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DEUS PROJETANDO SEU AMOR
God Projecting His Love

William Marrion Branham
Terça-feira, 06 de agosto de 1957
Edmonton, AB – Canadá

Muito obrigado, irmão. Vamos inclinar as cabeças para um
momento de oração. Nosso bendito Pai Celestial, nós nos achegamos
a Ti, nesta noite, como Teus filhos crentes, crendo na Palavra de
Deus, que Ele nos prometeu nesta Palavra, que se pedíssemos
qualquer coisa em Seu Nome nos seria concedido. E nossos corações
estão felizes, nesta noite, porque na noite passada nós não apenas Te
vimos curar os doentes, mas vimos a poderosa operação do poder
de Deus para transformar o pecador em um cristão. Há lares felizes
hoje por causa disso. E, Pai, somos gratos por isso. E oramos, nesta
noite, que Tu dobres o número. Envie cada pecador ao altar, cure
cada pessoa enferma.
2
Fale conosco agora através da Palavra, enquanto nós como
Teus humildes vasos, nos esforçamos para tentar trazer a Palavra
de Deus, a Palavra de Vida para o povo. Rogamos que o Senhor
abençoe nossos débeis esforços. Em Nome de Jesus oramos. Amém.
Podem se assentar.
3
Vejam, temos no púlpito hoje à noite diversas cartas. Talvez
sejam lenços para receberem oração; eu faço isso toda noite, tento
orar por eles. E agora, eu normalmente espero até sentirmos a unção
do Espírito no ambiente. Então, definitivamente nós sentimos que
vai ser mais forte para fazer isso. Não é uma superstição. Se fosse,
então São Paulo tinha superstições. Porque a Bíblia ensina isso e
estamos praticando o que a Bíblia ensina. E eles tomavam...
4
Agora muitas pessoas os ungem com óleo, os lenços. Bem,
não tem problema. Qualquer coisa que Deus abençoar, eu sou a
favor. Mas se você observar atentamente as Escrituras, Paulo nunca
ungiu os lenços, ele tomava do seu corpo os lenços e aventais. E
eu creio que Paulo era muito fundamental em seus ensinamentos. E
acho que ele obteve aquilo da mulher sunamita quando foi a Elias,
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sobre seu bebê que tinha acabado de morrer. E Elias deu seu cajado
ao seu servo e disse: “Vá, coloque-o sobre o bebê”. Porque Eliseu sabia
que tudo o que ele tocava era abençoado, se a mulher cresse da
mesma maneira. Vê? Eu acho que é de onde Paulo deve ter obtido
aquilo, é dali.
5
Agora, antes de abrirmos Seu livro, vamos pedir ao Autor
para abençoar Sua Palavra, por um momento. Agora, Pai, esta é Tua
Palavra, e nós agora abrimos as páginas. Abra-nos o entendimento.
Em Nome de Cristo oramos. Amém. Meu tema hoje à noite é: “Deus
Projetando Seu Amor”. E eu quero ler um texto de São João, capítulo
3, versículo 16, que deve ser conhecido até pelo menino ou menina
menor e mais jovem (suponho) da Escola Dominical, no edifício.
Está escrito assim:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna.
6
Esta talvez seja uma das Escrituras mais conhecidas em toda
a Bíblia. É referida muitas vezes como o texto áureo da Bíblia. E ela
trata de amor. E eu tenho tido o privilégio de pregar o Evangelho a
muitas e muitas terras pagãs. E tenho ouvido as teorias, mas nunca
vi nada ainda que pudesse se comparar ao amor cristão de Deus.
Ninguém poderia explicá-lo. Os poetas tentaram explicá-lo, os
compositores, e falharam. Ministros nunca puderam explicá-lo.
7
Um poeta escreveu sobre ele assim:
Se todo o oceano fosse tinta,
E o céu fosse um pergaminho;
E cada graveto na terra fosse uma pena,
E cada homem, um escritor profissional.
Para descrever o amor de Deus nas alturas,
Se esvaziaria e se secaria o oceano;
Ou poderiam os rolos de pergaminho contê-lo todo,
Ainda que estendidos por todo o céu?
8
Eu sempre pensei neste grande poeta que escreveu o seguinte:
Desde quando pela fé eu vi aquela corrente
Que flui das tuas feridas abertas,
O amor redentor tem sido o meu tema,
E será até eu morrer.
9
E eu penso que se uma coisa é necessária na grande Igreja
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Correto. Mas não podemos fazê-lo como pessoas frias e formais.
Temos que jogar por terra nossas diferenças e entrar no Espírito.
Então você começa a ver coisas.
107
Quando Elias lhes pediu para orar com ele, eles trouxeram o
harpista, e quando o harpista começou a orar, o Espírito veio sobre
o profeta. Temos que obter o Espírito aqui antes que possamos ter
qualquer profecia e quaisquer coisas boas acontecendo. Deus te
abençoe. Oh, quantos O amam, digam: “Amém”. [A congregação
diz: “Amém” -Ed.] Isso é bom. Correto. Agora, vamos inclinar as
cabeças só por um momento, irmão Allcot, por gentileza. Dê um
passo à frente agora, enquanto despedimos a audiência em oração.
Muito bem. Deus vos abençoe.
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preciso ter você. Somos irmãos juntos. Queremos ver Deus se mover”.
104
Eu creio que se as pessoas em cadeiras de rodas e macas e
coisas assim entrarem em oração agora, vocês vão ver algo acontecer.
Isto é certo. Muito bem. Oh, maravilhoso. Aperte a mão um do outro.
Agora, vamos levantar nossas mãos a Ele.
Eu O louvarei, eu O louvarei,
Louvai o Cordeiro morto pelos pecadores;
Dê-Lhe glória todos os povos,
Pois Seu sangue lavou cada mancha.
Eu O louvarei, (Oh, louvado seja Deus.) eu O louvarei,
Oh, louvai o Cordeiro morto pelos pecadores;
Dê-Lhe glória todos os povos,
Pois Seu sangue lavou cada mancha.
105
Todos sentem tudo limpo, como se o Espírito Santo tivesse
feito algo para você, levantem as mãos para Ele assim, sinta que o
Espírito Santo tem feito algo. Bendito seja o Nome do Senhor. Oh,
que coisa! Ele não é maravilhoso? Dê-nos um acorde, irmão. “Ele
não é maravilhoso?” Todo mundo agora. “Ele não é maravilhoso?”
Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso?
Não é Jesus, meu Senhor, maravilhoso?
Olhos viram, ouvidos ouviram,
O que está gravado na Palavra de Deus;
Não é Jesus, nosso Senhor, maravilhoso?
Ele não é maravilhoso... (Ele é para você? Ele é maravilhoso?
Ele significa vida para você?)
Não é Jesus, meu Senhor, maravilhoso?
Olhos viram, ouvidos ouviram,
O que está gravado na Palavra de Deus;
Não é Jesus, nosso Senhor, maravilhoso?
106
Ouçam: “Olhos têm visto; ouvidos têm ouvido o que está
gravado na Palavra de Deus”. O que é? “Ele é o mesmo ontem, hoje e
eternamente.” Eu creio que estamos prontos para um reavivamento,
você crê? Eu creio que estamos prontos. Quantos vão começar a
orar, vão começar a ser diferentes agora? Levantem as mãos. “Eu
vou começar agora, vamos nos endireitar.” Se há alguma coisa em
seu caminho, retire-a. Vamos começar a partir deste exato momento,
e ver um reavivamento pentecostal dos velhos tempos, enviado por
Deus, nascido dos céus; romper nesta cidade. O cego pode ver, o
surdo pode ouvir, o mudo pode falar, os aleijados podem andar.
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universal de Deus, nesta noite, é o amor. Nós não precisamos de
outras coisas, não tanto quanto pensamos que precisamos. E todas
essas outras coisas, nossas emoções e nossos dons são maravilhosos,
e a Deus damos louvor. Mas se esses dons não são regidos pelo
amor, então, eles não são eficazes.
10
O amor deve governar o lar. O amor é a maior força que já foi
colocada no poder do homem. Uma casa que não é disciplinada pelo
amor não tem muito de uma casa. Se o marido e a esposa não amarem
solenemente um ao outro, eles não podem confiar mutuamente.
Esta é a razão porque eu acho que ao invés de descansar a nossa fé
em alguma emoção (que está bem) ou algum dom (que está bem)
como gritar, falar em línguas, ou em outras coisas que nós tomamos
dizendo que temos o Espírito Santo quando fazemos isso... Essas
coisas estão bem. Mas se voltássemos ao princípio, ao amor em
primeiro lugar, e então, essas outras coisas, eu penso que a nossa
igreja iria progredir muito mais rápido, se nos achegássemos a Deus
primeiro; e Deus é amor.
11
Agora, o amor está em duas palavras diferentes, dois
diferentes significados. No grego, um deles é chamado de “phileo”,
que é o amor que você tem para com sua esposa. “Ágape” é o amor,
o amor Divino. Agora, o amor que você tem para com sua esposa e
o amor de Deus são opostos. Ouçam isso. O amor que você tem para
com sua esposa, se um homem a insultasse; você o mataria no local
com esse tipo de amor, o amor phileo. Mas com o amor Ágape, você
iria orar por sua alma perdida. Esta é a diferença.
12
Há dois tipos diferentes de amor. E eu tenho quase certeza
que muitos de nós fomos enganados por ter o amor phileo pensando
que era o amor Ágape. O amor phileo é intelectual, o amor Ágape
vem do coração. Este é o amor humano, amor afetuoso; e o amor
divino. O amor divino não questiona. O amor humano arrazoa, mas
o amor divino não. Ele é perfeito em sua confiança. Ele é perfeito...
Ele produz fé quando você realmente ama.
13
Agora, quando... Para encarar uma audiência, como nesta
noite, de centenas e centenas de pessoas, então, alguém diria:
“Você quer dizer que você vai ler apenas esse pequeno versículo da
Bíblia?” Bem, há o suficiente neste versículo da Bíblia para enviálo para o céu ou condená-lo para sempre. E se eu tivesse o poder,
sensatamente, eu não faria qualquer alteração. Se me fosse oferecido
todo o dinheiro do mundo, e eu fosse o rei do universo, com um
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milhão de anos para reinar com saúde, eu ainda assim não mudaria
uma palavra desse texto. Porque é a Palavra de Deus, e Ela nunca
pode mudar. Não importa quão pequena seja a Escritura, é sempre a
mesma. Ela tem em si o mesmo valor que todo o livro tem.
14
Sua ação ou sua atitude para com esta pequena Escritura irá
selar o seu destino eterno. E se esta Escritura é tão valiosa, ela tem
muito para refletirmos um pouco, nesta noite.
15
Algum tempo atrás, eu creio, em Louisville, Kentucky,
contaram-me de um menino que estava revistando o sótão da casa.
E voltando-se para alguns papéis velhos, ele se deparou com um
pequeno selo postal de apenas meia polegada quadrada. Era um selo
muito antigo. Instantaneamente o menino teve dois pensamentos, um
deles era ir à sorveteria; e o outro era ir a um colecionador de selos ao
final da rua, que ele conhecia muito bem. Ele pegou o pequeno selo
de uma polegada... de meia polegada quadrada, com apenas uma
ou duas letras escrito nele, bastante desbotado pelo tempo, e desceu
a rua rapidamente até o colecionador de selos, e disse: “Quanto o
senhor me dá por este selo?” O colecionador olhou-o sob uma lupa,
e ele viu que o selo tinha envelhecido.
16
O pequeno companheiro estava esperando pegar os cinco
centavos para pagar um sorvete... Mas o colecionador negociou
com ele por um dólar. Oh, o garotinho ficou muito emocionado ao
receber um dólar por aquele pedaço de papel de meia polegada.
O colecionador vendeu-o por quinhentos dólares uma semana
depois. A última vez que ouvi daquele pequeno selo postal de meia
polegada, ele já valia duzentos e cinquenta mil dólares. Portanto,
não é o tamanho da coisa, é o que está nela. É da mesma maneira
em relação a este pequeno texto hoje à noite. Foi-nos ensinado: “Não
são as grandes coisas que nós fazemos, são as pequenas coisas que
deixamos de fazer”.
17
Foi dito uma vez que o Rei George, o falecido Rei George da
Inglaterra visitava uma de suas cidades aqui no Canadá. E todas as
escolas fecharam para ver o seu rei passar. E a professora da escola
deu a cada criança uma bandeira para ser balançada em honra ao rei.
E como eles gostavam de demostrar lealdade, para mostrar ao seu
rei que eles eram cidadãos de seu grande domínio. E enquanto o rei
passava com sua carruagem, todas as crianças pequenas acenavam
suas bandeiras e aplaudiam o rei enquanto ele, educadamente,
curvava-se para cada uma delas com o coração agradecido.
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100
Agora todos vocês que estão em clima de oração, todos que
estão interessados nessas pessoas, se você está certo com Deus,
fique de pé em reverência e respeito para com Deus, e vamos orar
por essas pessoas aqui. Amém. Gostariam de ver mais uma noite
de Pentecostes? Vocês decidem. O doador de Pentecostes está aqui,
o Espírito Santo. Pecadores arrependam-se, desviados acertemse com Deus. Levantem as mãos para Deus agora. Em sua própria
maneira, ore a Deus, diga: “Deus, perdoe-me, tem misericórdia de
mim, ajude-me. E envie-nos um reavivamento do Espírito Santo dos
velhos tempos”.
101
Ó Deus eterno, eu venho no Nome de Jesus Cristo. Agora,
o diabo foi repreendido, a doença foi curada, o Evangelho foi
pregado; o poder de Deus. Leve todo poder demoníaco para longe
deste lugar. Conceda isto, Senhor. E jogue por terra todo muro de
separação, derrube o denominacionalismo, derrube ideais desse
tipo. E deixe o Espírito Santo vir agora a todos os corações como
um vento impetuoso, e preencha este grande público aqui com o
esclarecedor poder do Espírito Santo, e põe uma chama de fogo em
cada coração. Ó Deus eterno, que conhece os corações dos homens,
que se revela como uma labareda de fogo perdoe todo pecado, tire
as ofensas e faça essas pessoas puras e brancas. Conceda isto Senhor.
102
Agora levantem as mãos, louvem-No. Dê-Lhe graças e louvor.
Bendito seja o Nome do Senhor. Satanás tem que sair. Amém. Bendito
seja o Nome do Senhor. Mantenham as mãos levantadas e louvemNo. Deem-Lhe louvor. Diga: “Obrigado, Senhor, por me salvar”. Se
você pedir a Ele... Você tem o direito de fazê-lo. Amém. Louvem-No,
deem-Lhe louvor. [Um ministro fala com o público- Ed.] Creia.
Deem-Lhe glória todos os povos
Pois o Seu sangue pode lavar cada mancha
Eu O louvarei (Levante as mãos para Ele)
Eu vou... (Jogue fora aquela velha e fria formalidade)
Louvai o Cordeiro morto pelos pecadores
Deem-Lhe glória todos os povos
Pois Seu sangue lavou cada mancha.
103
Eu quero que você aperte a mão de alguém que está ao seu
lado. Se há alguém a quem você fez mal, vá até ele e aperte sua
mão. “Deus te abençoe, irmão.” Metodistas, batistas, em todo lugar,
apertem as mãos. Muito bem. Diga: “Perdoe-me, irmão, se te fiz mal.
Eu te amo. Eu aprecio você. Você é meu irmão, eu preciso de você. Eu
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cegos deveriam estar vendo, surdos... Aqui está uma cadeira de
rodas no meio do corredor, e não vimos um cadeirante se levantar
ainda. Bem que vergonha para nós.
96
Há algo errado. Temos que retirar essa coisa daqui. Deus quer
um reavivamento aqui em Edmonton. Eu sei que Ele me enviou.
Esperei dez anos para voltar a Edmonton, e o diabo está tentando
burlar esse avivamento. E você vai conhecer a verdade. Agora, o
que você pensa de mim não faz nenhuma diferença, mas você vai
conhecer a verdade. Há algo errado. Deus me enviou aqui para um
mover e um reavivamento, e você vai ser culpado se você não se
envolver e não fizer tudo o que puder.
97
Eu não falo de uma denominação. Eu não me importo com
denominações, nenhuma delas; todas elas estão bem. Vá a qualquer
lugar que você quiser. Mas eu quero ver um avivamento. Deus quer
um avivamento. E este pode ser seu último. Então é melhor você
vir agora, enquanto você pode. Cada um, cada um é convidado,
metodista, batista, católico, protestante, judeu, eu não... budista;
o que quer que você seja, nós estamos pedindo que você venha.
Estamos persuadindo-o a vir Àquele que tirou o ferrão da morte. E
cada homem e mulher aqui vai provar a morte; tão certo como você
está assentado aqui. E você não sabe quando isso vai ser.
98
E, certamente, eu falo a Palavra de Deus. Ninguém pode colocar
um dedo, porque eu falo a Palavra de Deus. E o próprio Deus desce
e autentica: “Esta é a verdade”. E aqui estamos, nada acontecendo;
essas pessoas doentes que estão aqui vêm para ser curadas. Bem, é
vergonhoso para nós. Precisamos de um avivamento. Precisamos de
uma chacoalhada, de um despertar. Isto é certo. Esqueça as pequenas
denominações e as pequenas barreiras. Vamos vir juntos. Isto é Deus
movendo-se, não sou eu, é Deus. Eu sou apenas um homem. Eu sou
um mortal. Tenho que pedir misericórdia por mim. Mas irmão Ele que
te conhece e conhece o seu coração, está aqui. O mesmo que conhece
o seu coração me disse para falar isto, e digo isto: “O sangue de vocês
não estará sobre mim no dia do juízo”. Falo em Nome de Jesus. Eu já
lhes disse a verdade. Deus está aqui. Amém.
99
Agora isso prova que eu estava... que era a Unção do Espírito
Santo que estava aqui. Olhe aqui para os membros da igreja e tudo
mais, conheça suas condições. O que nós precisamos, amigos, é de
um quebrantamento. Coloque seus fardos aqui, acerte-se com Deus.
É disto que precisamos.
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18
E quando toda a rua se dispersou, a professora saiu para
olhar a rua, porque havia uma garotinha bem pequenininha
desaparecida. E a professora, andando pelas ruas, chamando o
nome dela, notou a forma de uma garotinha encostada a um poste
telegráfico chorando. E ela correu até a menina, abraçou-a como
sua mãe faria, e disse: “Querida, por que você está chorando?” E
ela olhou para a professora e as lágrimas estavam escorrendo até as
pequenas e gordas bochechas. E ela perguntou: “Você não acenou
sua bandeira?”
Ela respondeu: “Sim, professora. Eu acenei minha bandeira”.
Ela indagou: “Será que o rei não viu... Você não viu o rei?”
E ela disse: “Sim, professora, eu vi o rei. Mas eu sou tão
pequena, o rei não pôde me ver”.
19
Agora é diferente com Jesus. Não importa quão pequeno
você seja ou quão pequena coisa você faça em Seu nome, Ele sabe
de tudo. Pode parecer insignificante, mas ainda assim se for feito
em Seu Nome, não importa quão pequeno... Ele disse uma vez:
“E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes
pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum
perderá o seu galardão”. Então, não importa quão pouco você faça;
Cristo sempre vê as pequenas coisas que fazemos. E eu estou tão
contente por isso (você não está?), que Ele vê as pequenas coisas que
fazemos. E esta pequena porção da Escritura, se for devidamente
recebida, Ele entenderá.
20
Durante o tempo dos revolucionários nos Estados Unidos foi
dito que um soldado foi julgado pela Corte Marcial por determinado
crime, e estava para ser morto em uma certa data ao nascer do sol. Um
dia antes, alguns deles foram ao insigne presidente e imploraram por
sua vida. E o presidente em sua pressa pegou um pequeno pedaço
de papel e escreveu: “Eu perdoo esse homem”, e assinou seu nome,
Abraão Lincoln.
21
E o guarda trouxe o pedaço de papel para a cela e disse ao
homem: “Você está livre”. E enquanto o homem olhava, ele disse:
“Não me parece oficial. Eu não acredito nisso, e eu não vou sair daqui”.
Ele rejeitou porque era um pequeno pedaço de papel e não um grande
papel timbrado, ou algo assim, do presidente. Na manhã seguinte,
o homem morreu como condenado por um pelotão de fuzilamento.
Mas o documento estava subscrito pelo presidente, o homem foi
perdoado, e atiraram nele após o presidente tê-lo perdoado. E isso
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foi julgado na Suprema Corte. E esta foi a decisão: “Um perdão não é
perdão a menos que seja recebido como um perdão”.
22
Então João 3:16 é um perdão a todo homem mortal e a toda
mulher na terra, se recebido como um perdão; mas se não for você
ainda está condenado. “Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna”. Oh, que perdão para a raça caída de Adão.
Para qualquer homem ou mulher que queira recebê-lo, é um perdão
gratuito para você e para mim.
23
Aquele amor que Deus teve... O amor é uma força poderosa.
E quando o amor é projetado, e isso chega até o limite de sua
força, a graça soberana vai levá-lo a partir dali e vai projetar o alvo
requerido pelo amor. Essa é a razão pela qual temos um Salvador
hoje à noite, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que o
seu amor, sendo projetado ao mundo, produziu um Salvador. Deus
queria ver você tão bem que Seu amor saiu e produziu uma expiação
para sua doença, para os seus pecados. Foi o amor de Deus que O
constrangeu a fazê-lo.
24
O amor é uma força poderosa. Ele vai levar uma mulher, uma
mãe, diretamente para as chamas do fogo atrás de seu bebê, mesmo
se ela souber que está mergulhando para a morte. Não há nada mais
forte do que o amor. O amor vai fazer você confiar. Você pode ir
e saber que você pertence à maior igreja em todas as províncias
do Canadá. Você pode saber que é o membro fundador da maior
igreja do país. E então você faria coisas que você não faria, se você
pertencesse a uma pequena missão em algum lugar, em alguma
esquina, e tivesse o amor de Deus em seu coração.
25
O amor não tem medo. O amor lança fora o medo. E eu noto
em minhas reuniões, noto muito disso quando eu venho para o meio
do povo... Uma das grandes coisas que eu encontro no meio deles é
o medo. E o que produz o medo é a falta de confiança. Se você não
tem confiança, isso fará você ter medo. Mas se você ama, o amor
lança fora o medo. E é dessa maneira que Deus quer Sua Igreja, não
com tantos sócios fundadores; Ele quer que os membros sejam leais,
e que amem, e creiam, e tenham confiança Nele.
26
Por exemplo... Minha esposa está em algum lugar na reunião
desta noite na audiência. Eu a amo com todo o meu coração. E quando
eu me preparo para ir ao exterior... Agora, que tal se minha esposa, se
eu a pegar pelo braço e disser: “Escute aqui, Sra. Branham, enquanto
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alguém, é melhor você acertar isso agora. Está ficando escuro neste
edifício.
... As suas manchas de culpa.
“Meu espírito não vai sempre se empenhar pelos homens...”
...Suas manchas de culpa,
Perde todas as suas manchas de culpa;
E pecadores mergulhados...
(Creio que eu me levantaria do meu assento e viria. Se o meu
coração estivesse aquecido para Deus, eu viria ao altar.)
...Mancha de culpa.
O ladrão moribundo regozijou-se por ver
Esta fonte em seu dia
E possa eu, embora vil como ele
Lavar todo meu pecado
Lavar todo meu pecado
Lavar todos os meus pecados
E possa eu, embora vil como ele
Lavar todo meu pecado.
93
Amigos, se o Deus Todo-Poderoso falou a maneira... Não
vi isso acontecer por anos. Nunca tive um sentimento como o que
me veio há alguns momentos, quando eu vi algo como que uma
escuridão agitando pelo edifício. Algo me atingiu e não foram
minhas palavras ou minha vontade para dizer essas palavras. Deus
sabe que é a verdade. Há algo errado. Lembrem-se disso.
94
Ouçam amigos. Eu não sou um comprometedor. Eu não sou
uma pessoa sem personalidade. Eu falo a verdade e Deus confirma
que eu falo a verdade. Isto é certo. E você fica tão igrejeiro que você
deixa Cristo fora. As pessoas se tornam igrejeiras. Fico feliz em ver
suas convicções. Seus pastores estão aqui. Acho que eles não vão rir
de vocês. Vocês todos vão ganhar um lugar no coração de seu pastor
que nunca vai sair. Eu admiro um homem que está errado e vem e
diz: “Eu estou errado”. Qualquer outro pastor salvo por Deus faria
a mesma coisa. Eles iriam admirar isso.
95
Vou pedir aos pastores para virem aqui, orarem comigo,
com o restante deste público. Todos os pastores e os missionários,
o que quer que vocês sejam, clero; venham à frente agora. Venham
aqui e vamos orar. Todos vocês juntos, subam aqui. Vamos ficar
ao redor deste grupo de pessoas. Esta reunião se prolongou tempo
suficiente, quando deveria ter grandes coisas acontecendo. Bem,
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coração para Deus. Há dezenas ou mais de vocês que precisam estar
neste altar, nesta noite. E se eu sou servo de Deus, se eu sou profeta
de Deus, eu falo em Seu Nome, e você sabe a quem estou falando.
Tome o seu lugar aqui no altar. Vocês são muito formalistas. É melhor
você se acertar com Deus, porque vem à hora em que você vai gritar
para encontrar isto, e você não vai encontrar. Isto é ASSIM DIZ O
SENHOR. Isto é Deus falando. Muito bem. Encontre o seu lugar ao
redor deste altar. Vocês que são indiferentes, que vergonha. Quando
o Espírito Santo vem e faz as coisas que Ele está fazendo bem no meio
de vocês, e você fica aí como se estivesse morrendo congelado. Saia do
assento e chegue ao altar. Arrependa-se ou pereça. Esta é a verdade.
90
Não sei porque estou dizendo isso. Algo está me dizendo
para falar isso. Estou dando um aviso a vocês. Este pode ser o seu
último também. Arrependa-se. Não me importa a qual igreja você
pertença. Se você não está arrependido e o amor de Deus não está em
seu coração, você é um pecador em seu caminho para o inferno. Isto
é ASSIM DIZ O SENHOR. O mesmo Deus que discerne os espíritos
aqui e revela a condição de vocês, está falando agora. Falo em Nome
de Jesus Cristo. Venha voando ao altar e demonstre arrependimento,
rapidamente, antes que Deus vire a página por cima de você, e
você esteja condenado para sempre. Isto é ASSIM DIZ O ESPÍRITO
SANTO que está no meio de nós agora.
91
É duro, mas é Ele. Eu apenas posso falar. Deus sabe que eu
não diria isso por mim mesmo por nada. Algo me agarrou e disse:
“Diga isso”. Eu apenas obedeço a Deus. Enquanto estamos cantando
mais um verso, toda alma oprimida pelo pecado, é melhor vocês
virem agora, porque foi Ele falando. Ele está falando ao seu coração.
Você sabe que é Ele. Se há algo que este país precisa aqui, é um
quebrantamento. Você precisa de um quebrantamento antes que
você possa ser moldado novamente. Você tem ido à igreja há tanto
tempo que ficou cheio de musgo e endurecido. Isto é certo. Você
precisa de um arrependimento. Você precisa de uma experiência à
moda antiga do amor de Deus em seu coração. E lembre-se, minha
voz vai assombrá-lo enquanto você viver. Isso é verdade. Falo em
Nome de Jesus Cristo. Amém.
Há uma fonte cheia de sangue,
Extraída das veias de Emanuel.
E os pecadores...
92
Deixe-me dizer outra coisa. Se você tem alguma coisa contra
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eu estiver no exterior, você não deve ter nenhum outro marido. E
se eu ouvir falar de você flertando com outro homem enquanto eu
estiver fora, ai de você quando eu voltar”. E, então, que tal se ela me
pegar pela gola do casaco e disser: “Muito bem, Sr. Branham. Mas
eu quero que você tenha um pouco de regra também. Se eu ouvir de
você saindo com outra mulher, ai de você quando voltar”. Agora,
isso seria um lar? Bem, é mais ou menos dessa maneira que fizemos
com o lugar da habitação de Deus, algum tipo de regras legalistas
que temos de manter.
27
O que eu faço quando eu vou ao exterior? Eu amo minha
esposa. E enquanto eu a amar, eu terei confiança nela. Ajoelhamos
no chão e oramos juntos, trazemos nossos filhos pequenos pra perto
de nós. Eles oram: “Deus, cuida do papai, traga-o de volta”. Eu oro:
“Deus, cuida da família enquanto eu estiver fora”. Eu levanto, dou
um beijo de adeus, beijo os bebês. Ela diz: “Billy, estarei orando
por você enquanto você estiver fora”. Isso encerra o assunto. Não
pensamos mais sobre isso.
28
E se eu estivesse no exterior... Segundo a lei, eu sei que eu
estaria divorciado quando eu voltasse, se eu saísse com alguém, eu
seria um homem miserável. Mas se eu fosse para lá (não importa em
que condição eu estivesse), e eu soubesse que eu poderia traí-la, e
voltar e contar-lhe, e ela me perdoasse por isso, eu ainda assim não
faria isso. Eu não iria feri-la por nada. Não, senhor, se eu soubesse
que ela fosse dizer: “ Bill, eu entendo, eu te perdoo.” Eu não poderia
olhá-la no rosto; eu tenho grande apreço por ela.
29
E eu te digo, irmão, quando o amor de Deus entra no coração
humano, ele toma o controle de todas essas coisas; você não precisa
se preocupar a respeito de fumar, beber e ir ao cinema. Quando o
amor de Cristo entrar em seu coração, você não fará nada para feriLo. Não vai andar por aí, dizendo: “Eles são de mente estreita, e eles
são desta maneira e daquela maneira”. Apenas deixe o amor de Deus
atingi-lo uma vez e essas coisas morrerão. Todas as suas afeições são
colocadas em Cristo. Você tem Vida Eterna então, quando você crê
Nele, quando você realmente crê Nele, e se casa com Ele, e morre
para as coisas do mundo.
30
Deus projeta Seu amor. E Seu amor faz você ser o que você
é. Oh, há muitas coisas que poderíamos dizer sobre isso. Eu só vou
abaixar a minha gola, como ela estava, por alguns minutos, e lhes
dizer, meus amigos canadenses, alguns do interior. Se você me
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perdoar por um testemunho pessoal, eu quero que você saiba algo
de minha vida particular, que eu encontrei, porque parece muito
apropriado para este momento. Muitas pessoas se perguntam o que
acontece, acham que é algo místico. Não é, é amor. Esta é a principal
coisa, amar a Cristo, não apenas dizer que você ama, mas do seu
coração amá-Lo. Eu vi o mais cruel dos demônios ser conquistado.
Eu vi animais selvagens caírem ao chão na presença do amor de
Deus. O amor lança fora o medo.
31
Aqui está... Neste pequeno livro está escrito um testemunho.
Em Portland, Oregon, uma noite, eu estava pregando sobre fé. E,
de repente, pelo edifício veio um grande e forte homem pesando
cerca de 250 libras [Cerca de 113 quilos – Trad.]. Eu pensei que ele
era um mensageiro até que percebi todo o grupo de pregadores,
talvez uns cento e cinquenta ou mais, se espalharem da plataforma.
E quando ele veio para cima, ele olhou para mim no rosto, afastou
seus grandes braços... Mal sabia eu que ele era um louco de uma
instituição. E ele tinha acabado de bater em um pregador na rua e
quebrar-lhe o maxilar e a clavícula, bateu nele na rua. E havia cerca
de seis mil pessoas presentes, que puderam entrar no edifício, e a
chuva caindo do lado de fora.
32
E esse homem correu até a plataforma e olhou para mim,
e ele disse: “Você é um hipócrita”, disse ele, “aqui em cima se
colocando como um servo de Deus. Eu vou quebrar todos os ossos
do seu corpo”. Eu pesava uns 58 quilos; ele pesava uns 113 quilos
ou mais, quase dois metros e quinze de altura, muito capaz em força
para cumprir sua ameaça. Eu sabia que não devia dizer nada, pois
ele era muito capaz fisicamente. Mas quando me virei para olhar
para o homem, algo aconteceu. Oh, se isso sempre acontecesse. Em
vez de voar nele e querer lutar com o homem ou chamar a polícia,
eu o amei. Eu pensei: “Este coitado não quer me machucar. É o diabo
neste homem, que quer me machucar. Esse homem é um homem,
provavelmente, com uma família, que ama, gosta de comer, se
associar, e é um cidadão. Mas o diabo nele está fazendo isso”. Eu
pensei: “Esse pobre irmão...”
33
E ele andou até perto de mim e disse: “Eu vou te mostrar se
você é um homem de Deus ou não”. Eu não abri a boca, eu apenas
olhei para ele. Tudo estava quieto. Eu tinha acabado de guiar dois
pequenos policiais a Cristo no vestiário. Eles foram até a plataforma
para pegar o homem. Eu balancei a cabeça para eles e disse: “Esse
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onde tem colinas, região de ondulações, montanhas; é Pensilvânia. O
nome da cidade é Warren, Pensilvânia. Se isto é certo, levante a mão.
Você está curada agora, vocês dois. Jesus Cristo curou vocês. Amém.
86
Você crê no Senhor? Certamente você crê. Você crê que Sua
presença está aqui? Agora, eu quero que cada homem ou mulher
que é um desviado, ou que aceitou a Cristo há algum tempo atrás,
venha aqui antes de terminar a oração pelos enfermos. Venha aqui
só por um minuto enquanto esta Unção está aqui. Venham à frente,
vocês que levantaram as mãos há algum tempo atrás. Caminhem
até aqui apenas por um minuto para, na presença de Cristo, para
que eu possa pedir a bênção sobre vocês. Venham até aqui agora,
bem rápido, para que possamos terminar a oração enquanto o...
Venham aqui agora.
87
Há uma fonte cheia de sangue,
Extraída das veias de Emanuel.
Quando os pecadores mergulham sob a torrente,
Perdem todas as suas manchas de culpa.
Na Presença de Jesus Cristo.
Venham à frente agora. Você vai fazer isso? Correto. Tudo
bem, quem é o líder de cântico agora? Você, senhor? [O irmão
Branham fala com o líder de cântico-Ed.] Não vem você agora?
Há uma fonte cheia de sangue,
Extraída das veias de Emanuel.
Quando os pecadores mergulham sob a torrente,
Perdem todas as suas manchas de culpa.
Perdem toda a sua culpa...
Venha amigo pecador, desviado, frio, morno, indiferente.
Venham daí das galerias. Estamos lhes dando esta oportunidade de
vir agora e aceitar este Senhor Jesus que tomou o aguilhão da morte.
88
Certamente eu sei do que estou falando. Ele não me deixaria
fazer essas coisas, prova de que Ele está aqui. Perder... Você quer
perder suas manchas de culpa? Venha aqui embaixo agora, cada
um. Qual é o problema com vocês, canadenses? Qual o problema?
É uma boa coisa ser conservador, mas não sejam muito formalistas.
Você vai ofender o Espírito que se afastará de você, e você não terá
nenhum avivamento. Ouça-me. Falo no Nome do Senhor. Rompa
a teimosia entre vocês, essa formalidade... Ajoelhem-se. Você sabe
que precisa se arrepender. Falo em Nome de Jesus Cristo.
89
Sim, senhor, se você quiser ter um reavivamento, aqueça seu
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80
Você diz: “Irmão Branham, você chamou o nome desse
homem”. Jesus Cristo, quando estava aqui em um corpo de carne,
não disse a Simão que seu nome era Simão e o nome de seu pai era
Jonas, e ele seria chamado Pedro depois disso? Correto? Ele ainda é
o mesmo. Amém.
81
Eu não sei o que você crê a respeito disso. Para mim, o Espírito
Santo está aqui. Eu só... O que você pensa sobre isso, senhor sentado
bem aqui? Você crê? Você está sofrendo com um problema de pele,
não é? Se isto é correto, levante a mão. Você crê que Deus cura? Eu
vou te dizer outra coisa. Assim que eu mencionei o problema de
pele, aquele homem segurando o bebê ali, ele tem problemas de pele
também. Isso é certo, não é, senhor? Coloque a mão senhor, sobre o
bebê. Ó Jesus, o Filho de Deus, cura os dois, eu peço em Nome de
Jesus. Amém. Eu desafio a sua fé.
82
Aqui aquela Luz paira sobre uma mulher. Ela está sofrendo
com pressão alta. Fique de pé. O nome dela é Sra. Fishbrook. Você é
desta cidade. Você mora em uma rua chamada Rua 125. O número
de sua casa é 13104. Isso é exato. Se isto é certo, levante as mãos...
levante a mão. Tudo bem; vá para casa. Você está curada, senhora.
Jesus Cristo te curou. Eu desafio a sua fé no Nome do Senhor Jesus,
se você apenas olhar e viver, e crer. Seja reverente.
83
E quanto a você, neste lado aqui? Olhe para cá. Tenha fé e
creia. Deus não faz acepção de pessoas. E você, homem com cabelo
grisalho assentado aqui orando tão sinceramente: “Senhor, que seja
eu”. Você crê que Deus pode curá-lo do reumatismo, que você vai
ficar bem? Se você crê, levante a mão. Tudo bem ponha-se de pé.
Levante as mãos para cima e para baixo. Tudo bem, você pode ir
para casa agora. Sua fé te salvou. Amém.
84
Há uma senhora sentada bem na extremidade do banco de
trás ali, olhando diretamente para mim agora. Ela tem reumatismo
também. Ela tem um problema nas costas. Você crê senhora, que
Deus te curará? Se você crê com todo o coração, você pode obter a
cura, e ir para casa e ficar bem. O que você acha? Responda a isso,
rapidamente. Agora, a senhora perdeu a sua cura, porque a Luz veio
bem para cá. Sim.
85
Você tem um problema de coração, não tem, a senhora aqui
na primeira fila, senhorita Farr. Você crê que Deus te curará? O pai
tem problemas espirituais. Correto. Uh-huh. Você não é desta cidade
também, você é dos Estados Unidos. Você é de um lugar chamado,
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não é um assunto para ser resolvido por carne e sangue”. E o homem
caminhou até perto do meu rosto; e ele foi e cuspiu bem na minha
face. E ele disse: “Serpente rastejante. Eu vou quebrar todos os ossos
do seu corpo, pois vou batê-lo no meio desse público”. Enormes
braços... Eu não pronunciei uma palavra, mas eu não estava com mais
medo do que estou agora. É isso. É o amor. Eu nunca fui ali por minha
própria vontade, Deus me enviou até ali. Cabe a Deus cuidar de mim,
enquanto eu estiver ali. Eu olhei para ele; eu pensei: “Coitado”.
34
E ele levantou de volta seu grande punho e começou a me
atacar, seis mil pessoas apenas segurando o fôlego. E quando ele
começou a atacar, eu disse: “Satanás, saia desse homem”. Primeiro...
Eu deixei passar algo. Quando ele me disse que ia me nocautear e
me jogar no chão, eu ouvi minha própria voz dizer-lhe: “Nesta noite,
você vai cair aos meus pés”.
Ele disse: “Eu vou te mostrar aos pés de quem eu vou cair”.
E ele recuou para me atacar.
E eu disse: “Satanás, deixe o homem”. E o homem levantou
os braços, seus grandes olhos se arregalaram, sua boca ficou aberta.
Ele se virou e caiu no chão, e prendeu meus pés no chão até que o
policial o rolou e desvirou.
35
Não tenha medo. Deus ainda vive. Eu O vi no desafio de
curandeiros na África, com todo o hinduísmo na Índia. Você não
acha que o diabo não vai fazer você provar cada palmo de terreno
que você reinvidica? Mas se você O ama, não há nenhum medo.
36
Algum tempo atrás, há algumas semanas, no Velho México.
Era para realizarmos as reuniões na arena de touradas, mas eles não
deixaram. E tivemos que realizá-las num grande campo, onde eles
correm em um estádio ou algo assim. Milhares de pessoas invadiram;
não poderíamos chegar ao prédio, ou ao lugar. Eles tiveram que me
subir em uma escada e, então descer dentro da arena de touradas.
E, assim, enquanto pregava ali naquela noite... Na noite anterior
uma senhora tinha chegado ali às três horas da tarde, e pessoas já se
ajuntavam às nove horas da manhã. Sem cadeiras para sentar, eles se
apoiavam um no outro. E eles ficaram esperando até as nove naquela
noite. O que eles farão no dia do julgamento contra os grupos que se
autodenominam, que nem sequer preenchem o espaço da porta de
um lugar assim?
37
Então, naquela noite, o Sr. Moore estava de pé e chovia
muito... E o Sr. Moore ficava me dizendo: “Há algo acontecendo
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na fila de oração”. E um ministro mexicano da Califórnia, o irmão
Espinoza, muitos de vocês devem conhecê-lo, estava distribuindo
os cartões de oração e tentando manter a fila de pessoas, e ele não
conseguia fazê-lo. E Billy veio até mim, meu filho, e disse: “Papai, ele
não vai conseguir manter essa fila por mais tempo. Há uma pequena
mulher ali com um bebê morto, que morreu nesta manhã, e ela está
passando por cima dos homens”.
38
Eu disse: “Bem, irmão Moore, vá lá e ore pelo bebê”. E o irmão
Moore começou a descer, e eu olhei à minha frente, e veio uma visão do
bebê levantando-se. Agora, não podemos dizer essas coisas a menos que
sejam autênticas. E o bebezinho... Eu notei a pequena mãe ali gritando:
“Padre”. A palavra “padre” significa “pai”; ela era católica. E quando
eu disse: “Traga a senhorinha aqui”. E ela tinha um cobertor sobre ele,
estava todo molhado. Eu não podia falar com ela, não havia ninguém
ali para interpretar. Eu apenas coloquei minhas mãos sobre o bebezinho
e ofereci a Deus uma pequena oração. E esta Bíblia aberta aqui agora,
Deus sabe a verdade, o garotinho soltou um grito e começou a chutar
tão forte quanto podia. Isso alarmou todo o México.
39
No dia seguinte, ou na noite seguinte, quando cheguei lá... A
plataforma era quase tão grande outra vez quanto todo este lado do
edifício aqui, o espaço do chão, e havia um monte de velhos casacos e
chapéus, para que eu pudesse orar por esses chapéus e coisas para as
pessoas. Chegando à plataforma, naquela noite, por volta da quarta
ou quinta pessoa, observei um velho senhor de rosto enrugado. E,
enquanto ele se aproximava, ele era cego, ele não parava de dizer
alguma coisa. O intérprete dizia: “Você está se aproximando do
homem que orará por você”. Enquanto ele continuava dizendo: “Sim”.
Ele procurou no bolso do velho casaco esfarrapado, tirou um rozário
e começou a dizer alguma coisa sobre esse rozário. Eu falei com ele.
Eu disse: “Deixe isso, irmão. Você não tem necessidade disso agora”.
E ele o colocou no bolso. E eu olhei para ele. Comecei a pensar.
40
Agora, para vocês pastores, aqui está algo para vocês. Você
sabe que sua congregação sabe se você os ama ou não. Você não
pode fingir amor; ele tem que ser real. É como pessoas tentando...
Um homem tremendo de frio, você lhe mostra um fogo pintado. Ele
não pode se aquecer com um fogo pintado. Tem que ter algum calor.
E o amor tem que ter alguma ação.
41
E o senhor, enquanto ele estava ali de pé, eu comecei a sentir
pena dele. Olhei para o seu velho casaco esfarrapado. Eu coloquei
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mim neste momento, apenas observe agora. Bem aqui, à direita, entre
aqui e onde está esse degrau, você vê aquele círculo de Luz, aquela
pequena Luz circulando ali? Agora, esta é a Luz que está no quadro.
76
Agora, Ele apareceu agora mesmo. Se eu disser que na
presença Dele, e em minha Bíblia, e perante o Criador dos céus e
da terra, eu creio que essa é a mesma Luz, a Coluna de Fogo que
guiou os filhos de Israel. Eu creio que aquela Coluna de Fogo se fez
carne e habitou entre nós na forma do Filho de Deus, Jesus Cristo.
Creio que Jesus Cristo disse na Terra, de acordo com a Sua Palavra:
“Vim de Deus, e volto para Deus”. E eu creio que quando Ele retornou,
Ele voltou para essa mesma Luz que guiou os filhos de Israel. Eu
creio que é a mesma Luz que Paulo viu em seu caminho, que era tão
brilhante para ele que o derrubou, embora os que estavam com ele
não tenham visto a Luz.
77
Eu não sei se alguém vê ou não; eu não posso dizer. Eu creio
que é a mesma Luz que entrou na prisão naquela noite com Pedro,
o apóstolo. E ele pensou que sonhava quando as portas da prisão se
abriram e ele saiu. Eu realmente creio que o Deus Todo-Poderoso é
o Criador dos céus e da terra, e Jesus Cristo é Seu Filho, o qual está
presente agora.
78
E Ele está respondendo a oração de uma pequena mulher
assentada bem aqui, logo depois dessa pequena mulher loira. Ela
é uma pequena mulher de cabelos pretos, e ela está sofrendo com
um problema nervoso. Se você olhar para cá, veja, dê atenção... A
pequena senhora que está olhando sobre a cabeça desse homem,
aqui. Você está sofrendo com um problema nervoso, senhora, uma
pequena mulher de cabelos pretos. Isto é certo. Bem ao lado de você
há um homem, e esse homem está sofrendo com um problema nas
costas. Você tem um cartão de oração? Não? Você não precisa de
um. Vocês são marido e mulher. Correto. Levantem as mãos se essas
coisas que foram ditas são verdadeiras. Eu não os conheço, nunca os
vi; não há maneira... Isso é verdade, não é? Vocês dois estão curados.
Jesus Cristo os curou. Amém.
79
Deus, dê-nos outro. Aqui está um homem bem detrás deles,
ele está olhando para mim. Ele tem um problema de vesícula biliar.
Seu nome é Clarence, não é? E você quer um... Você não é daqui,
você é de um lugar chamado Grande Prairie. É isso mesmo, não é?
Bem, o seu problema de vesícula biliar acabou, senhor. Você pode ir
para casa e estar bem. Amém.
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encerra o assunto. Dezenas de milhares de pessoas vêm de uma vez.
72
Agora olhem aqui. Eu não vou tomar mais tempo. Sinto que
o Espírito Santo está aqui. Deus está sempre aqui, e eu creio que Sua
presença está aqui. Agora, através da audiência, especialmente aqui
onde eu posso ver plenamente a audiência, porque eu tenho pregado
duramente... E nesta audiência, se o Espírito Santo vier e realizar os
mesmos milagres aqui, desta plataforma para este público, o que Ele
fez quando Ele esteve na terra, quantos vão dizer: “Isso vai aumentar
a minha fé e me fazer feliz”. Agora, nós não vamos... Queremos que
as pessoas da audiência, todos ao redor, onde quer que estejam.
Agora, sejam reverentes e fiquem quietos, apenas por um momento.
73
Eu quero olhar para este lado e orar. Agora, eu não tenho
nenhuma maneira no mundo... Se alguém viesse aqui... Se este homem
se levantasse e dissesse: “Irmão Branham, o que está errado...” Se
minha mãe estivesse deitada aqui e dissesse: “Billy, o que há de
errado comigo, querido? Eu o amamentei quando você era um bebê.
Eu cuidei de você. Eu te alimentei. Eu... tudo fiz por você. Querido,
em que vai resultar minha condição?” Eu não saberia. Deus teria que
me dizer sobre a minha pobre mãe. Eu não tenho nenhum jeito de
controlar isso. É a graça de Deus que faz isso, a mesma graça de Deus.
74
Mas vocês são pessoas doentes, muitos de vocês aqui. E eu...
Deus quer te curar. E Ele já fez isso. Ele apenas quer sua fé para crer
nisso. Agora, vamos apenas tentar ir pela audiência de uma forma ou
de outra. Vamos olhar para cá. E agora, vocês, pessoas aqui, comecem
a orar, dizendo: “Deus, sê misericordioso comigo,” e ore. E eu vou
observar. “Como você faz isso? O que você vê irmão Branham?” Há
algo que acontece. Não há necessidade de tentar explicar. Mas esse
Espírito que você vê na foto, isso é científico. Se esta for a minha
última mensagem nesta noite, lembre-se, minha palavra é a verdade.
Porque a Bíblia diz que é a verdade. Meu ministério prova que é
a verdade, o Espírito Santo nele. E o mundo científico sabe que é
a verdade. Portanto, há três testemunhas. Que Deus nos dê três
testemunhas aqui nesta noite, pelo menos três pessoas. Se Deus fizer
isso, eu vou ficar feliz; três pessoas.
75
Agora orem e sejam bem reverentes. Onde quer que você
esteja no edifício, não importa. Desde a frente até ao fundo, onde quer
que você esteja... Veja, há muitos espíritos. Tudo é uma... cada um de
vocês é um espírito, todo mundo é um espírito. Se você não fosse,
você não estaria aqui. Agora, aqui. Espero que o público olhe para
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meus ombros perto dele para ver se meu casaco serviria nele. Olhei
para seus pés sem sapatos, grandes calos nos pés, todo empoeirado
até onde se podia ver; onde a perna da calça estava esfarrapada.
Meu sapato não era grande o suficiente para ele. E eu comecei a
olhar, e eu pensei: “Que pobre homem, talvez nunca tenha feito uma
boa refeição em toda a sua vida”.
42
Oh, a economia do México é muito pobre. Um pedreiro recebe
cerca de oito pesos por dia. E leva cerca de quatro dias de trabalho
duro para se comprar um par de sapatos. Este é Pancho Frank. O
que Pedro faz, trabalhando por cerca de dois pesos com seis ou oito
filhos para criar? Oh, é terrível.
43
E eu pensei: “Depois de tudo isso, e então natur... O diabo
lhe deu maldade para cegar seus pobres, velhos e cegos olhos.
Quão cruel era para ele”. E eu comecei a entrar em algo. Eu não
posso expressar, era um amor de compaixão. E quando o velho
companheiro veio e colocou a cabeça no meu ombro, eu abracei
aquele casaco esfarrapado, eu disse: “Deus misericordioso, por
favor, ajude este pobre e velho pai cego. Se o meu pai estivesse vivo,
ele teria aproximadamente a mesma idade. Tu o ajudarás?”
E eu o ouvi gritando: “Glória a Dios”. E o homem podia ver tão bem
quanto eu. As pessoas começaram a gritar em todos os lugares. O
que foi isso? Foi entrando em comunhão com seu sofrimento em sua
cegueira. Você deve fazê-lo.
44
Se alguma vez eu já tive um momento de sucesso ao orar
pelas pessoas, foi quando eu pude entrar em comunhão com elas,
sentir suas enfermidades, sentir suas condições. Então, algo em você
desce além do raciocínio e ora a oração da fé pelos doentes. Você tem
que sentir por um homem. Você tem que se compadecer dele. Você
tem que estar com ele antes que possa ajudá-lo. Então, você entra em
uma espécie de profundidade, é o amor de Deus. Está além do amor
humano. Eu vou te dizer uma coisa. Você pode me classificar como
um fanático depois disto. Mas eu sinto de lhes dizer, de qualquer
forma. Muitas coisas acontecem assim. Francamente, todo o meu
ministério está envolvido em torno de uma coisa. Se eu puder amar,
ou me compadecer...
45
Eu fui guarda florestal em Indiana por vários anos, quando
ainda era um pastor batista. Um dia eu deixei minha camioneta e
estava andando pelo campo. E eu tinha uma pequena e velha arma,
uma pistola, um revólver que era para ser colocado na mochila. E eu
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estava indo pelas colinas para ver um amigo doente e orar por ele.
E eu peguei esta pequena arma e a coloquei no banco e comecei a
atravessar o campo. E enquanto eu caminhava pelo campo, muitos
pequenos arbustos de carvalho matagal, eu acho que vocês não os
têm aqui, pequenas árvores de carvalho matagal, como o chamamos
lá, no campo... Eu estava mais ou menos a duzentos metros da
cerca, ou mais; quando de repente um grande touro apareceu. E
eu o reconheci. Ele era o assassino da fazenda do Burke perto do
Cemitério Walnut Ridge.
46
Poucos meses antes disso, ele matou um homem de cor,
chifrou-o e o matou. E eles o venderam porque ele era um touro
Guernsey famoso, um reprodutor. E eles o tinham ali, e eu me
esqueci que ele estava naquele campo. E ele se levantou não mais
do que trinta metros de mim. E qualquer um sabe como são esses
animais ferozes, e este touro era um assassino. E enquanto ele se
levantava, eu estava agitado, é claro, levei a mão na arma, mas ela
não estava ali. E eu estou contente porque ela não estava ali. Eu teria
matado o touro e então ido e pago por ele.
47
Estendi a mão para pegar a arma, ela não estava ali. Então eu
olhei para a cerca muito longe. Não havia uma árvore, mas apenas
pequenos carvalhos matagais com cerca de um metro e vinte a um
metro e meio de altura... E ele estava deitado com o gado em meio
a essas árvores. O que fazer? Se eu virasse as costas ele me pegava.
Não importava onde eu fosse, ele me pegaria. Era a morte.
48
Então eu pensei em meu Senhor. “Eu não vou terminar minha
vida como um covarde. Eu tentei falar a outros para serem corajosos
no tempo da angústia”. Eu disse: “Eu vou andar para a morte tão
corajoso quanto eu possa andar, confiando em Jesus Cristo”. Não
mais do que isso veio em meu pensamento... Agora, por favor, não
tome isso como infantil, mas algo aconteceu. Oh, eu desejaria que isso
viesse a acontecer agora. Sempre nesses casos que algo acontece. Ao
invés de odiar aquele touro, houve algo. Eu senti compaixão por ele.
Eu o amei. E não mais tive medo do animal, como eu estou aqui com
meus irmãos. Todo o medo me deixou. E eu pensei: “Pobre criatura,
eu estou em seu território. Você é um animal, você não sabe nada
diferente. Esta é a única coisa que você sabe proteger os seus direitos”.
49
E eu falei a esse touro estas palavras: “Oh, criatura de Deus,
eu sou um servo de Deus e eu estou no meu caminho para orar por
meu irmão doente. Sinto muito por tê-lo incomodado. Mas, em Nome
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68
Agora, eu vou pedir ao nosso Pai Celestial, se temos achado
graça aos Seus olhos, que Ele passe por este público agora e cure
os doentes sem você vir aqui. Eu creio que Ele o fará. Eu estou
Lhe pedindo que pelo mérito de Sua Palavra, pelo mérito dessas
pessoas vindo a Cristo. Eu fiz o meu melhor, tudo que eu sabia fazer.
Imediatamente depois do culto, eu vou pedir para vocês virem ao
altar e orarem por um momento. Temos atrasado cada noite, e eu
vou lhes pedir para serem reverentes, e orarem, e olharem para cá. E
se Cristo, Aquele do qual falei, a Expiação de Deus, se Ele estivesse
aqui neste púlpito... E a Bíblia diz que Ele é o Sumo Sacerdote que
pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Quantos
sabem que a Bíblia diz isso? Isto é certo.
69
Bem, quando uma mulher O tocou quando Ele estava aqui na
terra, Ele se virou e disse: “Quem Me tocou?” E Ele continuou olhando
sobre a audiência até que Ele encontrou a mulher e lhe falou de sua
condição e lhe disse que sua fé a tinha salvado. Correto? A Bíblia diz
que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse era o sinal do
Messias na Bíblia quando Ele estava aqui, porque Ele fez aquelas
coisas para os judeus e samaritanos, e gentios, e tudo. Quantos sabem
que é a verdade? Esse foi o selo de Seu caráter messiânico.
70
Agora, se você permitir, dê-me sua atenção apenas por um
momento. Todos creiam, todos olhem, todos creiam e olhem para
Cristo, digam: “Senhor Jesus, eu estou necessitado”. E estamos num
dia em que eu sinto pena das pessoas. Um diz: “Este é o caminho”.
“Aquele é o caminho.” “Nós temos a verdade.” “Temos...” Coitados
não sabem qual caminho seguir. Americanos e canadenses são as
pessoas mais confusas em todo o mundo, isto é certo, os mais confusos
de todo o mundo. Se há um lugar aonde os missionários se fazem
necessários não é na África, é no continente Norte-Americano. Tenho
certeza de que se o irmão Thom estiver aqui ele poderá responder
e dizer que é verdade. Correto. O que você pensa sobre isso, irmão
Thom? Está certo. Se forem necessários missionários, eles estão aqui.
71
Agora, eu não digo isso para insultar. Digo isso com reverência
e respeito. Mas é mais difícil de lidar com um pagão educado do
que um com um pagão inculto. E o que a palavra “pagão” significa?
“Incrédulo”. Isto é certo. Aquele que é inteligente e autossuficiente,
você não pode lidar com ele. Deixe aquele que reconhece que nada
sabe, ele conhecerá a Cristo em pouco tempo, se você lhe falar. Isto
é certo. Eles não vão tentar entender nada. Ele apenas crê e isso
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mate-os”. Disse: “Eu pensei que o senhor fosse um caçador”.
Eu disse: “Eu sou um caçador, mas eu não sou um
assassino”.
Eu disse: “Eu não poderia fazer isso. Ela é uma mãe, e
ela está lutando por seus bebês. Não tenho coração para fazer isso”.
Ela disse: “Bem, deixe Banks (que é seu marido) matá-la”.
Respondi: “Não, não posso fazer isso”.
Disse: “O senhor quer dizer que vai deixar essa pobre gambá
deitada ali sofrendo?”
63
A mulher estava certa em sua maneira de pensar. Disse...
Sendo uma veterinária, ela sabia que a coisa mais humana a fazer
era matá-los.
E eu disse: “Tudo bem, Sra. Wood, mas eu não posso fazer isso”.
Ela indagou: “O senhor vai deixá-la deitada ali dessa maneira?”
Eu disse: “Sim”.
64
E eu deixei o rastelo, e ela seguiu até a minha porta e
desmaiou. Fomos até lá e derramamos água sobre ela. De vez em
quando parecia que ela sorria um pouco, como os gambás sorriem.
65
Naquela noite, depois de longos dias de culto, o Sr. Wood
disse: “Irmão Branham, o senhor, o culto demorou bastante hoje”.
Disse: “Vamos sair e dar um passeio”. Chegando naquela noite, às
onze horas, lá estava a velha gambá, ainda deitada ali. Ele disse:
“Agora, o senhor sabe que se ela fosse andar mais, ela andaria depois
do pôr do sol”. Aqueles bebezinhos ainda se amamentando naquela
mãe quase morta... Durante toda a noite eu não consegui dormir.
66
Na manhã seguinte, eu saí por volta das seis horas, ali estava
a velha gambá ainda deitada ali, toda coberta de orvalho, moscas
por toda a perna. Bem, eu pensei: “Coitada, e eu não posso matála”; esses pequenos bebês ainda amamentando nela. Eu pensei:
“Suponho que ela esteja morta”. E eu a chutei algumas vezes. Eu
a vi mover um pouquinho; ela ainda estava viva. Eu pensei: “Oh,
que coisa!” E então eu ouvi a minha garota, Rebeca, aqui. Ela vai ser
uma menina espiritual. Ela teve sua primeira visão, recentemente,
na escola. [Espaço vazio na fita-Ed.]
67
Silêncio por um momento. Vou fazer algo ou tentar algo, se
Deus permitir. Vou pedir a Ele... Vou pedir a vocês, nesta noite...
Eu pedi para Billy não distribuir nenhum cartão de oração. Nós já
distribuímos cartões de oração, para não distribuir mais nesta noite,
o que normalmente fazemos. Mas eu vou pedir àqueles que têm
cartão de oração para fazerem silêncio por um minuto.
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de Jesus, deite-se”. E ele esfregou os chifres no chão, levantando a
poeira. Ele caiu de joelhos e levantou a poeira novamente. Eu estava
ali tão calmo quanto estou agora. E ele correu em minha direção
tão rápido quanto podia em um ataque violento. Eu apenas fiquei
ali, pois eu não estava com medo. E quando ele chegou a cerca de
um metro e meio de mim, ele bateu os grandes pés assim e parou. E
olhou de um lado para outro tão esgotado, e virou-se, e foi até ali e
deitou. E eu passei a um metro e meio dele; e ele não se moveu mais.
50
Jesus Cristo, o Filho de Deus... Quando o amor é colocado
em seu lugar, Ele derrotará qualquer inimigo que há sobre a terra
ou em tormenta. Agora, você diz: “Irmão Branham, eu tinha muita
confiança em você até agora”. Bem, deixe-me lhe dizer, irmão, todos
nós vamos responder no dia do julgamento. E o Deus que pôde fechar
a boca de um leão na cova com Daniel ainda vive hoje. Certamente.
51
Minha esposa provavelmente (eu não sei onde ela está), ela
sempre reclamou comigo por cortar a grama sem camisa. Tenho
cerca de meio acre [Aproximadamente 2.000 metros quadrados de
quintal – Trad.] em nossa casa ali. E um dia, eu estava empurrando
meu cortador de grama. Eu ia dar algumas voltas e alguém veio para
receber oração. Tive que sair e tirar meu macacão e colocar umas
roupas, e ir orar por eles, talvez tenha conseguido dar umas poucas
voltas naquele dia. E o jardim da frente estaria crescido antes que eu
começasse o dos fundos.
52
Então, numa tarde quente eu estava no quintal, sem ninguém
por perto, ninguém podia me ver; tirei minha camisa. Agora, vocês
não têm clima quente aqui. Vocês precisam ver como é em Indiana,
naquele rio Ohio. E eu estava cortando a grama tão rápido quanto
eu podia, com receio de que alguém aparecesse de repente e eu não
tivesse conseguido mais que umas poucas rodadas. E eu esqueci que
no canto da cerca tinha um ninho de vespas. E eu bati o cortador
bem no ninho. E, amigos, tendo Deus como meu juiz, eu estava todo
coberto de vespas em poucos instantes.
53
Agora qualquer um sabe o que é uma vespa; ela te matará.
Uma vespa pode te jogar no chão, e eu sem camisa. E eu estava ali
de pé e algo aconteceu. Eu não sei o que foi. É algo que acontece.
É o amor. Ao invés de odiar aquelas vespas, eu pensei: “Pobres
criaturinhas de Deus, bem, não tenho nada contra vocês. Esta é a sua
casa e eu perturbei vocês”. Parece infantil. Mas o problema é que
tentamos ser adultos quando deveríamos ser crianças. Tomamos as
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coisas como se fôssemos tão inteligentes. Deveríamos, em algum
momento, medir a nossa inteligência com a graça de Deus, eu me
pergunto aonde isso chegaria.
54
Mas aqui, aquelas vespas estavam todas sobre mim. E eu
não estava com medo daquelas criaturinhas. Eu disse: “Pequenas
criaturas, voltem para o seu ninho. Não vou lhes fazer mal”. E como
Deus vive, aquelas vespas giraram ao meu redor três ou quatro vezes
e foram diretamente de volta para o seu ninho. Isso é tão verdadeiro
quanto eu estou aqui.
55
No último verão, o Sr. Mercier aqui, Sr. Goad, que está aqui
também, e muitos dos... alguns da equipe da campanha que não
estão comigo agora, estávamos assentados nos degraus em frente
da minha casa. Havia uma menina negra... Estava no jornal naquela
manhã, uma linda moça de cor negra. E ela teve um bebê que nasceu
ilegitimamente. E ela levou esse bebê, envolto em alguns cobertores,
enrolado com um fio, e chamou um táxi. E ela foi à ponte Ohio e
olhou, como se ela fosse jogar um pacote, e ela jogou o bebê no rio.
O motorista do táxi informou às autoridades. Eles investigaram e
descobriram que era um bebê.
56
O Sr. Mercier aqui e o Sr. Goad, eu os chamo de meus
ministros estudantes. Se você nunca soube quem eles eram, um era
católico e o outro, eu acho, é um operário que instala caldeiras a
vapor. E eles próprios fizeram um pequeno FBI para descobrir se
essas visões estavam corretas, e vieram à cidade se passando como
outras pessoas. E o Senhor revelou tudo isso para eles lá. E eles se
tornaram meus amigos. E eles estavam assentados na varanda e eu
estava ensinando-os. Eu disse: “Essa mulher não é uma mãe. Uma
mãe não faria uma coisa dessas. Não, senhor”. Eu disse: “Ela é uma
fêmea que deu à luz a um bebê, mas ela não é uma mãe. Uma mãe é
um nome maior do que isso”.
57
E, enquanto estávamos falando, descendo a estrada... Eu não
sei se vocês sabem aqui o que são (os animais), vinha um gambá.
Agora, eu moro a uns duzentos metros de um pequeno bosque na
margem do rio. Há três casas entre a minha e o bosque, sem cercas.
Minha casa é cercada.
58
E esse gambá veio no meio do dia, cerca de dez horas, eu
acho, de manhã, virou-se no portão. Porque um gambá, qualquer um
sabe, um gambá sai à noite. Quando o sol se põe eles saem e andam;
durante o dia eles são praticamente cegos. E aqui vinha essa gambá
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mesmo no verão quente, no meio do dia, vindo direto e virando na
minha porta.
59
O Sr. Wood era uma Testemunha de Jeová, e seu menino foi
curado de paralisia infantil, suas pernas eram voltadas para trás. Ele
nem sequer sabe qual perna era, a menos que sua mãe lhe diga qual
era. Ele pediu demissão e mudou-se para perto de mim só para ficar
comigo. E ele tem cortado, me ajudado cortar a grama. E o rastelo
estava caído ali, onde eu tinha limpado a grama, porque ela ficou alta.
60
E Leo, Gene e eu corremos para o quintal; e eu peguei o rastelo
e joguei-o na gambá para pará-la. E quando o fiz, ela começou a roer o
rastelo. Agora, isso é incomum. Porque o gambá, geralmente quando
você o toca, ele (o que eles chamam) faz o que gambás fazem, ele se finge
de morto. E enquanto ela estava naquela condição, a Sra. e o Sr. Wood
apareceram. E a Sra. Wood é uma veterinária. E enquanto ela estava
deitada naquela condição, eu disse: “Oh, eu sei qual é o problema.
Os cães pegaram-na há alguns dias, ou um carro, e machucaram seu
ombro esquerdo até que ficou todo inchado, quebrando-o e o deixando
dependurado atrás dela. E, essa é uma coisa horrível de dizer, mas as
moscas tinham se espalhado por ali e já havia larvas nela. E eu disse:
“Olhe para isso”. Eu disse: “Coitada, a pobrezinha está morrendo”. Eu
disse: “Isso é o que a fez lutar dessa forma”.
61
E então, o leiteiro apareceu, e ele estava olhando para ela,
todos nós em pé ali ao redor. E o gambá e o canguru são os dois
únicos animais que têm uma bolsa para carregar seus filhotes. Então
a velha gambá afrouxou o músculo que segurava a bolsa e nove
gambazinhos bebês, nus, deste tamanho, rastejaram pelo chão. Eu
disse: “Olhe para isso. Agora venham aqui Leo, Gene”. Eu disse:
“Este é o verdadeiro amor de mãe. Há mais mãe nesta velha gambá
do que há naquela mulher que afogou seu bebê. Ela não tem mais
do que trinta minutos de vida, e ela está disposta a dar esses trinta
minutos para lutar por esses bebês. É o amor de mãe que está nela
que a impele a fazer isso”.
62
E enquanto estávamos olhando para ela, a Sra. Wood disse:
“Irmão Branham, o que você vai fazer com ela?” Disse: “O senhor
não vai matá-la agora”. E disse: “Pegue os pequeninos e mate-os
rapidamente, porque eles têm uma boca arredondada e não se pode
amamentá-los com uma garrafa. Então o senhor vai ter que matá-los”.
Eu disse: “Não posso fazer isso”.
“Porque”, disse a Sra. Wood: “Eu... Vá e pegue uma arma e

