lá embaixo. E ele me deu
aquela bicicleta. E eu pintei aquela velha bicicleta, e a vendi por cinco
dólares e paguei o débito. Eu não precisei apanhar a oferta, e nós
fizemos as pontas se encontrarem. Então isso foi muito bom. Deus sabe
tudo sobre as coisas, não sabe? Mas se eu tiver de ficar em pé esta noite
diante do julgamento, isso é uma coisa…
Há três coisas que eu tenho observado em minha vida, na leitura de
outros ministros, quando Deus abençoa um ministro, simplesmente um
pouquinho no… Agora, nós todos somos amigos, não somos? Quando
Ele o abençoa apenas um pouquinho acima talvez de alguma outra
pessoa, ou—ou dá a ele uma oportunidade de fazer um pouco mais,
trabalhar para Ele ou algo, a primeira coisa que Satanás vai trabalhar
com esse ministro são três coisas, coisas principais. A primeira coisa é
dinheiro, mulheres, popularidade. Ele trabalhará nele com dinheiro,
ou se ele não puder leva-lo a… como sua primeira isca, isso é como no
jardim do Éden. Bem, ou se ele pode fazê-lo pensar que é alguma coisa
quando não é nada, ele o pegou naquele momento.
21 Bem, amigos, diante de Deus, eu sinceramente diante de Deus; eu
tenho me afastado do dinheiro. Um homem, onde sua esposa foi curada
assim, um pouco, eu creio que ela era uma pequena mulher alemã que
testificou aqui há um tempo atrás com seu seio consumido pelo câncer.
A mesma coisa aconteceu na Califórnia com um homem que possuía
parte da vinícula Mission Bell Winery [se trata de uma empresa de
biotecnologia, companhia de produção de vinho – Ed.]. E quando eu
batizei esse grupo, quando nós estávamos lá, e eu me mantive por cerca
de um dia lá com aquele câncer. O doutor Palouveas disse:
“Reverendo, essa mulher está morrendo.”
Eu disse: “Senhor, você sairia da sala apenas por um momento?”
E eu o tirei da sala. Ali os entes queridos em pé; eu me mantive
orando; aquele câncer repeliu contra mim, bateu de volta novamente.
E me mantive até que eu—eu não comia. Eles queriam que eu fosse
jantar; eu não podia comer. E eu simplesmente fiquei lá, aquela grande
e adorável casa. E depois de um tempo eu chamei aquilo de câncer; eu
disse: “Em Nome de Jesus Cristo, saia da mulher.”
E aquela cortina, espero que isso não faça você cambalear, mas
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aquela cortina pendurada no fundo, quando eu estava lá em pé diante
de cerca de duas dúzias de pessoas, começou a ventar, enrolou-se
contra a vara completamente assim e se foi “Wooosh!” , caiu para
baixo, e aquela mulher se pôs sobre seus pés; o câncer se foi.
Três dias depois, ela estava fazendo suas compras no centro da
cidade. Eu os batizei em uma vala de irrigação lá fora. E aquele homem
vendeu sua parte e me enviou um cheque de mais de um milhão de
dólares. Isso é certo. E eu recusei. As pessoas o trouxeram; eu disse:
“Não—não traga isso para mim; não traga isso para mim.”
22 No Texas e Dallas lá, um homem rico de petróleo voou com sua—
sua mãe lá; ela estava em uma cadeira de rodas. Ela tem estado lá por
dois ou três dias agora, eu estava pregando. Eu disse: “Eu vejo uma
mulher de idade vindo em uma cadeira de rodas, cabeça grisalha,
trêmula.” Eu disse: “Eu a vejo se levantar e ir.” Eu disse: “Onde ela
está?” aqui ela foi apontada lá; eu disse, “Mulher, Jesus Cristo te
curou, se ponha sobre seus pés.”
E distante ela foi correndo abaixo, através do prédio. Esteve sentada
lá cerca de oito anos. Ele não podia chegar até mim. E na noite seguinte
ele recebeu um cartão de oração, agindo como se ele estivesse doente
e entrou na fila. Tão logo quanto ele chegou lá, disse: “Irmão
Branham, eu só queria chegar perto de você, colocar meus braços ao
redor de você.”
E eu disse: “Qual é o problema, senhor?”
Ele disse, “Aqui está um cheque, um pequeno cheque que eu quero lhe
dar.”
Eu olhei lá, vinte e oito mil dólares; eu disse: “Oh, não, não.”
Ele disse, “Aqui,” disse: “não por ter feito a oração por minha mãe;
não é isso,” disse: “Eu estou—eu estou dando importância a isso.” Eu
vejo… disse…
Eu disse… tomei aquele cheque e rasguei, eu disse: “Não senhor,
irmão, não, senhor. Eu—Deus nunca me enviou para receber dinheiro;
Ele me enviou para pregar o Evangelho.”
Eu tenho uma gorda e velha esposa lá atrás, é a mulher mais doce do
mundo. Isso é tudo. Eu a amo com todo o meu coração. Não há ninguém
mais no mundo além dela para mim. Eu a amo com tudo o que há em
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mim pode amar uma mulher. É minha esposa, a mãe dos meus filhos lá
atrás. Se eu tiver de deixá-la por dez anos, eu ainda a amaria da mesma
maneira que eu fiz no dia em que casei com ela.
23 E então, amigos, popularidade. Eu sei que este não passa de um
pecador salvo pela graça. E Deus pode retirar Sua misericórdia de mim
a qualquer momento que Ele desejar. E eu percebo que eu sou seis pés
[um metro e oitenta e dois centímetros – Ed.] de terra, voltando para
lá algum dia, e isso é tudo que eu sou. E isso é… eu evito a homenagem
humana, para tentar me manter longe das pessoas em algum momento,
quando eles começam a dizer, “Irmão Branham, isso e tudo isso…” eu
tento me manter longe disso. E você, ore para que eu possa sempre me
manter longe disso em meu coração, para que Deus seja capaz de me
usar para ajudar a levar o Seu Evangelho a outras pessoas. Deus esteja
com você e te abençoe.
24 Rapidamente agora, para uma pequena conclusão de testemunho, e
então eu devo avançar. Primeiro, eu quero que você me prometa que
orará por mim enquanto eu estiver fora. E quando eu retornar, eu
estarei orando. E eu espero e confio em Deus, que algum glorioso dia
eu seja capaz de retornar à Erie, e ter uma reunião gloriosa. Se muitos
de vocês atravessarem a bifurcação antes desse tempo, e vocês
atravessarem para o outro lado, recordem-me aos meus amigos lá, e
digam a eles que estou tentando meu melhor. Quando vocês
encontrarem com meus entes queridos, e meu bebê, e meu papai, e
outros ali, digam a eles que estou fazendo o melhor que eu posso, tudo
que eu sei fazer para glorificar Jesus Cristo, trabalhando dia e noite
para Sua glória. E algum dia eu estou esperando voltar para casa. E
possa Deus abençoar todos vocês, dar a vocês saúde e força até nos
encontrarmos novamente, é minha oração.
Agora, para um testemunho. Eu estava simplesmente muito animado
hoje para encontrar um pequeno amigo da Finlândia, um ministro que
estava nas reuniões comigo. E me falando sobre a ressurreição daquele
garotinho morto noite passada, você lembra disso? E a garotinha?
Ora, o homem os conhece. E eu o encontrei hoje, estava justamente
comigo na Finlândia. Vou terminar o testemunho, então eu quero que
o homem venha para a comprovação do que eu disse. Essa é uma
maneira de atravessar os mares, milhares e milhares.
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25 Mas pouco antes disso eu lembro de algo. Irmão Baxter que há uma
caixa cheia de cartas colocada aqui, lenços. Agora, eu—eu preferiria
que elas não ficassem dessa maneira. Eu preferiria que você escrevesse
pessoalmente para mim e me deixasse ser capaz de levar cada lenço e
orar sobre ele. Agora, está tudo bem; eu posso orar sobre eles de uma
forma conjunta; mas eu preferiria orar individualmente sobre cada…
Quantos creem nisso? Essa é a Bíblia.
Agora, apenas me escreva, Jeffersonville, Indiana. E sempre que eu
puder fazer qualquer coisa por você, eu ficarei feliz em fazê-lo.
E eu enviei milhares para fora, a esposa do meu secretário, assentada
aqui em algum lugar, que ajuda no correio, Sra. Cox. E eles me trazem
centenas de metros de fita. E eu tomo aquela fita e oro sobre ela. Agora,
sinceramente, o secretário e eles, eles às vezes consertam os moldes e
assim por diante, para enviar para fora. Mas cada lenço e pedaço de
fita que você recebe, eu oro sobre ele. Vê? Isso é certo. Eu sei que se
fosse meu filho que estivesse doente, ou minha mãe, ou quem quer que
fosse, eu—eu gostaria—eu gostaria que isso fosse feito da maneira que
a Bíblia faz.
26 Agora, muitos de vocês os ungem, os lenços. Está tudo bem;
qualquer coisa que Deus abençoa, eu sou a favor disso. Mas se você
abrisse para recordar comigo, Atos 19, Paulo não ungiu os lenços, ele
toma de seu corpo lenços ou aventais. Vê você? E então nós os
enviamos para fora e você os acolhe com prazer. Se você não tem, não
tem necessidade de um, envie-o, pegue e o mantenha na Bíblia, Atos 19.
Se uma criança levar um coice ou algo como isso, ou alguma coisa
acontecer, ponha essa fita sobre ela e descubra o que acontece. Seja
sincero. Isso é um sinal de fé.
Mas agora, sendo que esses lenços estão aqui, eu quero oferecer
oração por eles, se nós inclinássemos nossas cabeças apenas por um
momento.
27 Querido Pai Celestial, aqui estão várias centenas de cartas postas
aqui, uma grande caixa, e muitos deles estão indo para os necessitados
e moribundos. Nós temos nos reunido aqui no Nome do Teu Filho,
Jesus. E nós sabemos que Tu estás conosco. E Tu nos prometeste, que
tudo que nós pedíssemos, nós deveríamos receber. Agora, eu tenho tido
a oportunidade de lê-los, mas Tu viste as pessoas, quando elas
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escreveram aquelas cartas. Tu viste cada lenço que foi colocado lá. E
eu peço a Ti, querido Deus, tão logo quanto eles retornam ao seu
devido lugar, possam os demônios saírem, possam as doenças deixálos. Talvez no caminho de volta, em algum quartinho escuro, estejam
uma velha mãe e pai, muito doentes; eles estão esperando por um destes
lenços retornar. Talvez um bebezinho deitado com febre, apenas
prestes a passar através do outro lado; eles estão esperando o lenço
retornar. Oh, Deus, seja misericordioso.
E está escrito, uma vez que quando Tu trouxeste Israel para fora do
Egito e eles subiram exatamente contra uma montanha, o Mar
Vermelho os tinha confinado, eles não poderiam ir além. Isso é dito por
um dos historiadores, que Deus olhou abaixo através daquela Coluna
de Fogo, olhou para o Mar Vermelho que tinha aprisionado Seu povo
fora da terra prometida. E Ele olhou para baixo com fúria, e o Mar
Vermelho ficou aterrorizado, se moveu para trás, e deixou Israel
atravessar por cima da terra.
E Pai, Satanás, como o Mar Vermelho, tem encurralado muitos do
Teu povo; eles estão deitados na fronteira, e aflitos, e doentes. E
quando estes lenços os alcançarem, este sinal da graça de Deus, possa
o mesmo Deus olhar através da mesma Coluna de Fogo, e possa essa
enferminade ficar aterrorizada, se mover para trás, e possam eles
atravessar para dentro daquela promessa de boa saúde e dos setenta
anos [referência: Salmos 90:10 – Ed.]. Conceda isso, Pai, pois agora
vou pôr as minhas mãos e corpo sobre esses lenços em homenagem à
Tua Palavra. Conceda isso, Senhor, que cada um seja curado. Em
Nome do Teu Filho, Jesus. Amém.
28 Deus te abençoe. Possa Ele acrescentar Suas bênçãos a cada um de
vocês. E agora, apenas uma leitura da Palavra, então eu vou direto
para a fila de oração, porque nós queremos tomar tantos essa noite,
até que eles tenham que me levar embora daqui, se tiverem que fazê-lo.
Eu pedi ao meu filho e a eles, deixe-me permanecer o tempo que
possivelmente eu seja capaz. E primeiro eu quero ler um versículo de
Isaías 53: [Bíblia King James – Ed]
Quem tem crido em nosso relato? E para quem é revelado o braço do
Senhor?
E ao longo de São João 4:46:
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Jesus veio outra vez para Caná da Galiléia, onde ele produziu da água,
o vinho. E havia um certo homem nobre, do qual o filho estava doente
em Cafarnaum.
E quando ele ouviu que Jesus saiu da Judéia para a Galiléia, foi até
ele, e suplicou a ele que descesse e curasse seu filho: pois ele estava a
ponto de morte.
Agora, ouça esta história e observe à ação.
Jesus disse-lhe: Exceto que você veja sinais e maravilhas, você não
crerá.
O nobre disse a ele: Senhor, desça antes que meu filho morra.
Jesus disse-lhe: Siga teu caminho; teu filho vive… (Agora, ele queria
que Ele viesse orar por seu filho. Mas Ele não fez isso. Ele disse) …
Siga teu caminho; teu filho vive… (observe,) … E… (“e” é uma
conjunção) … E o homem creu na palavra que Jesus… falou lhe, e…
seguiu seu caminho… (Obediência.)
E quando ele estava imediatamente descendo, seu servo o encontrou, e
disse-lhe: Teu filho vive. (Esse foi o dia seguinte.)
Então ele lhes perguntou a hora em que ele começou a alterar… (Ficar
melhor.) … E eles disseram-lhe: Ontem, na hora sétima, a febre o
deixou.
Então o pai soube… isso foi na mesma hora… que Jesus lhe disse “Teu
filho vive”: e creu por si mesmo, e todos os seus criados.
Este é novamente o segundo milagre que—que Jesus fez, quando ele
saiu da Judéia para a Galiléia.
29 Observe isto. O nobre, seu filho, ele tinha ouvido sobre a fama de
Jesus, e quando ele chegou, ele quis que Ele descesse e curasse seu
filho. Agora, essa era a maneira que ele queria isso: Desça e cure-o.
E Jesus disse: “Exceto que você veja sinais, você não crerá.”
E o homem disse: “Senhor, desça antes que meu filho morra.”
Ele disse: “Siga teu caminho, teu filho vive.”
Agora, e se o homem descresse? Seu filho não teria vivido. Você tem
que crer na Palavra que falou com você. Você crê nisso? Ele disse:
“Teu filho vive.” E o homem creu na palavra que Jesus disse a ele.
Disse, “Está tudo bem, Rabi,” ou Mestre, “Se Tu disseste que meu filho
vive, isso é bom o suficiente para mim.”
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E ele seguiu em retirada; Ele não foi como ele Lhe disse. Agora, é a
jornada de um dia. E no dia seguinte ele encontrou alguns de seus
servos vindo. E os servos disseram, “Teu—teu filho vive; ele ainda está
vivo.”
Ele disse: “Bem, a que horas ele começou a ficar um pouco melhor,
melhorar?” Agora, observe isso agora, começou a melhorar, ficar
apenas um pouco melhor.
Ele disse, “Ontem, na sétima hora, bem, vi a febre deixá-lo.”
E o homem disse, “A sétima hora, essa é a mesma hora que Jesus disse:
‘Teu filho vive.’”
Agora, o… Ele disse: “Este é o segundo milagre que Jesus fez quando
Ele saiu de Caná para a Galiléia.” Milagre… Quantos de vocês que
vêm aqui doentes agora, que sentem como se estivessem apenas um
pouco melhor, ao longo de todo lugar, aleijado, aflito, seja o que for,
que se sente como se estivesse simplesmente um pouco melhor do que
estava quando chegou, deixe-me ver suas mãos. O que aconteceu?
Amém. Aí está você. Você está simplesmente um pouco melhor. Certo.
Se você está apenas um pouco melhor agora; amanhã você estará um
pouco melhor; e no dia seguinte um pouco melhor; você ficará bem.
30 Algumas pessoas têm uma excelente e grande fé como essa, qualquer
coisa pode acontecer. O próximo tem fé tão profunda, demora um
pouco mais. O próximo tem fé tão profunda, leva um bom tempo. Alguns
têm fé como uma semente de mostarda. Mas se isso é fé de semente de
mostarda, genuína fé, mantenha-se firme nisso; apenas se mantenha
crendo nisso; isso se tornará fé de bola de gude; então isso se tornará
fé de toranja; e então isso se tornará fé de montanha. Levará você
diretamente para fora, se você apenas permanecer com isso.
Mantenha-se nisso; isso levará você diretamente em linha reta para a
luz, se você permanecer com isso.
Mas não fique desencorajado. E não creia nos sintomas. Sintomas,
essa é a mentira dos demônios. Algumas pessoas dizem… bem, agora
olhe, se uma pequena dama aqui, quando eu disse a ela que ela
estava… Eu nunca disse a ela; Deus disse a ela que ela ficaria bem.
Ora, ela disse: “Agora, espere um minuto.” No dia seguinte ela estava:
“Bem, há esse câncer circulando ainda, e eu sou puxada para baixo;
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eu não posso me mover; eu estou nesta maca, não posso caminhar.
Bem, talvez ele estivesse…” segundo dia, terceiro dia, quarto dia,
“Bem, talvez ele estivesse errado.”
Não, se ela tivesse crido em sintomas; ela não estava olhando para os
sintomas; ela estava olhando no que a Palavra do Senhor disse.
31 Eu caminhei até um homem há não muito tempo atrás, seu filho tinha
difteria negra. Você já ouviu falar disso? Horrível, trabalha no
coração. E o cardiograma mostrou o coração, que isso descia por todo
o caminho. Eles chamaram o homem da reunião, disse: “Seu garoto
está morrendo.”
E ele foi até lá, e disse: “Eu posso trazer o irmão Branham?”
Ele disse: “Ora, não.” Disse: “O irmão Branham não tem filhos?”
Ele disse: “Sim.”
Disse: “Bem, nós não podemos trazê-lo.” Disse: “Nós simplesmente
não podemos trazê-lo.”
Ele disse: “Por favor, deixe o irmão Branham vir e ver meu menino.”
Disse: “Ele está morrendo?”
Disse: “Sim.” Disse: “Ele estará morto em duas horas.” Dezesseis
anos de idade…
Disse: “Bem, deixe-o vir e orar.” Ele disse, e o homem era católico.
Ele disse: “Você rejeitaria um padre vir e dar a extrema-unção?”
Disse, “Sim, mas o padre não é um homem casado.”
“Mas ele é—ele está entre as congregações.” Ele o convenceu disso.
32 Bem, eles me levaram e me vestiram todo por cima, com um monte
de tralha sobre mim, e lavaram as minhas mãos com todo tipo de tralha.
Caminhei até onde o menino estava. Eu disse ao pai e à mãe que
estavam ali, eu disse: “Vocês creem?”
Ele disse: “Peça a Deus, irmão Branham.”
E eu me ajoelhei e comecei a orar. E enquanto eu estava orando, o Anjo
do Senhor desceu e disse: “Você deve viver.” Eu tive que voltar para
trás; Eu disse: “Você ouviu isso, irmão?”
Ele disse, “Sim senhor,” disse: “Louvado seja o Bom Senhor.”
A enfermeira voltou; ela disse: “Eu sinto muito, mas todos vocês terão
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que ir imediatamente, especialmente o reverendo Branham.”
Eu disse: “Obrigado, madame.” Comecei a caminhar para fora…
Este homem começou a caminhar ao longo que dizia: “Obrigado,
Senhor, obrigado.” E a mãe simplesmente tão feliz e uma gritaria.
A enfermeira disse a ela, disse: “Diga, você percebeu que seu menino
está morrendo?”
Disse: “Claro, eu sei o que você disse.”
Disse: “Bem,” e o médico estava em pé lá fora, era um médicoresidente. E ele estava… Eles estavam simplesmente tão felizes, e
apertando as mãos, e abraçando um ao outro, você sabe, e
agradecendo a Deus por sua cura. O menino simplesmente morrendo,
imediatamente acabado. Então ele disse: “Bem, pelo que você está tão
feliz, quando eu… Você entendeu o que o médico disse… Você entendeu
que eu disse que seu filho estará morto em duas horas?”
Disse: “Eu entendi o que você disse, e eu entendi o que Deus disse
…?…”
Ele disse, “Bem, olhe, está tudo certo em ter fé, mas eu não posso ver
como você pode simplesmente ignorar tais coisas como essa, quando
aquele garoto ali morrendo?”
E o—o homem se virou, o qual era um ministro, ele se virou e disse:
“Senhor, olhe aqui, você está olhando…”
Disse: “Que quando o cardiograma mostra aquele coração,” seja o
que for, eu não sabia, ele estava, as palavras que ele estava falando,
disse: “quando aquilo cai,” disse: “em toda a história do mundo,
nunca houve um tempo em que isso já aconteceu.” Disse: “A morte está
no garoto agora.”
Ele disse: “Olhe, senhor, você está olhando para esse gráfico, e eu
estou olhando para uma promessa Divina, [Espaço em branco na fita—
Ed.] o que Deus disse.”
33 E se dois anos atrás, quando os irmãos Mayo me disseram que eu—
eu tinha terminado. E se eu olhasse para aquilo? Eu olhei para Hebreus
3:1 “Ele é o Sumo Sacerdote da minha confissão.” E eu cri Nele, e vi
o que Ele fez por mim.
Fale acerca de alguém com sintomas, se alguém deveria ter sintomas
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na Bíblia, esse deveria ter sido Jonas. Olhe para ele; ele foi desviado;
isso é mau. Suas mãos estavam amarradas atrás dele; ele foi lançado
fora de um navio, engolido por uma baleia, três milhas [4,82km – Ed.]
de profundidade no oceano. Quando uma baleia come, qualquer outro
peixe, ela vai direto para o fundo do mar e descansa suas barbatanas
em sua parte inferior. Alimente seu peixe dourado e observe-o. Ele
procura através da água até ele encontrar sua presa, e então desce
para descansar.
E quando ele desceu lá no fundo do oceano no ventre de uma baleia,
as mãos amarradas atrás dele, desviado, em um mar tempestuoso. Se
ele olhasse desta maneira, isso seria o ventre da baleia. Ele olhou dessa
maneira; era a barriga da baleia. Em todo lugar que ele olhava, era a
barriga de uma baleia. Fale acerca de sintomas, ele os tinha, não
tinha? Mas você sabe o que ele disse? Ele disse: “Elas são vaidades
mentirosas.” Ele disse: “Uma vez mais eu olharei para o Teu santo
templo, Ó Senhor, não na barriga da baleia, não para minhas mãos
estando amarradas, mas eu olharei para o Teu santo templo. Pois,” eu
mencionarei isso em palavras simples: “Pois quando Salomão dedicou
esse templo,” disse: “Se o Teu povo estiver com problemas em
qualquer lugar, e olhar para esse lugar e orar, então Tu ouvirás do
céu.”
34 E Jonas creu que a oração de Salomão foi ouvida. E ele disse: “Eu
não olharei para estes sintomas; eu olharei para o templo de Deus.” E
se Jonas nesse tipo de condição podia olhar para o templo natural,
onde um natural—ou um humano orou, quanto mais deve você se
colocar aqui, onde pessoas estão sendo curadas exatamente ao seu
redor todas as noites, desvie o olhar dos sintomas aqui para o—não o
templo da terra, mas os portões da glória onde o Filho de Deus com
Seu casaco ensanguentado está diante do Pai agora, fazendo
intercessões a respeito de qualquer coisa que você confesse. “Eu não
olharei para os meus sintomas; eu olharei para o Teu santo templo,
Senhor.” Lá é onde está.
E Deus o manteve vivo três dias e três noites no ventre daquela baleia.
Isso é correto? Vomitou ele em uma praia, e ele deu sua profecia e
terminou seu curso.
35 Agora, digamos, algumas de vocês senhoras, amanhã, e se o agente
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expresso [entregador de serviços postais dos E.U.A – Ed.] descesse em
sua casa e dissesse: “Como vai, você é a senhorita John Doe?”
“Sim.”
“Bem, eu tenho algo aqui para você.”
E você olharia para isso, seria uma formidável e grande caixa cheia de
cascavéis. Bem, que presente. Tem seu nome posto sobre elas. “Estas
são suas.”
Elas são? Em um sentido, elas são suas, em outro sentido, elas não são.
Agora, você diz: “Eu não as quero.”
“Bem, elas são suas; seu nome está sobre elas.”
Bem, essa é uma maneira de serem suas, mas não é seu até que você
assine isso. E se você não assinar isso, ele terá que levar isso para o
lugar de origem. Você pode ver todos os sintomas, o diabo diz: “Aqui
está; aqui está seu câncer; aqui está seu problema no coração; aqui
está sua condição aleijada.”
36 Recuse-se a assinar qualquer coisa que o diabo traga. Ele terá que
levar isso de volta. Diga: “Eu recuso ter isso. Eu simplesmente não
terei isso, não, senhor.” Ele terá que levar isso de volta no Nome do
Senhor. Se você crer nisso, e confessar isso, e dizer: “Eu aceitei Jesus
como meu Curador,” não há aflição ou doença que possa ficar sobre
você. Esteja exatamente com isso.
Mas a primeira vez que você fica fraco e diz: “Bem, sim, eu ainda
tenho isso.” Então você cai exatamente onde você estava. Você assina
isso, então pegou isso de volta. Diga: “Sim, senhor diabo, eu—eu
mandarei isso para o lugar de origem.” Oh, irmão.
Você fica bem ali—contanto que haja uma respiração no seu corpo,
diga: “Eu recuso ter isso. Eu me recuso em tê-lo.” Como você se sente?
“Maravilhoso, Aleluia.” É isso aí. Isto é certo. Mostre ao diabo do que
você é feito; você nasceu de novo pelo Espírito de Deus, você não
precisa se curvar às imagens dele. Fique bem aí, diga: “Eu não quero
suas tralhas.”
“Ora, aqui está seu nome, o médico disse…”
“Eu não me importo com o que ele disse. Eu sei o que Deus disse.
Afaste-se daqui com isso.”
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Isso é certo, essa é a maneira de tratá-lo; devolva isso. Ele foi o único
que deu isso a você, ele terá de ser o único que levará isso de volta.
37 Deus, você sabe o que? Ele é seu Redentor. Você já viu uma loja de
penhores? Oh, aquele é um lugar horrível de se olhar. O diabo colocou
você em uma loja de penhores, e Jesus redimiu você; você está livre;
saia fora disso. Isso é certo. Ele te deu essas coisas, mas Jesus pagou
o resgate. E Ele pagou o preço; você está fora da loja de penhores esta
noite.
Me lembro de uma vez, nós amarramos um velho corvo pelo pé.
Assustamos os outros corvos à distância, comendo no milharal. Bem,
aquele pobre velho corvo, ele apenas grasnou, e os outros corvos
ficaram acima, grasnando para ele vir, e ele não podia voar porque
estava amarrado.
Um dia alguém passou e olhou para ele, disse: “Pobre velho
companheiro; ele está—ele está morrendo de fome.” Então ele apenas
se abaixou e o desamarrou e o deixou ir. E os outros corvos voaram
acima e disseram: “Vamos, Johnny corvo, vamos para o sul; o tempo
está esfriando.” E aquele velho companheiro tinha sido amarrado por
tanto tempo, até que ele ainda pensava que estava amarrado, quando
ele estava solto. Ele apenas se manteve caminhando ao redor, quando
estava solto. Ele achou que estivesse amarrado; ele tinha estado
amarrado há tanto tempo.
Talvez seja o seu caso nessa cadeira de rodas, e lá e ali. Mas lembrese, houve um bom Homem um dia. O diabo pode ter amarrado você,
mas havia um bom Homem, Jesus Cristo, O qual redimiu você, cortou
cada fio frouxo em você. Aleluia! Quando você vê o resto deles se
levantando sobre seus pés e crendo nisso, siga o mesmo caminho. Você
é livre das covas do diabo. Sim, senhor.
38 Oh, que coisa, qual é o problema comigo esta noite? Amém. Eu creio
que voltarei para Erie e me manterei em um velho reavivamento do
Espírito Santo aqui em algum lugar, que coisa, apenas um bom tempo
à moda antiga. Amém. O que precisamos. Agradecê-Lo. Eu não estou
acostumado a pregar no púlpito assim, esta noite, em um culto de cura,
mas eu—eu—eu devo parar. Deus te abençoe. Você é livre, cada um de
vocês. Jesus te soltou há muito tempo. Apenas se recuse a ter isso. Diga:
“Eu não tenho isso, eu estou ficando melhor e melhor o tempo todo.
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Louvado seja o Senhor, eu creio nisso.” E observe o que acontece.
Vá embora daqui esta noite, diga: “Não, eu não tenho que passar por
uma fila de oração; eu não preciso ir nunca mais, não, Jesus, eu aceitei
isso; isso é meu.”
O vizinho diz: “Como você se sente?”
Diga: “Maravilhoso.”
39 Eu me lembro quando tudo que eu colocava em meu estômago,
regurgitava; eu pesava menos de cem libras [45,35kg - Ed.]. Toda vez
que eu engolia alguma coisa, retornava, “Puff!” e saía.” Eu desci e
agarrei minha esposa, e a abracei e a beijei, e disse: “Querida, o
Senhor me curou.”
Ela disse: “O que?”
Eu disse: “O Senhor me curou.”
Disse “Você tem certeza?”
Eu disse: “Eu sei disso.”
Disse: “Como você sabe?”
Eu disse: “A Palavra disse isso.” Vê? Ele disse: “Ele é o Sumo
Sacerdote da minha confissão—confissão. Eu O tenho confessado
como meu Curador.”
Disse: “Você consegue comer?”
Eu disse: “Claro.”
E toda vez que eu tomava um copo de água, ela jorrava pelo meu nariz.
Ela está assentada lá atrás, olhando para mim agora e sabe que é a
verdade. Ela disse: “O que você quer?”
Eu disse: “Vá até a loja e pegue uma lata de porco e feijão. Abra, pegue
um pedaço de pão e-e corte minha grande cebola de casca branca do
Texas; eu os quero.”
Ela cozinhou um grande pedaço de presunto, e eu peguei essa carne de
porco e feijão, me sentei e pedi a bênção, disse: “Obrigado, Senhor.”
Dei uma abocanhada grande e cheia.
40 E o médico disse: “Um bocado de comida, comida sólida, mandaria
você para o túmulo.” Disse: “Não deixe que nenhum alimento sólido
atinja seu estômago.”
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Isso foi o que ele disse, e o Senhor disse: “Eu sou o Senhor que te
cura.” Em quem eu crerei? Eu mastiguei aquela grande cebola. Oh,
quão bem saboreei. Eu—eu engoli aquilo, simplesmente tão logo
quanto isso o atingiu, como—um carvão de fogo foi imediatamente
para baixo, bateu assim e voltou para cima novamente. Eu segurei
minha mão sobre minha boca, engoli novamente. Voltou novamente; e
eu o engoli de novo. Não, senhor, nós tivemos uma—uma festa de
solavancos lá por um tempo. Eu engoli isso novamente; voltou de novo.
E eu engoli novamente, voltou novamente, e eu engoli de novo. Tomei
outro bocado, segurei minha boca, empurrei aquilo, engoli de novo.
Chamei o médico. O médico disse: “Isso o matará seguramente tanto
quanto o mundo.”
Eu disse: “Aleluia, vou morrer feliz.”
Eu desci por ali. Saí para fora no quintal, todos disseram, “Como você
está, irmão Branham?”
Eu disse: “Maravilhoso.”
“O estômago não está mais incomodando você?”
“Não, nem um pouco.”
Está bem, continuando assim. Eu cri nisso. Sim, senhor. Continuei
assim, e naquela noite quando comecei a me deitar, oh, que coisa, lá
estava, cada pedacinho exatamente no mesmo lugar. Disse: “Quer algo
para comer, para o jantar, querido?”
Eu disse: “Abra outra lata de feijão e fatie um pouco mais de cebola.”
Sim, senhor.
41 Eu sabia que a Palavra de Deus era a verdade! Isso é tudo. E eu
derramei um pouco mais no topo daquilo. Isto ficou bem ali até o café
da manhã, e eu tomei para mim dois ovos fritos e mais um pouco de
presunto na manhã seguinte para o café da manhã. Eu me mantive
assim naquela semana, por dentro e por fora. E eu estava tão nervoso,
parecia que as árvores estavam correndo juntas e diziam: “Como você
está se sentindo, irmão Branham?”
Eu disse: “Maravilhoso. Aleluia.”
“O estômago não te incomodou mais?”
“Não, senhor. Não, Senhor.”
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“Está tudo bem com você?”
“Claro, eu estou bem, indo bem.”
“Como isso aconteceu?”
“O Senhor me curou.”
Elas disseram, “Irmão Branham, você mentiu.”
“Não, eu nunca; não, eu nunca.”
Quando eu O aceitei como meu Curador, Ele me curou mil e novecentos
anos atrás, isso foi estabelecido em minha alma. Não importa o que
estava aqui; em minha alma Isto foi estabelecido. Eu estava testificando
não como o corpo sentia, o que a velha alma pensava sobre isso. E meu
Espírito disse: “Cristo é seu Curador.”
Eu disse: “Eu creio em Ti, Senhor.” Eu permaneci justamente com isso.
Um dia eu continuei empurrando isso para baixo, e empurrando isso
para baixo, e tudo isso me deixou. Eu como qualquer coisa que eu
quero. Ganhei cerca de trinta e cinco, quarenta libras [15,87kg,
18,14kg – Ed.], e me sinto bem. Oh, Ele é um Curador! Mas você terá
que mostrar sua fé Nele. E não pense você que está em um… você está
em um piquenique; você está entrando em um campo de batalha. Está
certo. Você não está em um piquenique onde tudo é entregue a você em
uma colher de prata. Você obteve… “Se… eu devo lutar, se eu devo
reinar, aumente minha coragem, Senhor.” Vê.
Eu devo ser levado para casa no céu
Em uma cama florida de facilidade,
Enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio,
E velejaram por mares sangrentos?
Não, eu devo lutar se devo reinar,
Aumente minha coragem, Senhor;
Ajuda-me e sustenta-me,
Por Tua Perpétua Palavra.
Sim senhor, permaneça na Palavra de Deus.
42 Na Finlândia, naquela noite, quando aquela garotinha foi curada…
onde está meu irmão finlandês, assentado aqui em algum lugar? Quero
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você apenas um momento. Ouça esta história. Você ouviu isso ontem à
noite, não ouviu? Nosso irmão está conosco. Aquele pequeno velho
garoto que foi atingido embaixo do queixo; ele estava no hospital
morrendo. Em torno do segundo dia, creio que foi isso, tinha passado.
E eles não sabiam o que fazer a respeito do pequeno companheiro. Eu
tive o momento mais terrível. Eu não conseguia… eu não conseguia
nem entrar no hotel. Aquela pequena mulher e marido deitaram nos
degraus, e eles tiveram que me arrastar por cima deles.
E eu me lembro daquela noite em que a pequena menina finlandesa foi
curada, eu subi para o quarto, a sra. Isaacson me disse, ela disse:
“Irmão Branham, o que pode ser feito?” Disse: “Aquelas pessoas estão
prestes a me preocupar até a morte.”
E eu disse: “Bem, eu não sei, irmã Isaacson, é contra as regras para
mim, ir embora assim.”
E ela disse: “Bem, você apenas os encontrará pela manhã aqui fora, se
o garotinho ainda estiver vivo?”
Eu disse: “Tudo bem.”
43 Então nós—ela os conduziu para cima. Onde está a irmã Isaacson
agora? Ela está aqui na audiência? Ela está. Uma pessoa muito
amável… então ela marcou uma entrevista à tarde para mim, para ver
a mãe e o pai. Uma simpática típica pequena família finlandesa, e eles
se estabeleceram lá, e eles me viram chegando, e eles começaram a
correr e abaixar assim. Eu disse: “Agora, peguem uma cadeira para
vocês,” através da intérprete. E então eles—eles se assentaram lá. E eu
disse, eles disseram “Oh, desça ao hospital e cure nosso garotinho.”
Eu disse: “Eu não poderia curar seu garotinho.”
Disse: “Bem, você curou o outro garotinho que estava morto.” E disse:
“Nosso garotinho não está morto, mas ele está morrendo; de modo
algum ele veio; seu cérebro foi esmagado.”
E eu disse: “Bem…” um traumatismo, o que isso foi, e sua coluna lá e
tudo. E eu disse… um vaso sanguíneo estourou em sua coluna, ou algo.
E eu disse: “Bem, agora, eu—eu não fiz isso.” Disse: “Bem…” eu
disse: “Através da América eu—eu, cerca de um ano atrás eu tive a
visão de um—deste garotinho sendo curado.” A intérprete disse aquilo.
Ela disse: “Vá, tenha a visão para o meu garotinho.”
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44 Bem, aquilo foi tremendamente bom, mas, você sabe, você
simplesmente não pode ter visões quando quiser. Isso não é mais do
que eu poderia dizer: “Tenha um sonho comigo.” Você tem sonhos,
mas você não os tem por si mesmo. Então, ele disse—eu disse: “Eu não
posso fazer isso, irmã.” E eu disse a eles; eu disse: “Vocês todos são
cristãos?”
“Não.”
Eu disse: “Olhe, Deus pode estar intencionando levar seu garotinho
para casa.” E eu disse: “Se vocês não são cristãos, se aquele garotinho
morrer, você pode nunca mais estar com ele. Se vocês morrerem,
quando vocês morrerem, então aquele garotinho teria de ir para o céu,
ele é muito pequeno para saber sobre o pecado. Mas ele iria para o
céu, e vocês não iriam para o céu, e vocês nunca mais o veriam.” Eu
disse: “Então se você se torna um cristão, e quando o—se o garotinho
morrer e subir para o céu, então vocês podem ir para o céu onde não
há mais acidentes, e estarão com ele para sempre.” E eu disse: “Então
se vocês quisessem um favor de mim, vocês tentariam fazer algo por
mim.” E eu disse: “Se você quer um favor de—de Deus, tente fazer algo
por Ele.” Eu disse: “Agora, talvez quando você entregasse sua vida
para Ele, você pudesse encontrar favor, e Ele pudesse salvar seu
garotinho.”
45 Bem, eles conversaram a respeito disso, eles—eles não poderiam
perder, porque eles iriam para o céu; se o garotinho morresse, eles
estariam com ele para sempre. E se eles encontrassem favor, talvez
Deus curasse o garotinho. Então eles se ajoelharam, e eu os levei a
Cristo. Eles se levantaram e abraçaram um ao outro, e esteve tudo bem.
Agora, a senhora disse: “Vá, tenha uma visão para o meu garotinho.”
Bem, eu disse: “Não.”
Ela queria que eu fosse para o hospital. Eu disse: “Não, Deus pode
falar comigo nesta sala da mesma forma que Ele pode descer ao
hospital. A irmã Isaacson disse a eles. Bem, ela disse: “Você entra, e
nós esperaremos.”
Eu disse: “Olhe, pode ser que Ele nem mesmo diga uma palavra para
mim; eu não sei.” Eu disse: “Mas se Ele o fizer, eu direi a você. Se o
menino vai morrer e Ele me disser, eu direi a você.” Eu disse: “Eu—
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eu direi a você se ele vai morrer, se Ele me disser. Se ele não disser, eu
não posso dizer nada.”
Bem, finalmente a Sra. Isaacson fez com que eles voltassem para casa.
Bem, eles voltaram para casa, e cerca de vinte minutos, eles ligaram.
Disse: “Já teve a visão dele?”
“Não.”
46 Então, o… agora, ele pode colocar seus dedos em seus ouvidos, se
ele quiser, eles são muito gentis, pessoas dóceis, os finlandeses são. E
eu não estou dizendo isso porque o homem está assentado ali, porque
ele, eu não acho que ele entenda inglês muito bem de qualquer maneira.
E ele disse… eles são muito amáveis, gentis, dóceis, pessoas humildes.
Então eles—eles não têm muitos dos bens deste mundo, mas eles amam
o Senhor. E é aí onde a riqueza repousa. E então eles são ricos no Reino
de Deus.
Então depois, em um pequeno espaço de tempo, e eles ligaram
novamente. Eles queriam saber se—se a visão já tinha vindo. Bem, eles
ligaram várias vezes naquela tarde. Naquela noite, quando nós
chegamos em casa, a menina tinha sido curada. Eu tinha essa mesma
Bíblia bem aqui. E agora, se houverem algumas pessoas finlandesas
aqui que… eu—eu não pretendo ferir seu sentimento sobre isso, e eu
não intenciono ferir os sentimentos do irmão Baxter também, quando
estou dizendo isso.
47 Mas nós na América estamos afortunados quando se trata de comer
e coisas como isso. Eu estava no Canadá há não muito tempo atrás, e
nós estávamos ao redor de Prince Albert, Saskatchewan; nós tivemos
em torno de dez mil indianos, e esquimós, e tudo, descendo para a
reunião.
E de um lado a outro dali eles não… os doces deles não são tão ricos
quanto são os nossos aqui. Alguns deles, eu vou… Nós temos alguns
por ali que simplesmente têm gosto de amido. Porque as pessoas não
podem custear isso como eles o fazem aqui. Isso é verdade. Eu penso
que o Canadá é um amável, maravilhoso país, muito maior que o nosso,
e os recursos estão demasiado além dos nossos, e excelentes pessoas.
Mas eles são simplesmente pessoas pobres. As estradas deles são ruins,
e eles não têm conseguido dinheiro para construí-las. Mas esta classe
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de pessoas na América é rica, são as pessoas mais ricas no mundo.
E então o doce deles era ruim, e meu irmão Howard, ele disse, muitos
de vocês eu acho que conhecem Howard aqui. Ele—ele veio; ele disse,
voltando para casa naquela noite, ele disse: “Billy.”
E eu disse: “Sim.”
Ele disse: “Você fala sobre o Canadá ter alguns doces ruins,” disse:
“Prove isso fora da—fora da Finlândia.”
Bem, ele me deu dois pedacinhos de doce quase como aquele. E eu os
segurei em minha mão, nós estávamos subindo os degraus. O irmão
Baxter e Howard dormiram juntos; eles foram para o quarto deles. O
irmão Moore e o irmão Lindsay foram para o quarto deles, e a irmã
Isaacson foi para o quarto dela. E eles me mantiveram em um quarto
privado por conta do Anjo do Senhor durante a noite. Ele às vezes vem
até mim à noite e me conta sobre cada pessoa, e todos que serão
curados no dia seguinte. E eu cito isso para os administradores; eu
digo, “Observe, eles serão tantos, e uma pessoa aqui acima, e uma
pessoa lá embaixo, a pessoa aqui acima será curada. Haverá uma
pessoa que entrará, vestida de uma certa maneira, deitada em uma
maca, e ela vem de um distrito diferente; ela será curada.” Apenas
conto a eles tudo sobre a reunião antes que aconteça. Bem, então, Ele
vem de tal modo.
48 Então, em seguida, eu simplesmente caminhei para dentro do
quarto, e peguei aqueles dois pedaços de doce e os coloquei sobre a
mesa assim. E eu coloquei minha Bíblia por baixo, não, eu peço seu
perdão; eu coloquei minha Bíblia sobre o meu coração. Eu caminhei
por ali. E descendo por aquele parque, você sabe, lá em Kuopio, aquele
longo parque, descendo por lá havia aqueles pequenos finlandeses,
descendo por lá, indo para casa, apenas louvando a Deus, soldados e
tudo. E alguns deles, pobres soldadinhos por ali, nunca se barbearam;
eles eram simplesmente crianças no exército. Os russos os mataram
por toda parte lá como moscas, e eles apenas tinham os pobres
pequenos companheiros. E eles estavam passando justamente por lá, e
eles estavam apenas conversando.
E eu olhei para fora. Oh, não escureceu lá à noite. E então, eu olhei
para fora, e eu levantei minha mão para cima, eu disse: “Ó Grande
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Deus Jeová, quão maravilhoso, quão glorioso.” Aquela garotinha
tinha sido curada naquela noite, fora daquelas muletas. E eu disse:
“Louvado seja O Teu Santo Nome, como eu Te amo, como eu Te adoro,
Ó Grande Deus Criador dos céus e da terra.” Bem na mesma direção
onde os aviões russos deles vêm para bombardear vocês, bem no
declive, de um lado a outro lá.
49 Eu… e eu estava olhando, eu disse: “Algum dia, os aviões russos
passam um dia, mas um dia Jesus virá.” E eu disse: “Oh, que diferença
fará para este país então. Em vez de todos eles correrem para abrigos
antiaéreos e coisas que são construídas ao redor da cidade aqui, eles
estarão nas ruas gritando: ‘Kiitos [‘obrigado’ em finlandês – Ed.],
Jesus, tão forte quanto eles puderem. E com suas mãos para cima, no
ar, louvando.” E eu disse: “Oh, como eu Te amo.”
E eu senti algo. E me virei, e aqui Ele estava em pé, em pé bem ali
perto de mim. E ele tinha um pequeno cálice em Sua mão, apenas um
pouco ao alto, e dentro haviam dois lírios americanos da páscoa.
Flores da páscoa, narcisos, seja o que for que você os chame; eu acho
que eles nem se quer os têm naquele país. A páscoa, por longo tempo,
parece um chifre em um antigo gramofone [toca-discos – Ed.]. Eu não
acho que eles os tenham naquele país.
50 E lá estavam eles, Ele os conteve em um pequeno jarro. E ele os
colocou abaixo, diante de mim, sem dizer uma palavra. E eu—eu não
poderia… apenas fiquei em pé lá. Ele é um Homem grande, tem cabelos
escuros até Seus ombros, tez [cor da pele – Ed.] de oliva, rosto sereno,
olhos escuros, tinha Suas mãos cruzadas desta maneira, sempre. E Ele
os pegou aqui e o colocou para baixo diante de mim. E uma das flores
estava inclinada para o norte, deitada para baixo. E a outra começou
a cair para baixo, caindo “Pfiu! Pfiu! Pfiu, pfiu, pfiu.”. E Ele disse: “O
que foi que seu irmão deu a você?”
E eu disse: “Foi um pedaço de doce, Senhor, ou dois pedaços de doce.”
Ele disse: “Coma-os.”
E eu apanhei um pedaço, e o coloquei em minha boca; eu mastiguei
e ficou agradavelmente bom. E quando eu o engoli, esta flor de páscoa
que estava deitada em direção ao norte, fez “Whoosh!” se colocou bem
para cima. Eu olhei para isso. E eu…
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Ele disse: “Coma o outro.”
Eu o levantei, e oh, que coisa. Você fala sobre um gosto horrível; Eu
disse: “Uau,” Eu o tirei para fora de minha boca. E esta outra flor
começou a partir, “Pfiu! Pfiu, pfiu.” Quase até o final.
Ele disse: “As duas flores representam os dois meninos” Disse: “Se
você falhar em comer este pedaço, este garoto morrerá.”
Eu o coloquei de volta em minha boca, comecei a mastigar realmente
rápido, e então o engoli. Então quando eu o engoli, esta tal foi, “Plim!”
Ficou em pé como aquela.
E a maneira como aqueles meninos caíram, você sabe. Um caiu ao
norte, e um para o sul. O que estava ao norte foi morto na estrada. O
que estava para o sul estava morrendo no hospital; os médicos
disseram: “Ele nunca voltou; seu cérebro estava traumatizado, e havia
algo em sua coluna.” Disse: “Ele não pode voltar.” Nunca lavou o
rosto do garotinho.
E eles ligaram e ligaram e ligaram todo aquele dia. E ele disse… Este
se colocou em pé assim. E quando se levantou, Ele olhou para mim,
uniu Seus braços, e eu olhei acima e aqui estava aquela Luz que você
vê lá atrás na foto, indo assim. E a Luz se estabeleceu sobre o Anjo; o
Anjo entrou na Luz, saiu para fora do quarto.
E eu fiquei em pé lá, e eu senti minha mão; eu mordi meus dedos; eu
fiquei entorpecido por um tempo. A visão me deixou; isso não foi uma
visão. Eu não quero dizer visão, aquilo é… eu tenho visões aqui, mas
aquilo é simplesmente tão real quanto eu sou, ou você é. Eu fiquei em
pé e olhei para Ele.
51 E eu corri para fora realmente rápido e chamei, eu disse: “Todos,
venham.” E lá vem o irmão Baxter, Howard, irmão Moore, Lindsay,
todos eles correm para fora. Eu disse: “Vá buscar a irmã Isaacson.”
Eles a buscaram, e desceram lá; eu disse: “ASSIM DIZ O SENHOR,
ligue para aquela senhora e diga a ela: ASSIM DIZ O SENHOR, seu
bebê viverá e não morrerá.”
Disse: “Irmão Branham, ela ligou cerca de uma hora atrás, e disse que
o bebê estava no último estágio; o médico disse que ele estaria morto
nas próximas duas horas.”
Eu disse: “Eu não posso favorecer o que ele disse, ASSIM DIZ O
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SENHOR, o bebê viverá.”
Então ela correu para o telefone, e seus telefones lá não são como os
nossos aqui. E ela girou a manivela disso para o lado, e ela buscou a
família. E tem uma babá lá com o bebezinho deles, e disse: “Eles
simplesmente os chamaram ao hospital; o bebê estava morrendo,” o
garotinho.
E então eles telefonaram para o hospital e levaram a mulher ao
telefone, e a sra. Isaacson disse: “O irmão Branham disse: ‘ASSIM DIZ
O SENHOR, que o garotinho viverá.’”
Disse: “Quão bem eu sei disso; e ele simplesmente veio a si mesmo, se
firmou aqui embaixo simplesmente tão bem quanto ele possa estar.”
Firmou-se lá normal e bem. E o bebê vive em Kuopio, Finlândia, hoje
uma criança boa e normal pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo poder das revelações, pelo poder do Seu Espírito.
52 Este irmão estava junto. Ele é um irmão finlandês, ele estava
conosco; eu o encontrei hoje; ele conhece o caso. Venha aqui, irmão,
qual é o seu nome agora? Watkin, Waltanin. Você terá que dizer isso
irmão, eu não sou tão bom em dizer a eles.
Tudo bem, eu te perguntarei isso, esses testemunhos são verdadeiros,
eles são?
[A confirmação do irmão segue: —Ed: “Sim, eles são realmente
verdadeiros. Eu estava lá apenas como uma testemunha ocular. Eu
venho da Finlândia, e nosso pastor auxiliar da igreja, Salem, Helsinki,
e eu também estava lá em Kuopio. Nós estávamos todos no topo de uma
colina—todos parados, e nós descemos e lá aconteceu aquele acidente.
E o outro garoto foi suscitado da morte, e o outro está curado; e eles
estão curados hoje. E também uma garotinha de quem o irmão
Branham disse ontem, noite passada, ela ainda está verdadeiramente
curada. E graças a Deus. E muitas outras coisas extraordinárias foram
feitas ali. E esse trabalho extremamente importante com o irmão
Branham e seu grupo estavam fazendo na Finlândia, isso ainda está
crescendo e trazendo frutos para a obra de Deus. Louvado seja o
Senhor.” —Ed.]
Amém. Deus te abençoe, irmão ali. Tão grato em conseguir vê-lo
novamente. Deus te abençoe. Jumalan rauhaa. Deus te abençoe.

34

TABERNÁCULO ELOHIM

Vamos dizer, “Louvado seja o Senhor,” todos. Todo o caminho da
Finlândia.
53 Mal sabia eu quando estava citando aquela história, que o homem
estaria assentado aqui presente. E esta tarde, eu o encontrei entrando.
Oh, que tempo, tempo glorioso.
Há outro finlandês aqui? Na outra noite alguém gritou, “Jumalan
rauhaa,” para mim, passando acima da plataforma, que foi curado. Eu
acho que eles não estão aqui; foi alguma senhora, o máximo que eu
lembro. Oh, ali está a senhora, acima ali. Sim, está certo. Você não
poderia… Você estava na Finlândia quando eu estava lá, senhora?
Você nasceu na Finlândia. Foi você a senhora que atravessou a
plataforma aqui a outra noite e foi curada na plataforma? Louvado
seja o Senhor, Deus te abençoe. Você conhece o irmão aqui? Vocês
deveriam se conhecer. Tudo bem, você vê quem ela é, irmão. Tudo bem,
isso é excelente.
Vamos dizer, “Louvado seja o Senhor.”
54 É desta maneira que o céu será, haverá alemães, finandeses,
italianos, e até os irlandeses estarão lá. Amém. Eu disse: “Eu sei que
há um aí; eles o chamam de Michael.” Está bem. Deus está aqui esta
noite, você crê nisso? Ele está em Sua misericórdia, e Ele está aqui
para curar o doente e o aflito.
Tudo bem, é hora de nós chamarmos a fila de oração agora. E que
Deus possa estar com você. Irmão Bobby, se você for tocar esta noite
para mim, minha canção favorita, “Permaneça Comigo.” Alguma
manhã, a vida estará completamente terminada, essa vida mortal; o sol
irá se pôr pela última vez. Esta velha terra será explodida em pedaços.
Talvez quinhentos anos a partir desta noite haverá um… vamos
desenhar nosso retrato agora, mentalmente.
55 Quinhentos anos a partir desta noite, apenas imagine, eu ouço os
ventos uivando; eu olho para a terra; está fora de sua órbita. As
bombas atômicas a têm arremessado de sua órbita; ali ela se lança
para dentro do sol. Ela está rodopiando rapidamente; os ventos estão
soprando. Não há uma matéria viva sobre a terra. As areias estão
soprando, uivando. Muitas vezes, e milhares de vezes fahrenheit
[fahrenheit é a medida de temperatura nos E.U.A, mil vezes fahrenheit
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é igual a 537,778 graus celsius – Ed.] de calor se colocando contra ela.
Não há mais água, mas fogo desta vez.
O que eu vejo projetando-se lá na areia, oh, é uma lápide. O nome de
alguém está colocado nela. Eles podem estar assentados na reunião
esta noite. Onde está sua alma então, amigo? Se você não está certo
com Deus.
Então vamos desenhar um pouco mais para fora. Eu vejo Deus trazêla de volta para dentro de sua órbita novamente. Ela é reabitada. O
lobo e o cordeiro se alimentarão juntos. Eu vejo um lindo amanhecer,
um trópico como um oriente, grandes árvores de palmeira, e lindos
pássaros a cantar. Eu chego, olho, andando além, abaixo através dos
jardins, as pombas brancas em um vôo de árvore em árvore. O que está
se aproximando? O único que se assentará no trono de Davi, e Sua
túnica branca ao longo se movendo. Oh, eu quero estar em pé junto a
este lado lá, você não quer? Será simplesmente possível que as minhas
lágrimas caiam pelas minhas bochechas enquanto Ele passa e olho
para Ele, eu digo: “Ali está o Único adorável que me resgatou.”
56 Quando a grande ceia estiver preparada, lá todos nós estivermos
assentados—assentados ao redor da mesa, a ceia das bodas. Olharei
do outro lado da mesa; eu direi: “Eu o reconheço; ele é da Finlândia.
Eu o reconheço; ele era da reunião de Erie.” Eu chego do outro lado
da mesa e pego você pela mão; nós simplesmente teremos que derramar
algumas lágrimas, não teremos?
Então a primeira coisa que você sabe, o Rei caminhará para fora em
toda a Sua beleza; Ele tomará Suas mãos e enxugará todas as lágrimas
dos nossos olhos, colocará Seu braço ao redor e dirá: “Não chore
agora; está tudo acabado. Não terá mais nenhum culto de cura aqui,
não mais noites quentes, não mais lágrimas, não mais cadeiras de
rodas, muletas; tudo isso estará acabado. Entrai vós no júbilo do
Senhor.” Eu quero estar lá, você não quer?
57 Nosso Pai Celestial, permaneça conosco até aquele momento. Que
as Suas misericórdias possam repousar sobre nós. Que Sua graça
possa ser nossa. E então quando houver uma bandeira, uma nação, um
povo falando uma língua. Oh, que dia. Bem, para muitos pode parecer
que está muitos e muitos anos de distância. Pode ser como um sonho
extravagante para alguns. Assim como as coisas que vemos hoje, para
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os outros tem sido um sonho extravagante, mas nós estamos vivendo
para vê-lo. Quando Tu falas, Senhor, isso tem que ser assim. Nós
veremos isso. Apenas pense, nós mortais algum dia veremos essa
grande coisa da qual nós estamos falando, porque o Senhor disse
assim.
Agora, Senhor, enquanto nós estamos nesta jornada, permaneça
conosco, Tu permanecerás? Que o Seu Espírito possa vir sobre Seu
humilde servo esta noite, unge-me com o Seu dom profético. Que eu
possa ser capaz de fazer as coisas que Tu me disseste para fazer. De
todos estes seis anos Tu não tens me deixado ou falhado uma vez. E eu
sei que Tu não falharás esta noite. No forte calor da batalha, Tu estás
sempre lá; Tu tomas a porção.
58 E agora esta noite, Senhor, sendo a noite de encerramento, eu sinto
a fé puxando com força; por isso eu falei pouco. E agora, Senhor, possa
isso ser deste modo esta noite, que não haverá uma pessoa débil em
nosso meio quando o culto estiver encerrado. Nós Te agradecemos por
curar aquela mulher noite passada e tirar essas grandes ataduras para
longe dela. Nós Te agradecemos por curar aquela senhora esta tarde
da cadeira de rodas. Nós Te agradecemos por curar a senhora com
câncer. Estes com problemas de coração e diversos, bem, nós Te
agradecemos por todos. E Senhor, como Seu servo tem dito: “Então
isso será.” Pois eu sei que Tu falaste essas palavras. Muitos estão aqui
que já estão curados; eles não percebem isso simplesmente agora.
Conceda isso Senhor, que esta noite seja um grande tempo. Pois nós
pedimos isso no Nome do Teu Filho Jesus. Amém.
59 Todos reverentes. Agora, todos crerão com todo o seu coração
agora, toda sua alma, toda sua mente? Tudo bem. Agora, que isso seja
conhecido desta maneira antes que eu comece minha fila. Vamos tentar
ficar por um tempo extra esta noite. E então, eu quero ver… Quantos
aqui creem em imposição de mãos, e estaria…? Eu verei se posso de
alguma maneira exercitar o Senhor, se todos não forem curados de uma
só vez, eu verei que todos receberam oração de qualquer maneira. Tudo
bem.
60 Agora, quantos aqui querem receber oração, em qualquer lugar do
prédio, apenas levantem suas mãos? Que coisa, há uns quinhentos ou
seiscentos, talvez quinhentos, seiscentos. Eu não sei; eu os vejo de fora
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nas fileiras também, do lado de fora.
Agora, lembre-se disso, amigo, agora, eu não posso ser responsável
pelos críticos. Se qualquer coisa acontece com um crítico, eu não sou
responsável. Qualquer—todos—todos ouçam isso, levante sua mão,
então eu… veja, eu não sou responsável por nada que aconteça com
pessoas críticas, desaprovando. Porque lembre-se, quando poderes
demoníacos vêm de alguém, eles encontram um lugar para ir. E eles
irão a qualquer lugar que eles possam ir. Agora, eu…
Quantos testemunharão quando algum deles disser, “Bem, aquele
curador divino.” Você interromperá e dirá, “O irmão Branham disse
que ele não foi um curador divino.” Você fará isso por mim? E lembrese que há apenas um Curador Divino, e esse é o Deus Todo-Poderoso.
Mesmo Jesus Cristo não é um curador divino. Ele disse: “Não sou Eu
que faço as obras; é o Meu Pai que habita em Mim; Ele faz as obras.”
Isso é certo?
61 Eu apenas começo a imaginar e pensar, talvez porque não haja
muitos curados; eu os vejo lá fora na audiência, talvez eles já estejam
curados. Agora, apenas sejam reverentes. Tudo bem.
Boa noite, irmã. Você crê com todo o seu coração, senhora? Agora,
você e eu somos estranhos, não somos? Eu não conheço você. Você não
me conhece? Esta é o nosso primeiro encontro? Essa é. Nós não
conhecemos um ao outro. Mas Deus conhece nós dois. Ele me conhece
desde que eu nasci; Ele te conhece desde que você nasceu. E eu creio
que Ele ama nós dois, porque nós dois somos cristãos. E você sendo
uma irmã cristã, e eu um irmão cristão, e você ouviu os comentários
que alguém fez sobre isso. E não há dúvida de que há algo errado com
você. E você vem a mim como servo de Deus, seu irmão, para ajudar
você adiante a crer mais em Jesus. Isso é certo? Isso é certo.
62 Bem, se eu posso fazer qualquer coisa por você, eu ficarei muito feliz
em fazê-lo. E eu… a única coisa que eu poderia fazer, teria de pedir a
Deus para deixá-la melhorar. E então, se Deus fizesse algo agora, mais
do que Ele já fez, Ele já pagou o preço pela sua cura. Mas você está
apenas tentando aprender como escrever o cheque para sua—para sua
cura. Bem agora, e se Ele pudesse fazer algo que falasse para você
sobre algo que tem sido, que teria de ser o espírito de profecia, ou um
dom da palavra do conhecimento, que voltaria abaixo através da

38

TABERNÁCULO ELOHIM

jornada de sua vida, e encontraria algo abaixo por ali, e traria isso de
volta à sua memória. Então você diria que isso seria algo que você
saberia que veio sobrenaturalmente.
Agora, como eu disse poucos momentos atrás, você sendo uma cristã;
eu sei que você é uma cristã, ou seu espírito não seria bem-vindo. Você
tem notado cada noite, e nas filas e em todos os lugares, um pecador é
sempre chamado (Vê?), isso—isso de qualquer modo não adotará o
pecado. Você é a minha primeira paciente com quem converso, minha
primeira irmã esta noite na plataforma, não uma paciente, mas a
primeira pessoa com quem eu conversaria. E depois de ter pregado da
maneira que preguei, leva apenas um pouco de tempo para a unção
mover sobre mim.
63 E você está—você está ciente que isso está, isso está perto, não está?
Sim. Você está… e agora, quando você disse isso, você sentiu isso mais
do que nunca, não sentiu? Isso está descendo em sua direção agora.
Agora, entre você e eu surge uma Luz realmente nebulosa. Eu
observo você agora, irmã, sim, você está… você tem uma artrite, não
tem, irmã? As vezes isso—isso fica pior do que os outros. Eu vejo
você com uma espécie de vestido leve. E você está—você foi andando
em algum lugar. E você estava simplesmente meio que mancando, e
você teve que se sentar e descansar. Isso foi em um quintal ou algo
assim. Parece que há muita grama e árvores ao redor. Eu vejo também,
que você tem um—você tem um problema de vesícula biliar também,
não tem? Eu vejo o exame… diz, que coisa, você também passou por
uma cirurgia, não passou, irmã? Mais, oh sim, você passou por duas
ou três, quatro, cinco, seis, você passou por seis cirurgias. Isso é certo?
Sim, senhor. Tudo bem, venha aqui e seja curada, irmã.
Nosso Pai Celestial, e Deus misericordioso, conceda a cura da minha
irmã aqui em pé. Possa ela, Senhor Deus, ficar bem esta noite, como
eu a abençoo em Nome do Teu Santo Filho, Jesus. Possa ela sair da
plataforma e ser uma mulher sã. Em Nome do Filho de Deus, Jesus
Cristo. Amém. Você crê em mim? Se eu lhe disser que você ficará sã,
você crerá nisso? Você está. Deus te abençoe…? …
Vamos dizer, “Louvado seja o Senhor.”
Olhe para ela caminhando agora. Ela já está curada. Vamos exaltar o

O SEGUNDO MILAGRE

39

Senhor. Tudo bem, traga a próxima senhora.
64 Boa noite, senhora. Você crê com todo o seu coração? Você está
tentando, não está, irmã? Sim. Sim, madame. Bem, não temas. Você
está se surpreendendo. Houve um tempo em sua vida, moça, onde você
foi impedida. Houveram muitas coisas que preocuparam você. Você
está em um caso tubercular, não está? Você sofre com tuberculose. E
você teve muitos problemas. Você teve. E você tem—você tem tentado
ter fé. Diga, você—você pertence ao povo da Santidade, o povo
Pentecostal, ou algo assim. Não é mesmo? Eu vi você nos cultos em que
você está regozijando.
E você fica envergonhada às vezes quando você tenta… Você tosse
muito, e muitas vezes você finge que isso é outra coisa, em vez de tentar
admitir que isso é tuberculose. Você não terá mais que fazer isso,
senhora. Esta será a hora para você ser curada. Venha aqui. Você crê
em mim como servo do Senhor?
Deus Todo-Poderoso, Autor da Vida, dê graça a nossa irmã esta
noite, vendo seu coração quebrantando-se aqui, Tu voltarás lá e
arrancarás coisas de sua vida. Satanás, eu venho como representante
do Nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus; você tem se escondido do
médico e de todos, mas você não pode se esconder de Deus. No Nome
de Jesus Cristo, eu coloco minhas mãos sobre esta mulher e peço por
sua cura. Venha para fora dela no Nome do Senhor Jesus. Vá irmã,
testifique e glorifique a Deus.
65 Vamos dizer, “Louvado seja o Senhor.” Amém.
Oh, este é o modo como eu gosto de ver as pessoas virem. Fé, venha
como Maria o fez, “Senhor, mesmo agora, tudo que Tu pedires a Deus,
Deus fará isso, não importa o que isso seja.” Tudo bem, traga a
senhora. Tudo bem, todos reverentes agora e creiam com todo o seu
coração.
Audiência, se vocês pudessem simplesmente saber como me sinto aqui
neste momento. Que sentimento: Graça, graça, graça maravilhosa.
Isso apenas me parece agora, é claro que estou aqui em pé e a unção
está aqui. Simplesmente me parece que cada pessoa no edifício poderia
apenas se levantar e estar curada. Essa é a maneira como isso parece
para mim. Agora, tente se segurar apenas por alguns minutos, se você
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puder. Vê? Apenas se você… é ridículo dizer isso, mas apenas tente,
para que esses adiante aqui possam ter uma visão, talvez pessoas pela
primeira vez aqui. Tenha fé agora, creia agora mesmo que Jesus te fará
são. Aceite isso e ore, tenha fé.
66 Como vai, senhora? Agora, todos reverentes. Nós somos estranhos?
Nós somos estranhos, eu não me lembro se já vi você. E bem, há… se
há algo que está errado com você, bem, eu—eu—eu teria que ter um
jeito de descobrir isso de alguma maneira. Agora, isso não curaria
você, se eu pudesse saber o que esteve errado com você; isso não
curaria você. Mas isso pode dar encorajamento a você. Você está se
perguntando o que eu direi. Eu não estou lendo sua—sim, eu acho que
é isso. Tudo bem. Eu—eu não quero dizer… eu simplesmente sabia o
que você estava pensando em seguida, porque isso vem a mim. Agora,
você sabe que é verdade, não sabe? Você está se perguntando o que eu
ia dizer. Bem, eu vou te contar o que direi.
Seu problema é um caso estranho. Isso é difícil de entender; isso é
algum tipo de—uma glândula ou um tubo em seu corpo entrou em
colapso. Não é mesmo? E eu digo que isso é de seu ouvido até a sua
garganta. Que tal isso, está certo? Vá, Jesus Cristo tem te feito sã, você
pode ficar boa. Deus te abençoe, irmã.
Vamos dizer, “Louvado seja o Senhor.”
67 Apenas fé, isso é tudo, eu vi aquilo deitado como um tubo abrir-se,
similar a isso, descendo pela lateral de seu rosto. Oh, quão
maravilhoso, quão extraordinário. Não é à toa que ele disse, Graça
maravilhosa! Quão doce é o som. Tenha fé, creia agora, e Deus fará
isso acontecer. Você crê nisso? E todos vocês ao longo da fila lá?
Creem com todo o seu coração? E aqui fora? Vocês creem? Tudo bem,
apenas se mantenha tendo fé, Deus fará isso acontecer.
68 Traga seu enfermo. Agora, todos estejam reverentes. Boa noite,
senhora. Um espírito tímido, esse é o tipo, geralmente esse é um tipo
um pouco tímido. Não tem muito o que dizer, pensadora profunda,
sempre planejando coisas à frente. Embora nunca aconteça dessa
maneira. Mas você teve uma boa instrução; você—você teve muitas
mágoas também, não teve, senhora? Também teve um grande susto em
sua vida uma vez. Algo, parecia da mesma maneira quando você era
uma menina da escola. Eu creio que foi um cachorro ou algo assim. Eu
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vejo algo latir e continuar e você pula, grita. Você era apenas uma
pequena criança. E segue a vida, descendo. Recentemente você ficou
muito nervosa, oh, sim, aqui está algo mais se movendo. Irmã, me
perdoe, sim, eu creio que você sabe disso. Isso é câncer. E venha aqui
apenas um momento.
Eu quero que você dê uma olhada em minha mão. Eu quero que você
pegue sua mão aqui e a coloca na minha. Olhe em minha mão, como
ela se transforma ali, vê aquilo? Vê aquelas coisas brancas correndo,
cruzando pela minha mão? Essa é a vida do câncer. Eu vou afastar
minha mão. Agora, elas cessam. Agora, eu coloquei minha mão em
cima, isso não existe? Coloque sua outra mão aqui em cima: não está
lá. Você é tão humana nesta mão quanto é nessa mão, não é? A mesma
mão, mesma pessoa. Agora, apenas troque suas mãos novamente, esta
outra aqui. Agora, observe vindo ali. Vê o que é isso? Agora, observe
isso assim que eu seguro ali por um momento. Observe a mão, vê como
está inchando, ficando escuro, pequenas coisas brancas correndo
sobre o topo dela. Isso está certo? Se está, levante essa mão, então a
audiência saberá que é verdade.
69 Agora, simplesmente afaste sua mão da minha, apenas facilmente,
elas se vão. Agora, coloque minha mão ali. Elas não existem, existem?
Bem, eu sou apenas tão humano quanto você. Vê, eu quero que você
note; não é a posição em que a mão está. Agora, coloque esta outra
aqui novamente. Vê? Agora, não é posicionalmente o modo que a mão
está; é exatamente o mesmo. Isso é certo? Agora, eu tenho lhe dito a
verdade, não tenho, senhora? E agora, você vê então que a verdade
tem sido dita a você por uma visão, que algo fisicamente aqui está
vindicando que isso também é verdade.
Agora, eu não posso fazer aquilo deixar você; somente sua fé pode.
Mas isto será algo. Porque você é o tipo de pessoa que—que tenta
acreditar. Mas você—você está—você é a… eu não sei exatamente
como explicar… você sabe o que estou tentando falar, seu tipo de
pessoa, tímida, acanhada. E isso é simplesmente algo… você—você
quer crer, mas você tenta fazer por si mesma, empurrar-se para a coisa,
mas isso não vai funcionar. Vê? Isso apenas tem que ser uma fé
apropriada, como sua mãe diria a você quando você era uma
garotinha, “Querida, eu comprarei um vestido novo para você no
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sábado à noite.” Você parece ansiosa por isso (Vê?); você parece
ansiosa para conseguir aquele novo vestido. Agora, basta considerar a
mesma coisa para Deus curar você. Simplesmente resolvido, apenas…
Ele é seu Pai Celestial. Sua mãe pode não ser capaz de cumprir aquela
obrigação, mas Deus é capaz de cumprir tudo que ele promete a você.
Vê?
70 Agora, olhe para a minha mão agora, já que isso está lá em uma
pequena parte. Agora, agora observe, quando você levantar sua mão
agora, minha mão permanecerá assim por alguns momentos. Agora,
veja bem, alguns momentos atrás, quando sua mão apenas ficou ali um
pouquinho e foi… você afastou sua mão, minha mão voltou ao normal
de alguma maneira, não voltou? Agora, mova sua mão, agora observe
por quanto tempo isso fica lá. Agora, olhe aqui; se foi. Vê, vê? Vê o que
eu quero dizer? Agora, coloque sua mão de volta novamente, deste
modo a palma baterá sobre isso. Lá vem, vê isso vindo de novo? Aí está,
o vê inchando novamente, ficando escuro. Tudo bem.
Olhe senhora, eu quero que você venha desta maneira apenas um
minuto. Para que produza sua fé. Agora, no seu caso, será um desafio.
E o desafio será ter que ordenar que saia. Agora, se eu tiver que ter o
domínio disso pela minha própria fé, pois Deus me prometeu que se eu
fosse sincero… isso pode deixar você agora, e você saberá disso. Mas
agora, se isso ficar longe de você, é diferente. Porque quando o espírito
impuro sai de um homem, ele caminha em lugares áridos. Então ele
retorna de volta, isso é certo? E se o bom homem da casa não estiver
lá para mantê-lo longe, ele entrará.
71 Agora, e o que nós estamos tentando obter é mais força no bom
homem da sua casa, o qual é fé. Isso é certo? Agora, se você pode olhar
aqui agora e ver isso por revelação, e por algo que realmente mostra
fisicamente na sua mão, na minha mão, de preferência, que algo está
acontecendo… você percebe como isso corre em ondulações assim?
Agora, audiência, eu não sei se vocês podem ver isso ou não,
observem aqui. Agora, aí está isso. Vê isso subindo? Observe isso
correr, agora isso está se afastando ali. Vê? Agora, aqui vem de novo,
olhe, aí está, vê isso? Observe isso correr. Escute isso, “Thrrr!”
(Apenas um momento, não—não fique parada…eles veriam lá.) Agora,
você pode ver isso? Pode ver isso? Agora, observe. Agora, lá vai; aqui
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vem isso de novo; olhe isso. Aqui vem eles; lá vão eles. Agora, o que é
aquilo? Aquilo é um crescimento maligno se assentando lá, vivo, um
demônio, hediondo, sombrio. E essa coisa sabe. Vê, ela é uma dama,
eu um homem; nós dois somos humanos. Ela tem um espírito que está
tentando crer, e há algo aqui que faz crer. E a única coisa é levar sua
fé a um lugar onde ela realmente crê. Isso tem que sair. Tem que sair.
Isto sabe disso. E se isso—e se isso—se isso—se isso for necessário, se
isso sair, então, se sua fé permanecer lá, isso se retirará.
72 Observe você, eu vejo os cegos virem à plataforma e receberem sua
visão e lerem a Bíblia. Dois ou três dias, voltarem simplesmente tão
cegos quanto já estiveram. Disse: “Quão duradoura é a cura divina?”
Apenas enquanto a fé está. “Quão duradoura é a salvação?” Apenas
enquanto a fé permanece. Isso é certo? Tudo bem. Se Deus pode fazêlo sair daqui, Ele pode mantê-lo longe. A mesma fé.
Agora, olhe para minha mão ali agora. E eu quero que você observe
minha mão aqui. Permita-me, para que eu possa permitir a audiência…
agora, vê minha mão? Eu quero que você olhe aqui. Eu colocarei
minha mão ali, bem desta maneira para que você possa ver. Veja quão
liso isso parece, branco. Agora, pegue esta mão, senhora, agora
coloque sua mão ali. Veja como isso é liso e branco, veja agora,
simplesmente tão liso e branco quanto possa ser.
Agora, eu coloquei minha mão em cima, agora observe quando eu
coloco esta mão aqui em cima. Agora, coloque esta mão bem aqui,
senhora, em cima. Agora, olhe ali. Olhe aqui, vê suas grandes coisas
brancas correndo ali? Essa é a vida desse câncer. Agora, está
assustada; agora isso sabe que terá que sair se sua fé somente crer.
Agora, olhe, senhora, agora o… olhe aquele ali, vê como isso
desvaneceu? Isso é um distúrbio feminino também, afetando ali
também. Você sabe disso. Uh-hum. Sim, que coisa. Diga, você teve
problemas, não teve, senhora? Você também já passou por cirurgias de
tumores, não passou? Tudo bem.
73 Agora, eu quero que você, a enferma, se aproxime. Eu—eu quero
colocar minha mão aqui em algum lugar, então tirarei todas as minhas
dúvidas e tudo. Agora, eu quero que você observe minha mão, querida
irmã. Agora, você… eu quero que você, não—não que você feche seus
olhos. Observe minha mão. Vou obter a audiência, porque desta vez a
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coisa tem que acabar. Eu posso estar pela graça de Deus, e pela minha
fé, isso partirá. Mas você está verdadeiramente certa de que algo
acontece, não está? Está aí; isto se manifesta fisicamente. A Bíblia
disse: “A boca de duas ou três testemunhas permite toda palavra ser
estabelecida.”
A primeira coisa, você é uma estranha e eu lhe contando sua vida, e
se—o que esteve errado com você. Aqui isto está se manifestando, aqui.
São duas testemunhas. Se isto fica, a única coisa que posso dizer,
querida irmã, é Deus tendo misericórdia. Você não terá muito mais
tempo para estar aqui. Mas se isso se for, você viverá. Agora, eu—eu
quero que você creia comigo, e eu orarei e perguntarei a Deus se Ele
te curará e permitirá isso partir. Se isto parar, isso se foi. Se isto não
parar, isso não se foi. Agora, estou sendo sincero com você, agora não
como—como uma senhora, minha irmã.
74 Tudo bem agora, audiência, agora lembrem-se disso: pegue isso
como um aviso, você mantenha sua cabeça curvada até você me ouvir
dizer: “Levante sua cabeça.” Pois isso não é… agora, se eu pedisse
para isso partir e isso partisse, tudo bem. Mas quando você tem que
por isso para fora, isso fica aborrecido.
Agora, eu quero lhes perguntar uma coisa, ministros. Jesus disse:
“Em Meu Nome eles expulsarão demônios.” Isso é certo? Eles devem
ser expulsos. Agora, Eu não digo que eu posso. Mas a mulher saberá
se isso acontecer, ela saberá isso, sentirá isso, saberá quando isso a
deixar. Se não, a mulher não pode viver muito mais tempo.
Agora, senhora, você observa e está crendo. Está crendo que o que está
falando com você vem do Espírito de Deus. Tudo bem, curvem suas
cabeças, dentro e fora. Agora, eu quero que você observe; você será a
juíza. Agora, veja, você é quem tem o câncer. Isso não pode incomodála mais. Vê? Agora, eu tentarei colocar minha mão em algum lugar.
Agora, veja de que maneira, de que cor isso é? Agora, olhe nesta mão
aqui. Agora, eu absolutamente tentarei não mexer minha mão.
75 Nosso Pai Celestial, eu não estou fazendo isso para agir de modo
inteligente, Pai, Tu conheces meu coração. Eu só estou fazendo isso,
que essa pobre mulher aqui em pé, jovem mulher, resta muita vida; mas
ela está em uma condição séria. E eu peço a Ti que seja misericordioso
com ela. Conceda Senhor, que ela possa ser curada. Ela quer viver,
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como todos nós. Todos nós queremos viver, e ela está tentando
duramente. E agora, querido Deus, pobre coisinha tímida, eu percebo
que pessoas com alguns problemas menores viverão uma vida comum
com esses problemas. Mas nós percebemos que, com esse câncer, ela
não pode viver muito mais tempo sem Sua ajuda. E eu oro, Deus, que
Tu ajudes. E ajude minha fé, Senhor, para crer com todo o meu
coração. E envie o poder e a unção do Teu Anjo, que Ele irá—Ele—o
Sangue de Cristo ficará em pé entre mim e este inimigo.
E agora, Satanás, chamado câncer, eu venho neste duelo de fé,
professando fé solene em Jesus Cristo, requerendo um dom Divino que
me foi ministrado por um Anjo de Deus no momento em que eu nasci
nesse mundo. Que tem sido vindicado por toda a parte do mundo. E
você sabe tudo sobre Ele. E esta mulher veio esta noite por ajuda, e eu
venho neste canal de fé em um desafio; eu afirmo que você não pode
mais segurar esta mulher; saia dela. No Nome de Jesus Cristo, deixe a
mulher. Tu, demônio, saia da mulher.
76 Todos reverentes, isso ainda a está segurando; ela está observando
minha mão. Isso ainda está ali, não está, irmã? Antes que eu abra meus
olhos. Todos reverentes. Fique em oração.
Deus Todo-Poderoso, Autor da Vida, Doador de toda boa dádiva, Tu
prometeste isso, Senhor; eu creio em Ti. Oh, ouça minha oração,
responda ao Teu servo, Senhor. Dê algo para a nossa irmã; ela está
tentando crer, Senhor. Conceda isso.
Tu demônio, no Nome de Jesus Cristo, saia da mulher.
Agora, cada um; isso se foi. Mantenham—mantenham suas cabeças
curvadas em todos os lugares. Isso se foi, senhora.
Agora, antes de eu abrir meus olhos, você está observando minha
mão; isso partiu, não partiu? Minha mão voltou ao normal, isso é
certo? A senhora, a enferma, estou lhe pedindo para falar. Sim, tudo
bem, abram seus olhos, todos antes de mim. Eu quero que vocês olhem
para a minha mão. Algo aconteceu, não aconteceu, irmã? O que você
acha que aconteceu? [A irmã diz: “Eu estou curada.” —Ed.] Você está
curada, está certo, irmã.
Agora, observem ela, audiência, vê minha mão? Agora, tire sua mão.
Coloque esta aqui. Agora, coloque esta em cima, agora, coloque esta.
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Algo aconteceu, não aconteceu, irmã? Você sabe isso olhando
fisicamente, não está certo? Olhem audiência, a mesma mão, mesma
posição, mesmo lugar, em toda parte. Isso é certo? Algo aconteceu, não
aconteceu? Você está curada, irmã. Saia da plataforma se regozijando
e fique bem. Agora, todos estejam apenas tão reverentes quanto
possam.
77 Você é a enferma, não é? Tudo bem, querida irmã, você crê com
todo o seu coração? Crê que Deus está aqui para te fazer ficar bem?
Você crê. Agora, o que você pensa sobre tudo isso, você crê que é o—
poder do Deus Todo-Poderoso? Você… não poderia ser nada além
disso. Bem, você tem sofrido com um problema nervoso há muito
tempo. Você não tem estado bem há muito tempo. Outra coisa, você
tem… oh, sim, você tem algo errado em suas costas, não tem, senhora?
Eu creio que algo errado com um dos seus discos nas costas. Não está
certo? Isso é verdade? Venha aqui. Você crê em mim como profeta de
Deus?
Nosso Pai Celestial, eu peço pela cura de minha irmã esta noite,
enquanto eu coloco as mãos sobre ela, no Nome de Jesus Cristo, possa
esse demônio soltá-la. Saia dela.
Agora, incline-se do outro lado. Tudo bem, aqui ela está com uma
espinha deslocada, espinha dorsal. Deus te abençoe, irmã, você está
curada. Saia da plataforma se regozijando.
Vamos dizer, “Louvado seja o Senhor.”
78 Você crê em mim, irmã? Deus te abençoe. Eu nunca esquecerei; eu
creio que você é a primeira dama de cor que veio à plataforma desde
que eu tenho estado aqui na reunião. Eu nunca esqueço de uma coisa
que aconteceu uma vez em Jonesboro, Arkansas. Uma garota de cor
vindo através da multidão chorando, cega. E eu orei por ela no fundo,
na parte de trás do prédio. Muitos de vocês já ouviram o testemunho,
não ouviram? Pobre criatura, ninguém estava prestando nenhuma
atenção nela.
E ela estava vindo. Eu estava em pé lá fora tentando entrar, cerca de
vinte e oito mil pessoas haviam amontoado o local, e eu estava tentando
entrar no prédio. Foi uma senhora curada com um câncer; eles
disseram que ela estava morta. Eu não sei; eu acho que ela estava em
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um coma.
79 Mas eu lembro quando ela esbarrou em mim, ela disse: “Com
licença.”
E eu disse: “O que você precisa?”
Ela disse: “Eu perdi meu pai.” Ela disse: “Eu não consigo encontrálo e eu sou cega, senhor.”
E eu disse: “De onde você é?”
Ela disse: “Memphis.”
E eu disse… olhei por toda parte lá e vi aquele monte de ônibus
fretados; eu estava em Jonesboro. Eu olhei e vi aqueles ônibus fretados
se estabelecendo ali, eu vi um deles indicando: “Memphis.” Eu disse:
“O que você está fazendo por aqui?”
Ela disse: “Eu vim ver o curador.”
E eu disse: “O quê?”
Ela disse: “O curador.”
Ninguém ali, oito dias, que estive onde me coloquei na plataforma,
por quatro dias e noites sem mesmo sair da plataforma, orando pelos
doentes. Eu dormi na plataforma, comi na plataforma, tanto quanto
comi. E eu disse: “Você crê que isso seja verdade?”
Ela disse: “Sim, senhor.”
E eu disse: “Porque, como tantos bons médicos quanto temos…”
Ela disse: “Senhor, quando eu era uma garotinha eu tive catarata,
veio sobre meus olhos. O médico me contou quando eles ficaram
completamente formados,” eu não sei o que ela quis dizer com aquilo,
“eles os retirariam.” E disse: “Agora, eles enrolaram ao redor do
nervo óptico do meu olho, se eles puxassem a catarata para fora, eles
tirariam meus olhos.” E ela disse: “Eu ouvi no rádio esta manhã, um
homem aqui de Kennett que foi cego por doze anos recebeu sua visão.”
Isso foi o que aconteceu naquela manhã. Ela disse: “Eu vim para ver
se eu poderia ver o homem.” E disse: “Eles me dizem que eu nem
consigo chegar perto do lugar.” E disse: “Eu perdi meu pai, e eu—eu
sou cega; e ninguém me ajudará no ônibus.”
E eu disse: “Você crê acerca daquele Anjo?”
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Ela disse: “Sim, senhor.” E ela disse…
Eu disse: “Você crê que aquele homem oraria por você para que
ficasse bem?”
Ela disse: “Eu lhe direi o que fazer, se você me pegar pela mão e me
conduzir até onde ele está, eu serei capaz de encontrar meu pai então.”
Aquilo foi demais para mim. Eu disse: “Você crê que isso é verdade?”
Ela disse: “Sim, senhor.”
Eu disse: “Por acaso eu sou aquele que você está suposta a ver.”
E ela me agarrou; ela disse: “Você é o curador?”
Eu disse: “Não, madame, eu sou o irmão Branham.” Eu disse: “Jesus
é o Curador.”
Ela disse: “Irmão Branham, não passe de mim.” Pobre garota cega em
pé ali…
E eu disse: “Claro, eu não passarei, irmã. Estou certo de que Deus não
passará.”
E eu nunca esquecerei, eu a peguei pela mão e disse, “Senhor Jesus,
há mil e novecentos anos atrás havia uma velha rude cruz que veio se
arrastando abaixo pelas ruas de Jerusalém, arrastando as pegadas
ensanguentadas do Portador, Seu pobre e pequeno corpo magro, frágil,
caiu sob a carga…” [Espaço em branco na fita—Ed.]
80 No Nome de Jesus Cristo, receba sua cura, mãe. Saia da plataforma
e fique bem. Amém. Deus te abençoe, vá se regozijando e seja feliz.
[Espaço em branco na fita—Ed.] Diabetes, vá e fique bem, meu irmão,
no Nome do Senhor Jesus Cristo…?…
Tudo bem, traga a senhora aqui. Tudo bem, irmã, sim, você crê? Tudo
bem, você mantém aquele tumor quando isso passa de você, você
mandou isso para mim. Deus te abençoe, irmã. Amém.
Vamos dizer, “Louvado seja o Senhor.”
Venha, irmã, você crê? Você gostaria de ser liberta dessa asma? Vá e
respire em Nome do Senhor Jesus e receba sua cura.
Vamos dizer, “Louvado seja o Senhor.”
Venha, senhora, você crê, irmã? Você gostaria de vencer esse problema
de coração, não gostaria? Vá e receba sua cura no Nome do Senhor.
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Vamos dizer, “Louvado seja o Senhor,” todos. Você crê?
Como vai, irmã? Você crê em mim como profeta de Deus? Você
gostaria de ser liberta desse câncer, não gostaria? Vá e seja curada no
Nome do Senhor Jesus e esteja bem.
81 É isso, amigos. Creiam. O que você pensa, irmã sentada ali, você
crê com todo o seu coração? Você gostaria de ser liberta desse
problema nas costas, não gostaria? Afaste-se da plataforma para a
outra direção; você está curada. Deus te abençoe.
Essa é a maneira de crer nisso. Agora, vocês estão fazendo isso;
agora vocês estão vindo corretamente. Tudo bem.
Tudo bem, venha, senhora. O que você pensa sobre isso? Você crê
em mim como profeta de Deus? Seu problema nos rins deixou você,
irmã, venha para o outro lado da plataforma.
Vamos dizer, “Louvado seja o Senhor.”
Agora, vocês estão crendo. Apenas um momento, quando eu me virei,
aquela senhora foi curada, com aquele… sim, aquela senhora com
cabeça grisalha, sentada aqui, bem lá atrás com aquele vestido verde
de bolinhas. Você também tinha problemas nas costas, não tinha, irmã?
Tudo bem, você está curada agora. Você pode ir e estar bem. Deus te
abençoe, irmã.
Vamos dizer, “Louvado seja o Senhor.”
82 Traga a senhora. Tudo bem, irmã, o que você pensa sobre isso?
Você crê? Coloque seu lenço na sua outra mão, coloque sua mão na
minha. O que aquilo se parece para você? Visão de aspecto estranho
ali, não é? Isso é câncer. Venha aqui apenas um momento. Você sabe
que quando o Anjo do Senhor me encontrou, essa foi a primeira coisa
que ele me disse “Nem mesmo o câncer ficará diante da oração.” Você
crê nisso? Eu quero que você repita isso e observe minha mão. Repita
isso como eu digo, do seu coração.
Senhor Jesus, agora eu quero que você observe, veja isso se movendo
sobre minha mão? Senhor Jesus, [A senhora repete depois do irmão
Branham. —Ed.] eu creio em Ti; eu Te aceito como meu Curador; eu
creio que houve um Ser sobrenatural que disse essas coisas ao irmão
Branham. Eu creio que Sua presença está aqui agora. Eu aceito minha
cura.
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Agora, o que aconteceu? Algo mudou ali, não mudou? As vibrações
pararam, não pararam? Sua fé tem te feito plena, irmã, seu câncer está
morto e desapareceu. Deus te abençoe.
83 Oh, que coisa, pobre bebezinho, embale-o; traga-o aqui. Um
pequeno companheiro, aparelhos em sua perna. Venha aqui, querido.
Você ama Jesus, querido? Todos curvem sua cabeça apenas um minuto,
um menininho aleijado.
Nosso Pai Celestial, nós Te agradecemos pela simplicidade da criança.
Te agradecemos por esse querido bebezinho. E eu oro, querido Deus,
que Tu cures o bebezinho esta noite. Este horrível inimigo atacou o
rapazinho em sua juventude. Mas eu seguro seu pequeno corpo contra
o meu e peço em Nome do Senhor Jesus Cristo, que Tu o cures. Possa
isso deixá-lo. Saia dele, tu demônio, em Nome de Jesus Cristo. Amém.
Tudo bem, garotinho, você é a mãe do bebê? Tudo bem, leve a criança
lá para baixo, e tire os aparelhos dele, e traga isso de volta ao—redor
da plataforma aqui, andando sem eles. Deus curou o bebê.
84 Tudo bem, venha, senhora. Você crê? Você me aceita como servo de
Deus?
(…?… está certo…?… está certo…?… como eu saberia…?… está
certo? Você ficará bem agora. Foi um abscesso [tumor – Ed.] que
causou isso, aquela drenagem descobriu.)
Nada imoral, apenas algo que não poderia ser dito diante dessa
audiência, que somente Deus Todo-Poderoso saberia. Que tal isso,
irmã? Está certo. Nada além de Deus, exclusivamente, estava lá
quando isso aconteceu; está certo. A senhora e Deus, exclusivamente.
Isso é verdade, não é, senhora? Vá para casa, pois Jesus te curou.
Amém. Deus te abençoe.
Você é um crente? Com todo o seu coração? Toda a sua mente, toda
a sua alma? Oh, Ele é tão maravilhoso. Ele está aqui para fazer todos
vocês bem. Vocês não creem nisso?
Bebê, tudo bem, conduza-o para cima na plataforma… aqui vem o
garotinho sem os seus aparelhos. Vamos dizer, “Louvado seja o
Senhor.” todos… ali está o bebê, poliomielite, um pé para cima, faz
cócegas em seu pé para correr. Vamos dizer, “Louvado seja o Senhor.”
Deus te abençoe, irmão.

O SEGUNDO MILAGRE

51

85 Você crê? O que você pensa sobre isso? Jesus está aqui. O que você
pensa sobre isso, irmão? Amém. O que você pensa sobre isso, senhor,
com uma camisa branca sentado ali. Você gostaria de restabelecer-se
dessa ruptura, não gostaria? Amém. Tudo bem, fique em pé e receba
isso, no Nome do Senhor Jesus. Que tal sua esposa sentada lá com
aquele tumor? Você gostaria de restabelecer-se disso também, não
gostaria, senhora? Se levante e receba isso no Nome do Senhor Jesus.
Aleluia.
Lá está… que tal aquela jovem dama assentada ali com epilepsia?
Você gostaria de restabelecer-se disso, senhora? Se sim, levante-se e
receba isso no Nome do Senhor Jesus. Aleluia!
Apenas um momento, simplesmente reverentes, apenas um minuto.
Oh, se você ao menos soubesse. Onde estão os ministros de Deus que
creem em cura Divina? Venham aqui, ministros, venham aqui na minha
frente apenas um minuto, ministros do Evangelho que creem em cura
divina. Eu mostrarei a vocês a glória do Senhor. Alinhem-se
diretamente na minha frente apenas um momento.
86 Um dia isso aconteceu, isso foi tão grandioso que nosso Mestre não
podia tocar as pessoas. Ele enviou outros setenta. Meus irmãos, vocês
creem nisso com todo o seu coração? Quantos aqui estão doentes e
necessitados? Espalhem-se para trás desta maneira, irmãos, movamse no caminho aqui, faça a fila longa. Vocês ministros fiquem em pé
exatamente para fora desta maneira agora, virem-se desta maneira.
Você nesta linha, vire-se deste modo. E você nessa fila ali, vire-se desse
jeito. Você nesta linha aqui, vire-se desse jeito.
Quantos creem que a glória de Deus está caindo neste edifício e não
há um fraco em nosso meio? Eu creio que Ele está aqui. Meus irmãos,
no Nome do Senhor Jesus, eu estou pedindo para vocês representarem
as minhas mãos e as mãos de Deus esta noite, e eu ficarei em pé neste
microfone, inclino minha cabeça em oração enquanto vocês começam
a pôr as mãos nessas pessoas. E eu creio que não haverá um fraco em
nosso meio quando vocês passarem por eles, pondo suas mãos sobre os
doentes.
87 E eu quero que cada pessoa doente aqui, que está doente e quer ser
curada, fique aqui sobre seus pés agora, vocês que são capazes. Viremse desta maneira, ministros, não enfraqueçam, mas que vocês toquem
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em cada um. Tudo bem, vocês pessoas doentes, coloquem suas mãos
uns sobre os outros. Virem-se ao redor desta maneira ministros, em
direção à audiência. Agora você está pronto para receber sua cura?
Tudo bem, a senhora já está curada, em pé ali. Há outro curado, em pé
bem ali. Deus te abençoe, sim, irmão. Aí está você; você acabou com
isso; arremesse isso para longe… está bem. Aquele está curado da
asma, em pé bem ali. A senhora, Ele curou seu câncer, em pé bem ali.
Aqui, a senhora em pé bem aqui com…?… está curada. Aquele homem
ali, com seus olhos. Deus tem te feito bem, meu irmão. Lá.
88 Ministros, andem em frente no Nome do Senhor, coloquem suas
mãos neles.
Deus Todo-Poderoso, nós chegamos a Ti nesse momento crucial,
crendo que Tu estás aqui. Senhor, Deus, nós agora Te representamos,
colocando as mãos sobre os doentes.
Satanás, você perdeu a batalha. Tu demônio, eu te esconjuro a sair
dessas pessoas no Nome do Senhor Jesus Cristo; deixe cada um deles.
Eu peço no Nome do Senhor Jesus Cristo, aleijados, levantem-se
sobre seus pés. Aí vêm os aleijados fora das cadeiras de rodas, um
aleijado está chegando. As pessoas estão sendo curadas. Aceite isso
agora mesmo, levantem suas mãos e deem louvores a Deus. Tem uma
mulher aleijada, outra mulher aleijada, um homem aleijado.
O poder de Deus está aqui. Vão em frente, em Nome do
Senhor…?…
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Satanás, você perdeu a batalha. Tu demônio, eu te
esconjuro a sair dessas pessoas no Nome do Senhor
Jesus Cristo; deixe cada um deles.
Eu peço no Nome do Senhor Jesus Cristo, aleijados,
levantem-se sobre seus pés. Aí vêm os aleijados fora
das cadeiras de rodas, um aleijado está chegando. As
pessoas estão sendo curadas. Aceite isso agora mesmo,
levantem suas mãos e deem louvores a Deus. Tem uma
mulher aleijada, outra mulher aleijada, um homem
aleijado. O poder de Deus está aqui. Vão em frente, em
Nome do Senhor…?…
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