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TU, FILHO DE DAVI,
TEM MISERICÓRDIA DE MIM!
Thou Son Of David, Have Mercy On Me

William Marrion Branham
Quarta - Feira, 15 de fevereiro de 1961
Long Beach, CA – EUA

Vamos permanecer em pé apenas por um momento para
oração. Quantos gostariam de ser lembrados, esta noite, diante de
Deus em... Nosso Pai Celestial, estamos muito felizes que Tu respondes
as orações. Tão feliz por encontrar, depois de muitos anos, encontrar
pessoas lá dos anos de 1946, 1947, ainda curadas, quando elas estavam
morrendo com câncer, aleijados em cadeiras de rodas, cegos, não
podiam ver. E aqui estão elas, me cumprimentando, dizendo: “Irmão
Branham, eu era aleijado; eu era cego; eu fui desenganado com câncer,
e eu nunca mais estive doente desde então.” Oh, Senhor, sabemos que
unicamente poderia ser Tua graça para com eles. Estamos tão felizes
por isso, e oramos, Deus, que outros que estão sofrendo hoje, lembrem
que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente.
2
Oramos para que Tu nos abençoes esta noite, enquanto temos
companheirismo ao redor da Palavra escrita; que a glória de Deus
possa vir em nosso meio. Estamos tão felizes por ouvir os resultados
da reunião da noite passada, recebendo o Espírito Santo e sendo
salvos. Oh, Senhor, como Te agradecemos por estas coisas! Oramos
agora para que Tu nos abençoes no decorrer do culto, enquanto
esperamos em Ti. No Nome de Jesus pedimos isto. Amém.
3
É um privilégio ter uma agradável audiência como esta para
a qual falar, e isto facilita tanto para você crer em Deus quando
estas coisas acontecem assim. Agora, eu tenho estado pregando por
algumas noites, e – e apenas o Evangelho, porque eu penso que se
uma – se uma pessoa for curada, se ela viver por muito tempo, elas
provavelmente ficarão enfermas novamente. Mas se vocês são salvos,
isso é Eterno, e vocês têm Vida Eterna. E está tão... ficando tão tarde na
luz do entardecer, que sinto que uma grande coisa é mais necessária
do que tudo: esta é a salvação.
4
E cura Divina é meramente uma... Simplesmente como o irmão
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Bosworth costumava dizer: “Cura Divina é uma isca que você coloca
em um anzol. O peixe não vê o anzol; ele apenas morde a isca e pega o
anzol.” Então esta é a maneira que é. As pessoas veem o sobrenatural,
o fenômeno do sobrenatural, Deus curando os enfermos. E então elas
buscam por isto, e a primeira coisa você sabe, elas... quando menos
esperam, elas estão bem nos braços do Senhor Jesus, com grande fé
para crer. E – e isto... então elas se tornam cristãs, têm vida Eterna.
5
Agora, uma grande porcentagem do ministério de nosso
Senhor, cerca de oitenta por cento disso ou mais, eu penso, é estimado
que cerca de oitenta por cento de Seu ministério foi cura Divina. Então
Ele fez isso para captar a atenção da multidão, e também para mostrar
que Ele era o Messias deles. Ele lhes mostrou o sinal Messiânico para
dizer para eles que o Messias estava diante deles.
6
Ontem à noite, eu creio, o irmão Arganbright perguntou à
audiência quantos gostariam de continuar com cultos de pregação,
e, ou quantos gostariam de continuar tendo apenas cultos de cura. E
penso que, oh, apenas uma pequena porcentagem deles gostaria de
ter cultos de cura; contudo, se abrirmos nossos corações a Deus, Deus
fará isso de qualquer forma. Veem? Nós vemos isso desta maneira.
7
Estou um pouco cansado esta noite. Tenho estado... eu tenho
entre um a três cultos por dia, vocês sabem. Então quando eu chego
aqui, estou muito esgotado para começar novamente. Assim, eu estive
ali em cima, na velha igreja Pisgah nesta tarde, ou o Lar Pisgah, ou
seja como for que é chamado e lhes digo, tivemos um tempo glorioso.
Os... encontrei alguns dos antigos da Rua Azusa ali, ainda naquela
igreja, adorando, na velha Rua Azusa. E vi mulheres e homens anciãos
assentados ali. Eu apenas queria colocar meus braços ao seu redor,
abraçá-los, sabe. Pareciam tão dóceis!
8
Penso que uma criança bem pequena, ou uma pessoa anciã,
sabe, elas parecem estar desamparadas pela segunda vez. E eu – eu
realmente gosto de conversar com uma pessoa jovem e tento estimulála no caminho correto; e então conversar com uma pessoa de idade e
descobrir quantas valas ela tem cruzado, e como as tem cruzado, e
então saberei como cruzá-las quando eu chegar lá... Então, então, eu
gosto do novo e do velho, e dos que estão no entremeio, também. Eu
gosto de todos. Eu posso dizer isso do meu coração.
9
Se eu soubesse, esta noite, que eu teria um inimigo... eu posso
ter. Eu talvez tenha. Mas se eu tenho, eu simplesmente não sei quem
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então não creiam em mim. Mas Senhor, Tu estás fazendo as mesmas
obras que Tu fizeste quando estiveste aqui na terra.
183
Ó Pai, eu oro agora para que eles creiam numa porção. Dá-me
fé para quebrar essa escuridão sobre eles, Senhor, que aquele poder e
Luz de Deus possam cair sobre cada alma aqui, que isso possa curar
cada um deles.
184
Satanás, você está exposto. Ora, você é um demônio, e você
está tentando segurar este grupo de pessoas. Eu te desafio no Nome
de Jesus Cristo, saia deste povo e deixe-os em paz.
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exatamente correto. Senhorita Miller, levante sua mão se isto for correto.
Vá, receba sua cura. Jesus Cristo te cura por inteiro.
178
Eu os desafio a crer nisso. Eu apenas lhes peço para crer.
Correto. Tenham fé em Deus. Vocês creem Nele? “Jesus, Filho de Davi,
tem misericórdia de mim!” Vocês creem Nele de todo vosso coração?
Então ouçam-me, ouçam. Há quantos crentes aqui? Levantem suas
mãos. Correto. Se você é um crente, agora, abaixe sua mão. Cada um
de vocês que é crente. Quantos estão doentes? Levantem suas mãos.
Correto. Crentes, imponham suas mãos sobre os outros. Eu citarei a
mesma Palavra. “Estes sinais seguirão aqueles que crerem.” É isto. Vocês
creem? Agora, ore por alguém. Coloque suas mãos sobre alguém ao
seu lado, ou ao seu redor, lá na galeria. Sim, creiam.
179
Aquela senhora assentada ali no meio, sofrendo com aquela
condição nervosa causada por uma... Correto, é isto irmã, eu não te
conheço, nunca te vi em minha vida. Isso é correto? Mas você tem
estado nervosa, oh, por anos. Cristo te cura, te faz sã. Lá em cima na
galeria. Amém. Ele cura cada um de vocês se crerem nisso. Agora, ore
um pelo outro. Coloque suas mãos um sobre o outro.
180
Pai Celestial, a fé deste povo trouxe o Senhor Jesus Cristo na
forma do Espírito Santo de volta ao meio deles esta noite, salvando o
perdido e curando o enfermo. Ó Senhor, eles são crentes. Eles estão
com as mãos uns sobre os outros. Eles creem que Tu és o mesmo ontem,
hoje e eternamente, e o mesmo Deus. “Ó Jesus, Filho de Davi,” eles estão
clamando. Que o poder que levantou Jesus da sepultura, os levante com
um testemunho, gritando e louvando para a glória de Deus. Que eles se
posicionem como Bartimeu, olhando para suas mãos até que vejam que
o poder de Deus os tem curado. Conceda isto, Senhor. Agora, continue
orando, continue orando, apenas continue orando.
181
Ó Senhor, há apenas uma coisa que poderia evitar um culto
de cura espontâneo, e isto seria a incredulidade. Eu noto ao redor da
multidão enquanto vejo aqui, Senhor, vejo aquela pequena faixa de
trevas tentando segurar aquela gloriosa Luz ali que está circulando
ao redor, tentando encontrar Sua maneira através das trevas para
tocar alguém.
182
Ó Deus Pai, dê-me força, dê-me fé. Que o povo possa entender
que Tu tens provado, Senhor, que estou lhes dizendo a verdade. Tu
disseste quando estiveste aqui na terra: “Se não faço as obras do Meu Pai,
então não creiam em Mim,” e se eu não faço as obras do meu Salvador,
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é. Se tivesse, eu certamente não pregaria até que primeiro fosse a ele
e consertasse aquilo, ver se eu poderia endireitar aquilo, porque não
estamos supostos a ter qualquer coisa contra qualquer pessoa, ou, se há
algo que podemos fazer é não permitir que alguém tenha algo contra
nós. Veem? E agora se... a Bíblia não diz: “Se você tem algo contra um
irmão”, mas “se o irmão tem algo contra ti”, (vê?) “vá a ele”, (vê?) “se ele tem
algo contra ti.” E desta maneira, ora, vivemos em paz.
10
O irmão Goad aqui, um jovem precioso... Às vezes alguém
diz: “Ora... qual é o sucesso de seu culto, irmão Branham?”
“Claro, é Cristo.”
“Como você se mantém assim, e segue noite após noite?”
Meus rapazes, as pessoas que estão comigo; este rapaz, aqui,
às vezes fica até mesmo dias sem comer, prostrado, clamando a Deus
para que me ajude. Agora, Deus não pode rejeitar isso. Veem? Minha
esposa em casa, meus filhos, meus queridos, o povo, meus amigos,
oram e jejuam. Aí está o sucesso.
Vejam, cada um de nós... Todos nós não podemos pregar, e
todos nós... Alguns de nós não podem fazer uma coisa, ou outra. Mas
todos podem fazer algo, e isso ajuda. Veem?
11
Como este relógio aqui. Ele tem um ponteiro nele que marca
as horas. Agora, eu não saberia quantas vezes aquela coisinha foi de
um lado a outro ali para dizer a hora; o ponteiro diz. Mas se aquela
pequena engrenagem não estivesse balançando assim, para frente e
para trás assim, não haveria nenhum ponteiro para marcar qualquer
hora. Veem? Eu não saberia que hora é. E se não houvesse uma mola
para balançar aquela coisinha ali, ora, ela não estaria se movendo de
um lado a outro. Veem? Deste modo nós… Tudo tem que trabalhar
em conjunto. Toda a igreja tem que orar, e toda a laicidade tem que
orar, os diáconos, os administradores e o pastor; todos têm que entrar
na Presença de Deus assim, como uma grande unidade.
12
Vejam agora, digamos, por exemplo, que esse piano faz um
som. Como eu sei? Como eu sei que ele fará um som? Bem, eu creio
que ele o fará. Esta é minha fé. Agora, o que você teria que fazer para
produzir um som nesse piano? Meu dedo teria que tocá-lo. Correto.
Agora, primeiramente minha cabeça, minha mente, tem que pensar
nisso. Meu coração tem que me dizer se ele fará isso ou não; isso é por
fé. Agora, digamos, meu dedo, é uma grande coisa. Meu olho, este é
o lado profético, a visão. Mas agora, se eu apenas me assentar e olhar
àquele piano e disser: “Bem, ele vai tocar,” bem isto não acontecerá.
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Agora, vejam, eu tenho que fazer... Meus pés têm que trabalhar.
13
Agora, e se meus pés disserem: “Bem, eu não sou o olho, então
eu simplesmente não tenho nada a ver com isso.” Bem, meus pés
dizem: “Eu te levarei lá.” Muito bem, aqui vamos nós. Veem? Meus
pés estão me trazendo aqui. Agora, agora, eu estou aqui, eu estou
bem aqui. Bem, meu olho ainda está olhando, mas ele não pode tocar
a tecla. Os pés dizem: “Bem, eu não toco a tecla; isto cabe ao dedo.
Veem? E, vejam, se o nariz disser: “Eu tocarei”, isso não ajudará. O
olho diz: “Eu tentarei tocá-lo”, não ajudará. Veem? Tem que ser meu
dedo. Assim, com tudo trabalhando em conjunto, [O irmão Branham
toca algumas notas no piano – Ed.] eu consigo. Veem? É isso.
14
Agora, o que é fé? Quantos sentidos tem o corpo humano? Cinco:
visão, paladar, tato, olfato, audição. Isso é correto? Bem, agora, fé é a
substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que você
não vê, prova, sente, cheira, ouve. Correto? É o sexto sentido. Se eu tivesse
outra semana, eu pregaria sobre algumas dessas coisas, o sexto sentido,
ou em um culto de cura, melhor dizendo. Agora, é apenas como seu...
15
Venha aqui, irmão Borders. Agora, permitam-me mostrar-lhes.
Vocês já ouviram as pessoas dizer: “Ver é crer?” Quantos já ouviram
isso? Oh, vocês já ouviram isso: “Eu sou de Missouri,” você sabe, “você
tem que me provar.” E agora há um homem de pé diante de mim. Ele
tem cabelo castanho, usando um terno meio marrom, gravata marrom e
uma camisa branca. Quantos creem assim? Veem? Bem, agora eu tenho
um sentido que o declara aqui, que é a minha visão.
16
Agora, afaste-se um pouquinho. Correto, agora, é impossível
para mim, para o meu sentido da visão dizer que ele está ali, mas eu
sei que ele está ali agora, tão bem quanto se eu estivesse olhando para
ele. Por quê? Eu não posso vê-lo. Você quer argumentar comigo que
ele não está ali? Agora, você diz: “Você pode ter o irmão Buntane ali.”
Oh, não, não, não, não. Não é o irmão Buntane; é o irmão Roy – o
irmão Roy Borders.
17
“Como você sabe que é? Você apenas segurou a mão de um
homem.” Vocês não me trocaram o homem. Ele tem uma aliança de
casamento bem larga, vejam, e eu sei que é ele. Veem? Então eu –
eu sei que é... Agora, eu não posso vê-lo, contudo eu sei que ele está
ali, tão bem quanto se eu estivesse olhando para ele. Então ver não é
crer, é? Não, não, huh-uh, não desta vez. Certamente que não, porque
sentir é crer. Isso é correto?
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crente, uma crente Cristã. Ela tem um tipo de... como uma alergia, ou,
uma erupção nas mãos. Isso é correto. Eu não te conheço, senhora;
conheço? Você não tem qualquer cartão de oração, é claro. Você crê
que será curada? Você crê que isto foi Deus? Você – você crê que –
que… que eu posso te dizer acerca do que você estava orando? Você
crê nisso? Através de Deus. (Mantenham-se quietos, mantenham-se
quietos, sentem-se, vejam, por favor.) Você crê? Senhora Bossler, você
crê agora que ficará bem? Deus te abençoe. É você mesma, não é?
174
E quanto a você, pequeno companheiro, assentado bem aqui?
Ela está aqui, bem aqui para você. Você crê? Vejo que você tem os
ombros um pouco encurvados, assim. Mas há algo mais que está
errado com você. Se Deus me disser o que está errado com você, você
crerá em mim como sendo Seu profeta, Seu servo? É um problema
de estômago com o qual você está sofrendo. Isto é ASSIM DIZ O
SENHOR. Isso é correto. Um-hum. Não é uma úlcera; você está
apenas nervoso e indisposto em seu estômago, é o que está causando
isso. Exatamente isso. Se você crê de todo coração...
175
Vocês creem? Agora, sejam bem reverentes. Não se movam.
Vejam, toda vez que você se move isso faz algo. Veem? Sejam
reverentes. E quanto a esta direção aqui, há alguém? Está vindo aqui,
agora vamos por aqui. Você crê? (Quando tivermos três ou quatro,
digo – digo algo.) Tenham fé; não duvidem. Eu apenas tenho que
observar onde eu gostaria de poder dizer isto ou aquilo. Eu não posso.
Eu apenas tenho que observar. A fé é tão inconsciente para as pessoas!
176
A pequena senhora assentada bem ali, olhando para mim.
Não, a... bem atrás de você, irmã, bem... Sim. Tem problema nos olhos,
isso é correto. Você crê que Ele te curará disto? Se não, você perderá
sua visão; simplesmente diminuindo cada vez mais. Você apenas
creia de todo coração. Você crê que Deus pode me dizer quem é você?
Eu sei que não te conheço. Senhorita Johnson, você pode ir para casa
e ficar bem, creia em Deus.
177
A senhora assentada ao lado dela, você teve que se levantar e
sair há alguns minutos. Satanás tentou o melhor que pôde para roubar
isto de você. Você crê que Deus pode me dizer sobre seu problema?
Você me aceitaria como Seu profeta, ou, Seu servo? Você crê de todo
seu coração? Eu não te conheço. Eu nunca te vi em minha vida, mas
você realmente teve um contato com Deus agora mesmo. Correto. Você
está gravemente doente. Isso é correto. É um problema de vesícula
biliar. Isso é correto. Outra coisa: você tem o coração aumentado. Isto é
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uma Sodoma moderna, para lhes mostrar que o Anjo do Senhor ainda
é o Anjo do Senhor. Agora, vocês não têm cartões de oração, então
não teremos fila de oração. Mas vocês não precisam ter cartões de
oração. A única coisa que peço para fazer, é crer que lhes tenho dito a
verdade, a verdade do Evangelho, e isto é Deus.
170
Eu olharei para estes ministros aqui atrás. Vocês creem nisto,
irmãos? De todo coração? Vocês creem que o Evangelho que tenho
pregado é a verdade? [Os ministros dizem: “Amém”–Ed.] Deus
abençoe vossos corações. Há um sentimento bom demais atrás de
mim; é a fé de vocês, irmãos. Muitas vezes esta semana tenho picado
e cortado e tudo mais. Eu não quero que vocês pensem que os feri.
Eu vos amo. Vocês são meus irmãos. Mas vocês mesmos sabem que a
igreja está se desviando. Temos que trazê-la de volta, trazê-la de volta.
Temos que trazê-la de volta.
171
Agora, aqui está. Há uma mulher diante de mim. Estou olhando
para ela. Alguém ali na audiência está tocando o Sumo Sacerdote. Eu
vejo como ela se parece aqui. Apenas um minuto, alguém O tocou,
da mesma maneira que a mulher tocou nosso Senhor Jesus. Isso é o
que esta mulher fez, e eu estou apenas atuando em Seu lugar. Veem?
Todos têm... Estão entendendo? Agora, será… Eu captarei isto em um
momento. Vejam, conforme isto vem do… Agora, alguém O tocou.
Cada um de vocês fique orando. Creiam agora de todo coração.
Fiquem bem quietos; creiam.
172
Sim, senhor. É uma senhora assentada bem ali, no canto. Sim,
isso é correto. Você tem um cartão de oração? Não, você... Eu sei
que você não tem um cartão de oração. Eu não te conheço; Deus te
conhece. Vejam, não podem todos...? Eu quero todos olhando aqui.
Vocês não conseguem ver essa Luz pairando sobre ela ali? Vê aquela
– aquela pequena... bem sobre ela. Veem aquela Luz de aparência
mística pairando bem ali sobre ela? Agora, observem, Ela está Se
abrindo. A mulher tem sido examinada por um médico de alguma
forma, e eles lhe disseram que ela tinha um tumor, algum tipo de...
Ela está aguardando uma operação, mas ela não quer ser operada. Ela
está tentando confiar no Senhor por sua cura. Se isto é correto, levante
sua mão, senhora.
173
Agora, vocês jovens convertidos, aquela senhora assentada ao
lado dela ali, ela parece ser uma... Aquela Luz Se moveu sobre aquela
senhora assentada ao lado dela. Aí está Ela novamente. Eu pensei
que tinha voltado à senhora, mas Ela foi àquela senhora. Ela é uma
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18
Bem, agora. Vejam agora, o que é... (Obrigado.) O que é fé? Fé
é a substância das coisas que se esperam, a evidência direta das coisas
que você não vê, prova, sente, cheira ou ouve. Veem? É isto.
Você diz: “Aquela camisa é branca.” Bem, e se eu te dissesse: “Essa
camisa é vermelha.”
Você diria: “Espera um minuto, irmão Branham, aquela camisa
é branca.”
Bem, eu diria: “Não, é vermelha.” Bem, agora, a única maneira
pela qual isto poderia... Poderia ser possível que fosse vermelha? Sim.
Se você for daltônico, [Anomalia genética da visão que interfere na
distinção das cores, em especial o vermelho e o verde. Trad.] isto pode
ser vermelho. Veem? Então ver não é crer ainda. Veem?
19
Mas sua fé… Quando a fé é positiva, você não pode ser muito
positivo... Como quando você está assentado em um julgamento
testemunhando de um acidente que você viu, olhando através da
janela. É difícil para eles tomarem seu testemunho porque você poderia
ter tido uma ilusão ótica. Você poderia não ter visto aquilo daquela
maneira. Veem? E, às vezes, você pensa que está positivamente correto.
20
Você já andou por uma estrada e viu uma miragem no
caminho? Parece exatamente como se fosse água. Eu li no jornal aqui,
há algum tempo, onde um bando de patos pensou que fosse água, e
eles devem ter visto isso com seus olhos, e pousaram diretamente na
estrada. Isso os matou a todos porque era uma miragem.
21
Muitas vezes os seres humanos veem uma miragem, e pensam:
“Oh, é exatamente isso”, e acabam se matando. Veem? Veja-os no
deserto quando eles estavam lá em busca de ouro. Eles ficaram sem
água, e seus cantis vazios, e eles não tinham água. E eles começaram
a ver miragens e pensavam que era água, e corriam e caíam, e
começavam a se jogar sobre o que eles pensavam que era água. O
que era aquilo? Um amontoado de areia quente. E esta é a maneira
que o diabo faz. Às vezes ele te mostra uma falsa miragem. E você
pensa que é algo grande, mas quando você chega ali, você se apercebe
que está apenas amontoando areias quentes, e pecado e mais pecado
sobre você. Veja, não vá atrás de miragem do diabo; deixe sua fé se
ancorar bem na Palavra de Deus. Fique com isto, veja, desta forma.
Isso tem que sair bem. Veem?
22
Este sexto sentido irá desafiar qualquer um dos outros cinco.
Nós fazemos... Os cinco sentidos estão bem desde que eles concordem
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com o sexto. Mas ao homem não foi dado viver pelos cinco sentidos;
a ele foi... não permitir que os cinco sentidos o guiem. Foi-lhe dado,
estava propenso a nascer aqui para ser guiado pelo sexto sentido; é
para isso que Deus lhe deu o sexto sentido. Este é o lugar de Deus
no coração para nos guiar. Então somos guiados pelo sexto sentido,
se simplesmente o permitirmos. Agora, se o sexto sentido diz que a
Palavra está errada, então não; você não está no sexto sentido. Veem?
Estes são os cinco sentidos, mas o sexto sentido crerá nas coisas que os
cinco sentidos não declaram. É meio complicado, mas é verdade, veja,
é o sexto sentido pelo qual somos guiados.
23
Eu estava ali fora alguns momentos atrás, orando por uma
anciã querida que tem estado ali por quatro dias esperando receber
oração. E, que coisa, vou lhes dizer, senti como que eu deveria mudar
isto, de alguma forma, para um culto de cura, ao ver o Espírito de
Deus Se mover assim. E aquela pobrezinha, eu a peguei pela mão, e
eu vi o que estava errado. Bem, essa...
24
(O que você leu agora? Lucas, sim, uh-huh, correto.) Agora,
eu quero tomar um texto disso, o Senhor desejando. Agora, se for da
vontade de Deus, amanhã à noite, eu prometi, eu quero pregar sobre
O Selo de Deus. Vocês todos gostam de lições de ensino como estas? O
Selo de Deus, e então A Marca da Besta na noite seguinte. E esta noite
eu quero tomar um texto disto, ou, para um tema, de onde ele leu ali,
São Lucas, o capítulo 18. E ele leu do versículo 35 ao 43, inclusive.
Agora, eu quero tomar o versículo 38 para um texto. Tu, Filho de Davi,
tem misericórdia de mim! E vamos tomar isso mais como um pequeno
drama esta noite. Estou com minha garganta um pouquinho cansada,
e teremos um pequeno drama disso por alguns momentos.
25
Nossa cena abre-se em uma manhã fria de primavera, e
é nas muralhas, nas velhas muralhas derrubadas de Jericó. E há
um homem ali que sabemos que é um mendigo chamado de cego
Bartimeu, ou Bartimeu; pode ser nominado de qualquer um, está
tudo bem. E naquele dia havia muitos mendigos. E a noite toda ele
tinha tossido e rolado de um lado a outro, e não podia dormir. Muitos
de nós sabemos o que é esse tipo de noite, sem descansar de forma
alguma. E ele rolou de um lado a outro na cama, e não havia descanso
para o velho companheiro. E ele tinha se levantado tarde, então ele
chegou tarde ao seu posto. Então se eles não estivessem ali cedo, os
comerciantes e assim por diante, chegando; havia muitos mendigos e
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algo que não cresse. Eu entro em problemas o tempo todo pregando
coisas que eu creio. É assim que termina. Eu... Mas eu creio nisso porque
Deus disse assim, e isto fica estabelecido para mim. Eu creio que é
simplesmente como... essas pessoas, essa menininha, esses garotinhos,
e estas pessoas aqui que O chamaram da Glória, assim como o cego
Bartimeu O parou na estrada. Vocês creem nisso?
164
Quantos de vocês estão enfermos? Levantem suas mãos, os
enfermos e necessitados. Amém. Quantos creem que aquele mesmo
Deus... Eu não sei. Correto. Eu – eu… Algo me atingiu então. Ele está
aqui. O Anjo do Senhor que vocês veem naquela foto, Deus sendo
meu Juiz no Dia do Julgamento, vocês descobrirão que Ele está bem
aqui agora. Isto é correto. O Anjo do Senhor está aqui.
165
Alguém, em algum lugar, em algum lugar está sofrendo. Eles
têm... Eles têm fé. Algo se moveu. Alguém fez algo em algum lugar,
ou fez algo. Ele não teria vindo assim, e eu tentando segurar isto para
um culto de Evangelismo.
166
Vocês têm alguns cartões de oração? Não? Bem, vocês não
precisam deles. Vocês não precisam deles. Tenham fé e creiam. Se eu
lhes dissesse… Vocês jovens convertidos, aqui, sendo que Ele está
aqui... Oh, amigos, vocês nunca saberão que sentimento que é quando
Ele – quando Ele te atinge. Você saberia então do que você está falando.
Isso é correto. Sim, você sabe do que você está falando. Oh, estou tão
seguro quanto poderia estar. Tenham fé agora. Apenas creiam.
167
Sara estava na tenda e ela disse para si mesma, ela riu, e o
Anjo se virou e disse: “Por que Sara ri, dizendo para si mesma que isto não
poderia ser assim?” Isso é correto? E quanto à mulher que tocou Sua
vestimenta e Ele a olhou? Vocês não creem que Ele é aquele mesmo
Sumo Sacerdote esta noite?
168
Agora, vocês jovens convertidos, eu quero lhes provar que
Aquele que você tocou, a irmã querida aqui, você e o jovem... a irmã
assentada aqui, e o irmão, o menininho, e aquele menininho e a
menina assentados ali, eu quero lhes mostrar que este foi o mesmo
Senhor Jesus que fez a promessa. Oh, que coisa! Oh, eu gostaria de
poder me sentir desta forma o tempo todo. Correto. Tenham fé em
Deus. Orem, todos vocês. Fiquem em oração.
169
Eu vou virar minhas costas para vocês. O que Aquele Anjo
do Senhor fez? Para lhes mostrar que estamos nos dias de Sodoma,
para lhes mostrar que estamos nos últimos dias, que este país aqui é
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Alguém de vocês, ali no saguão, que ficaria de pé? Deus te abençoe,
senhora. Isso é maravilhoso. Correto, alguém mais? Deus te abençoe,
irmã. Correto, alguém mais? Há sete. Este é um número perfeito.
Agora, inclinemos nossas cabeças. Apenas permaneçam de pé.
158
Nosso Pai Celestial, é… Tua Palavra não pode falhar; Ela é
Eterna. Tu disseste: “Aquele que ouve Minhas Palavras, e crê Naquele que
Me enviou, tem Vida Eterna,…” Tu disseste isto, Senhor. “...e não entrará
em julgamento, ou, condenação no julgamento; mas passou da morte para a
Vida,” porque eles têm crido no Senhor Jesus Cristo, que morreu no
lugar deles, levando seus pecados. E através de sua injustiça, eles foram
feitos a justiça de Deus através de Jesus Cristo. Eles estão aí, Pai. Eles
são os troféus da mensagem. Eles estão aqui. Eles são Teus filhos.
159
Agora, pode que eu nunca seja capaz de apertar suas mãos
nesta terra. Mas, Deus Pai, sobre a base de Tua Palavra, eu creio e
aceito Tua Palavra que Tu és Deus, e que Tu não podes mentir, e
que Tua Palavra é Eterna. Eu os reivindico para o Evangelho. Eu os
reivindico, pelo amor de Deus, através de Jesus Cristo, redimindo
todos seus pecados.
160
E, Pai, eu oro para que Tu guies estes filhos à Vida Eterna. Guieos ao batismo do Espírito Santo. Batize-os, Pai, no Espírito e poder do
Corpo de Jesus Cristo; que eles possam ver com seus próprios olhos
que Tu és o Filho de Deus. Eles têm crido por fé agora e O aceitam, e
sobre estas bases Tu disseste que eles foram salvos. Eu oro por eles e
os entrego em Tuas mãos, no Nome de Jesus Cristo.
161
Agora, enquanto vocês veem as pessoas de pé, levantem sua
cabeça, os que estão de pé, quero que vocês apertem as mãos deles
enquanto se assentam. Ali em cima, na galeria, ali, bem aqui, sabe,
vocês cristãos perto deles agora, vocês, enquanto vocês se assentam,
cumprimente-os, diga: “Deus te abençoe.” Cumprimente este pequeno
menino aqui. Deus abençoe seu coraçãozinho aí. Algumas de vocês
mães, assentadas ali, bem ali. Correto. Deus as abençoe.
162
Deus te abençoe, irmão, com o pé quebrado aí. Não se preocupe,
você ficará bem. Eu soube disso há duas noites, então simplesmente
não se preocupe com isso. Você ficará bem. Então, lá em cima na
galeria, todos, eu vejo, está tudo bem. Oh, não é Ele maravilhoso?
“Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim!”
163
Dizem: “Irmão Branham, você crê nisso como sendo a verdade?”
Ora, certamente eu creio que é a verdade. Eu não estaria aqui e pregaria
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pessoas incuráveis, com cegueira, lepra e aleijados, e assim por diante,
e pessoas que eram muito pobres. E quanto ao primeiro mendigo que
eles encontrassem, eles lhe davam uma moeda, e isso praticamente
resolvia a questão. Isso era tudo o que eles podiam dar por esse dia.
26
Então ele chegou tarde ao seu lugar. Vamos dizer que era cerca
das oito horas da manhã, e ele deveria ter estado lá cerca das seis.
Mas a razão pela qual ele estava atrasado é porque ele perdeu muito
sono. A noite toda ele tinha tossido, rolado e não pôde dormir. E ele...
ele esteve sonhando a noite toda que ele podia ver novamente. Ele
sonhou que ele tinha sua visão. E ele acordava e voltava a dormir.
27
Vocês sabem, eu creio que Deus nos avisa muitas vezes em
sonhos. Vocês não acham? Ele sempre o tem feito, e Ele prometeu
que nos últimos dias Ele mostraria visões e lhes permitiria ter sonhos.
E vamos pensar em Bartimeu, e ele sonhou que ele podia... que ele
receberia sua visão e ele poderia ver novamente.
28
Então quando ele chegou ali naquela manhã, ele estava
atrasado, e todos os comerciantes já tinham entrado na cidade, e a
grande cidade de comércio, como era. Mas todos eles tinham entrado,
chegaram cedo aos lugares de mercado para vender suas mercadorias
e assim por diante. Então talvez ele tivesse que passar sem esmola
aquele dia. Ele não... não teria sua moeda para ter o que comer naquele
dia. E posso imaginar assim, como muitas vezes o temos retratado,
usando seu velho manto batido, assim, seus braços enrugados, e a
barba grisalha sobre toda sua face, e cego, indo pelo caminho, como
que tentando chegar ao lugar onde ele se assentaria e pediria esmola.
Cada um tinha seu próprio lugar onde eles pediam esmola.
29
É uma coisa lamentável. Estive na Índia e os observei ali
onde havia quatrocentos e setenta milhões de pessoas na Índia; e,
honestamente, eu diria que quase quatrocentos milhões são mendigos.
Você... simplesmente em qualquer lugar há mendigos, mendigos,
mendigos. E cada um deles tem seu posto e seu lugar, e algum tipo de
um pequeno encantamento que eles fazem para atrair a atenção dos
turistas; e é uma cena muito miserável.
30
E então o encontramos assentado ali. E depois de uma noite
ruim, bem, ele viu ali que não havia ninguém, então ele pensou que
talvez ele se assentaria sobre uma pedra. Vocês sabem que os muros
tinham sido derrubados no dia quando Josué tinha entrado, e grandes
pedras estavam atiradas a um lado. Então ele deve ter encontrado seu
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caminho ao lado do portão norte que conduz a Jerusalém. E ele se
assentou ali à luz do dia. E ele estava pensando: “Bem, está chegando
a primavera agora, e eu creio que ficarei aqui no calor do sol; estou
com frio nesta manhã, e minhas roupas são finas. Eu ficarei aqui no
calor do sol apenas por um pouquinho, e talvez alguém ficou para
trás e eu posso conseguir minha moeda. Se não, minha família ficará
com fome hoje.” E enquanto estava ali, ele começou a pensar acerca de
seu sonho: “Ontem à noite sonhei que eu podia ver. Oh, como os céus
devem ser lindos! As colinas estão começando a florescer novamente.”
31
Então sua mente voltou ao tempo quando ele era um garotinho,
quando ele costumava viver ali, ao redor das margens do Jordão, e ao
longo daquele início de primavera, ora, costumava ter grandes botõesde-ouro aparecendo, e as pequenas flores. Como um garotinho, ele
costumava vagar pela colina e se assentar e apanhar aquelas flores,
e deitar-se ali, e oh, de manhã, e pensar quão lindo estavam os céus,
e as nuvens grandes e brancas aparecendo na primavera, e como
estava reverdecendo, quão azul era o céu, e o Jordão no tempo do
seu transbordamento, a neve que descia da Judéia, e como as flores
estavam florescendo.
32
E então ele ouvia uma voz familiar que todos gostamos de
ouvir, a voz dócil de uma mãe, chamando: “Bartimeu, meu pequeno,
sua comida está pronta.” E então quando seu pai estava no campo, em
algum lugar trabalhando, quando ele vinha, como aquela pequena
mãe Judia o esperava na escada, e o pegava em seus braços, e o
abraçava, e o colocava para comer sua comida.
33
E então depois que comia, ele saía ao alpendre. E ele costumava
ficar no alpendre, e como sua mãe o balançava, e ele tinha que tirar
sua sesta. Então ela separava o cabelo de seus olhos, e – e ela... olhava
aqueles grandes, bonitos e suaves olhos de uma mãe, e como ela
beijava suas bochechas e dizia: “Oh, como eu agradeço ao grande
Jeová Deus por um garotinho como você, Bartimeu. Sabe, Bartimeu,
quando você nasceu eu te dediquei a Jeová. Sempre tenho crido que
Jeová te usará algum dia, Bartimeu; Ele te usará para Sua glória.”
34
E então ele pensava: “Aqui estou sentado, cego, talvez não
mais do que uma milha [Um quilômetro e seiscentos metros – Trad.]
de onde eu brincava e podia ver. E como poderia Jeová alguma vez
me usar? Estou cego. Não há esperanças para mim.”
35
Mas nem sempre sabemos, entende? Deus opera de maneiras
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todos vocês, vocês são cristãos quando creem assim. Agora, há uma
coisa que vocês ainda têm que fazer. Se vocês realmente creem de
todo coração, eu vou lhes pedir que se levantem, e digam isso ao ficar
de pé; vocês não precisam dizer uma palavra, mas apenas fiquem
de pé para que vocês possam testemunhar isso às pessoas: “Eu
agora confesso todos meus pecados, e aceito Jesus Cristo como meu
Salvador.” Agora, vocês que O aceitam desta forma, levantem-se.
153
E quanto a esta garotinha que está assentada aqui? Você crê
que Ele é teu Salvador? Correto. Fique bem aí, querida. O menininho
aqui, ele está… Correto. Vocês, lá atrás; vocês lá em cima na galeria, o
menininho e a menina na galeria, bem. Em qualquer lugar no edifício
agora, os que aceitaram Jesus como seu Salvador, levantem-se. “Aquele
que testificar de Mim diante dos homens, Eu testemunharei dele diante de
Meu Pai e dos santos...”
154
Agora, alguns de vocês, pessoas mais velhas, que levantaram
suas mãos. Aqui está um, dois, três, quatro; estou olhando para quatro
crianças que ficaram de pé, esta noite, por causa da minha pequena
história de Bartimeu. Agora, e quanto a alguns de vocês mais velhos
que levantaram as mãos? Vocês têm...? Veem como seus coraçõezinhos
são tenros? Eles creem e então eles ficaram de pé, ficaram de pé para
aceitá-Lo. Vocês creem que eles estão perdoados? Certamente que
estão. Certamente eles estão.
155
Agora, alguns dos demais de vocês que querem aceitá-Lo
e dizer: “Eu darei um testemunho publicamente.” A Bíblia diz que
tantos quantos creram foram adicionados à igreja. Vocês creem
que Jesus perdoa seus pecados esta noite? Fiquem de pé com estas
crianças. Quantos farão isso agora mesmo? Correto. Deus os abençoe.
O menino na cadeira de rodas, este menino aqui, esta menina aqui,
esta senhora, isso é bom; bem. Alguém mais que diz: “Eu O aceito
agora mesmo sobre...”
156
Agora, não… Não sentimento. “Eu não estou buscando
sentimento. Eu estou buscando porque Ele me prometeu: ‘Aquele
que ouve Minhas Palavras, e crê Naquele que Me enviou, tem Vida Eterna,
e não entrará em julgamento; mas passou da morte para a Vida.’” Sobre
estas bases de seu pecado confessado, e reconhecendo que você é um
pecador, e levantará e O aceitará como seu Salvador, levantem-se.
157
Um, dois, três, quatro, cinco, seis; não há mais um? Mais um
que eu poderia orar por você antes que se assentem? Há mais alguém?
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pecados, cada pecador aqui, que Tu perdoes todos seus pecados.
149
Pai, este pequeno grupo, eu quero encontrá-los ali naquele grande
dia do Arrebatamento quando nos ajuntaremos, os veremos vindo
correndo de todas as nações, ajuntando-se. “Nós, que estamos vivos, não
precederemos os que dormem.” A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão
primeiro, e então O encontraremos, e então estaremos reunidos junto
com eles para encontrar o Senhor nos ares, e estar eternamente com Ele.
Senhor, eu sei que Tu disseste no Livro de Tessalonicenses, capítulo 5
[Capítulo 4 – Trad.], e eu sei que é verdade. E eu os encontrarei antes de
nos encontrarmos Contigo. Então estamos felizes por isto. E nós cremos
agora que… Eu creio de todo meu coração, porque eles levantaram suas
mãos, e porque tenho orado e pedido e seguido a liderança do Espírito o
melhor que sei fazer, que eles estão perdoados de seus pecados. Agora,
eles estão felizes por isso, Senhor. Agora, há mais uma coisa que Tu lhes
pediste para fazer. “Aquele que Me confessar diante dos homens, dele Eu
confessarei diante de Meu Pai e dos santos Anjos.”
150
Esta será uma noite que eles jamais esquecerão; estes jovens
lembrarão do pequeno Bartimeu que ouviu a história de sua mãe, e
sabem que algum dia Deus o usou. E esta é a hora que Tu estás usando
eles, usando-os e levando-os para o Teu Reino. Os mais velhos que
levantaram suas mãos, eles eram, talvez, como Bartimeu mais tarde,
que era cego, mas recebeu sua visão, sua visão espiritual. Agora, Pai,
eu oro para que Tu permitas eles se tornarem Teus filhos esta noite, e
que se unam a alguma boa igreja, e que sejam batizados no batismo
Cristão, e recebam o Espírito Santo. Conceda isto, Senhor.
151
Agora, com suas cabeças inclinadas, eu vou ver e pedir que
vocês sejam profundamente sinceros, se vocês creem em mim como
sendo profeta de Deus, ou, Seu servo, melhor dizendo, se vocês creem
em mim como sendo Seu servo, de todo vosso coração, e vocês creem
que tenho lhes dito a verdade; vocês ouviram a Palavra: “Aquele que
ouve Minha Palavra...” São João 5:24 “...e crê Naquele que Me enviou…”
Eu preguei a Palavra; vocês creram em Deus, e vocês levantaram suas
mãos, você que era um pecador, e não quer mais ser um pecador.
Então Deus disse: “Nenhum homem pode vir a Mim a menos que Meu Pai
o traga primeiro.” Então, o que fez você levantar sua mão? Deus. Você
fez sua decisão. Correto. Agora, o que Ele disse? “Aquele que vem a
Mim, de maneira alguma Eu o lançarei fora.”
152
Então você é um Cristão, se você realmente quis dizer isso.
Vocês, rapazes e moças, e vocês velhos, de meia idade, e adolescentes,
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misteriosas para realizar Suas maravilhas. Se entregamos algo a
Deus e cremos nisso, seja nossos filhos ou o que for, vamos crer
que Deus responderá essa oração. Hoje antes de eu sair, o telefone
tocava constantemente, e as mães com seus filhos e dizendo:
“Agora, ore por eles.”
36
Eu disse: “Agora, apenas entregue-os a Deus. Isso é tudo o que
você tem que fazer. E não coloque mais suas mãos nisso. Deixe que
Deus os tome conta. Se você vai fazer algo acerca disso, então Deus
Se afasta e te deixa ir adiante até que você termine. Mas quando você
entrega isso a Deus e Lhe permite tomar isso em Suas mãos, então Ele
o fará.” Você apenas creia Nele. Afaste-se e deixe quieto, mas creia. Aí
é onde a graça é imputada por justiça por crer que Deus o fará.
37
Então ele disse, sem dúvida em seu coração, que ele se
lembrava de como a mãe costumava ler as histórias da Bíblia para
ele. Vocês sabem, era costume que as mães tinham tempo para ler as
histórias da Bíblia para seus filhos; elas não fazem mais isso. Elas têm
que ter o carro novo e sair e ir à festa de cartas das senhoras, e tudo.
38
E as mães, era costume, elas tinham que carregar sua água
da fonte e fervê-la do lado de fora. Lembro-me de minha mãe que
tinha um grande e velho caldeirão de ferro, e ela lavava as roupas
ao ar livre, e ela tinha mais tempo do que uma mãe moderna tem,
que apenas aperta um botão, assim, para lavar as roupas e as louças,
e tudo mais; apenas aperta um botão. Mas eu não acho que nossas
conveniências modernas tenham nos levado a algum lugar. E o que
elas têm feito, é nos tornar preguiçosos terríveis, matando-nos com
problemas cardíacos e tudo mais.
39
Susanne Wesley teve dezessete filhos. E com aqueles dezessete
filhos, há centenas de anos, ela podia ainda tomar de duas a três horas
por dia, de toda sua agenda lotada, para ler o Evangelho e orar com
seus filhos. O que aconteceu? Ela teve um João e um Charles que
saíram dali, que transformaram o mundo. Susanne Wesley, estive
em sua sepultura há não muito tempo, e coloquei minha mão sobre
a lápide. Eu disse: “Deus, dê à América algumas mães assim”. Isto
é correto. Ela gerou um Charles e um João Wesley. Charles deu ao
mundo alguns de seus melhores hinos evangélicos. E João, oh, que
coisa, ele foi um – certamente foi um tição tirado do fogo. Isto é
correto. Que grande homem de Deus ele foi!
40
Agora, mas hoje, com todas nossas conveniências modernas, ao
invés de ler a Bíblia para seus filhos, ligam a televisão e permitem que
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eles assistam a algo que nem mesmo lhes é adequado olhar. Agora, isto
é correto. Isto é correto. E outra coisa: lhes damos estes gibis, e livrinhos
de histórias tirados de... alguma prateleira de alguma tenda, que nem
mesmo deveriam ser vendidos para fazer gravetos, ou fazer fogo com
eles. E, contudo, enfiamos todo esse tipo de coisas goela abaixo de
nossos filhos. Ora, o americano...
41
Aposto com você que há... que quase todos os garotos na
América podem lhe dizer quem foi Davy Crockett. [Político, militar,
herói nacional estadunidense – Trad.] Mas imagino que não há um
terço deles que pode lhe dizer quem foi Jesus Cristo. Isto é correto.
Oh, o Lone Ranger [Personagem de histórias em quadrinhos – Trad.],
ou alguém assim, ou alguma estrela de cinema, eles sabem disso
tudo porque lhes é colocado diante deles. E a Bíblia é um Livro que
é guardado, e quando o ministro vem, eles O escavam, e tiram-Lhe
a poeira e O colocam assim. Jamais lido. O que precisamos hoje é de
algumas velhas mães antiquadas que levem seus filhos de volta à
oração. Este é o melhor remédio que conheço para curar a delinquência
juvenil, isso é correto; são mães boas e honestas.
42
Eu os ouço falar acerca do analfabetismo das mães de Kentucky,
e ao redor da região de onde viemos, ali em cima. Agora, elas podem
ser, elas não poderiam... poderiam não distinguir a mão direita da
esquerda, mas deixe que uma de suas filhas chegue uma noite com
seu cabelo todo despenteado, com suas roupas desalinhadas, e batom
espalhado por toda sua face e assim, e que alguém meio bêbado,
pálido, um aproveitador traga sua filha ao amanhecer. Eu lhes digo:
ela não conseguiria sair da cama por três meses. Eu lhes garanto isso
agora. Sim, senhor. Vocês falam acerca do analfabetismo, que nós...
que é... Nós precisamos mais desse tipo de mães, (sim, senhor; sim
senhor.) isso é o que traz de volta a disciplina.
43
Em nosso lar tínhamos os Dez Mandamentos; ficavam
pendurados sobre a porta, numa alça de nogueira com todos os dez
mandamentos, até a ponta assim. E lhes digo, nós tivemos nossa
educação a partir deles. Um-hum. Isto é correto. Eu posso ver meu
pai, ainda, estender a mão e dizer: “William...” Eu dizia: “Oh, que
coisa”! Eu sabia o que estava vindo. Mas eu – eu estou contente por
ele ter feito aquilo. Isso é correto.
44
Bartimeu pensava em sua preciosa mãezinha, como ela
costumava contar-lhe histórias da Bíblia acerca do que o Senhor fez.
Ela dizia: “Bartimeu, sabe, nós povo Judeu, pela escolha de Deus, Ele
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quando seu jovem e tenro coração, antes que ela seja atraída por estas
revistas “Histórias Verdadeiras” e a sujeira do mundo deixem seu
coraçãozinho todo calejado. Eu gosto de ver os pequenos virem.
145
Deus... Dedique a tua vida para Ele. Ele fará algo por você
também, querida. Ele certamente o fará. Alguém mais antes de
orarmos? “Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim!”
146
Nosso Pai Celestial, eu os dou a Ti. Eles levantaram suas
mãos. Eles são Teus filhos pela fé em Jesus Cristo. Eles sabem que
Tu estás aqui, Pai. Eles sabem que Tu és o Filho de Deus. Eles creem
agora nisso porque Tu falaste aos seus corações que eles estão prontos
para receberem a Ti como Salvador deles, porque Tu tinhas que falar
primeiro. “Ninguém pode vir a Mim”, disse o Senhor Jesus, “a menos que
Meu Pai o traga primeiro. E todos os que o Pai tem Me dado, virão.” E agora,
Senhor, eles vêm nesta noite sobre a base do Sangue derramado do
Senhor Jesus. E como sacerdote deles, ou – ou pastor deles, ou servo,
eu oro, Pai, minha oração de fé vai para Ti.
147
E para que saibam que eles são salvos, vou citar para Ti a
Tua Palavra. Tu disseste: “Aquele que ouve Minha Palavra...” Eu a citei
constantemente a última hora ou mais. “Aquele que ouve Minhas Palavras,
e crê Naquele que Me enviou, tem (tempo presente) Vida Eterna e nunca,
nunca entrará em julgamento; mas já passou da morte para a Vida.” Pai, isto
é o que Tu disseste. Eles levantaram suas mãos mostrando que creram
nisto. E eles creram nisso; eles a têm recebido. Então agora eu sei que
Tu lhes tem dado Vida Eterna, e Tu os levantarás novamente no último
dia. Tu disseste que Tu farias isto. Tu prometeste que farias isto, e Tu
és Deus, e Tu guardas todas as Tuas promessas. Tuas promessas são
‘sim’ e ‘amém’, então Tu não podes voltar atrás em Tuas promessas.
Tu disseste que farias isto e Tu o prometeste fazer.
148
Agora Pai, eu oro para que Tu lhes dês coragem para saber que
esse Espírito que estava perto deles, dizendo: “Filho, você está errado.
Você deveria Me receber esta noite. Eu pararei Minha grande e lotada
agenda e Me virarei e direi: ‘Teus pecados te são perdoados. Vá e não
peques mais.’” Como Tu tens dito muitas vezes, Tu lhes dirás esta noite,
porque eles têm feito sua decisão. Agora, Deus Pai, eu oro para que
Tu não permitas que nenhum deles... Eu não creio que eles levantaram
suas mãos apenas para dizer que estavam levantando as mãos. Eu creio
que eles foram sinceros; eles realmente quiseram dizer isso. E agora eu
os encomendo a Ti, e peço que Tu perdoes todos seus pecados. Estou
intercedendo por eles de todo coração, que Tu perdoes todos os seus
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140
Há algum pecador aqui que gostaria de dizer: “Irmão Branham,
lembre de mim. Eu clamo: ‘Ó Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia
de mim! Tem misericórdia de mim! Eu quero receber minha visão
espiritual. Eu quero vê-Lo como Tu és, o verdadeiro Filho de Deus.
Tem misericórdia de mim, Filho de Davi’”? Você levantaria suas
mãos para Ele? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Ali na galeria? Levante sua mão, diga: “Eu quero vê-Lo, eu – eu… Ó
Cordeiro de Deus, Ó Filho de Davi.” Deus te abençoe, meu irmão, lá
trás na galeria.
141
Alguém mais, alguns de vocês, jovens, ouviram minha
pequena história sobre o pequeno Bartimeu quando ele era jovem?
Sabe, talvez tua mãe te dedicou para Deus, também, quando você
nasceu. Veja, Bartimeu finalmente cumpriu a comissão que Deus
havia preparado para ele quando sua mãe o dedicou. Talvez nesta
noite vossos olhinhos se abrirão, jovens, e vocês verão o Cordeiro de
Deus. “Tu, Filho de Davi, tem misericórdia de mim!”
142
Levantaria sua mão, alguém mais? “Tem misericórdia de mim,
Filho de Davi!” Deus abençoe esta jovenzinha. Deus abençoe esta
jovem. Deus abençoe esta senhora assentada aqui. Deus abençoe este
rapazinho aqui. “Tu, Filho de Davi, tem misericórdia de mim!” O homem
bem aqui, sim, Deus te abençoe. Alguém mais à minha direita? “Tu,
Filho de Davi, tem misericórdia!”
143
Vossa fé pode tocá-Lo, trazê-Lo bem aqui para vocês,
exatamente como Bartimeu o fez. Ele não está em algum... Ele parará e
deixará o Céu para vir a esta igreja da Assembleia de Deus nesta noite
para mostrar-lhes misericórdia, se vocês apenas tiverem a mesma fé
que Bartimeu teve. “Tu, Filho de Davi, tem misericórdia de mim!” Haveria
alguém mais, em algum lugar no edifício que não levantou sua mão?
Há cerca de dez ou doze que levantaram suas mãos, que quiseram ter
a misericórdia sobre eles. “Tu, Filho de Davi!”
144
Eu notei a noite passada… Há uma garotinha assentada aqui,
parece ter cerca de dez anos de idade. Ela levantou sua mão alguns
momentos atrás. Ela queria Jesus. Com mais ou menos a idade da
minha pequena Becky, penso, a minha pequena Rebeca que está em
casa. E notei uma garotinha que veio a noite passada, quando ela
estava no altar. Não muito depois que esteve ali, ela começou a falar em
línguas. Alguém me disse, algum dos irmãos, que ela estava correndo
por toda a igreja, falando em línguas e cantando em línguas e tudo
mais. Como o Senhor abençoou aquela pequena criança! Anime-a
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nos escolheu para ser Seu povo porque nós O amamos e O servimos.
Bartimeu, você pode viver para ser um grande homem algum dia.
Estou esperando que você seja o rei de Israel. Eu – eu quero que
você...” Toda expectativa da mãe é para seu filho ser algo grande, e
isto é o que ela deveria ter. Ela disse: “Tenho orado. E eu... quando
eu soube que você estava vindo à terra, quando Deus te colocou sob
meu coração, bem, eu – eu entreguei sua pequena vida a Deus. E
saiba que eu quero que você sirva este grande Deus. Eu vou lhe dizer
quão grande Ele é, Bartimeu. E sabe? Nós fomos tirados do Egito. Nós
éramos escravos uma vez, e Ele nos trouxe para fora do Egito, como
Ele abriu o Mar Vermelho, alimentou os filhos de Israel com maná do
Céu, soprou um vento e trouxe carne para eles, codornizes para eles,
deu-lhes água da Rocha no deserto, e todas as grandes coisas que Ele
fez.” E oh, seus pequenos e reluzentes olhos apenas... Ele diria: “Oh,
mamãe, ainda vive aquele grande Jeová?” “Oh, sim, querido. Ele é
simplesmente o mesmo como sempre foi. Ele ainda é Jeová.”
45
Ele amava essa história, e contava como os filhos de Israel
costumavam... dizia: “Bem ali, naquele velho vau, um dia o grande
e poderoso Josué cruzou ali com os filhos de Israel. Ali nos arredores
da cidade onde íamos comprar nossos mantimentos, ali embaixo, em
Jericó, Josué cruzou ali, o grande e poderoso guerreiro, o servo de
Deus. Como Moisés estava lá, no topo da montanha, olhou para as
ondas transbordantes do rio.
46
Como aquele incrédulo pensou: ‘Esta é uma boa hora. Estamos
seguros. Deus é um engenheiro fraco, escolheu esta época do ano
para cruzar.’ Mas Deus, às vezes, simplesmente toma a pior hora
para provar que Ele é Deus.” Sim, senhor. Parece que Ele os levou
quando o rio... levou-os lá quando o rio estava baixo. Não, não é isso.
Ele simplesmente quer provar para você que Ele é Deus. Ele gosta de
manifestar Sua glória. E oh, eu simplesmente amo isso. Eu amo isso,
ver e saber que Ele é Deus.
47
Então uma das histórias que o pequeno Bartimeu gostava
muito, era a história da mulher sunamita porque havia um pequeno
garoto nela, sabe. Há um pequeno garoto ali que... E ela contava acerca
daquele grande e poderoso profeta Eliseu, como Deus o tinha feito tão
grande e poderoso profeta. Ele vivia no deserto e não tinha muitas
roupas, e ele se envolvia num pedaço de couro e, contudo, ele foi um
grande e poderoso homem de Deus. Ele vivia sob a unção de Deus. E
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ele passava por uma certa cidade, e havia uma mulher sunamita ali.
E ela era uma mulher bondosa, e ela amava a Deus, também. Embora
sendo uma gentia, ela amava a Deus.
48
E eu poderia dizer que ela pode ter dito a Bartimeu: ‘Sabe,
Bartimeu, somos escolhidos por Deus, mas algum dia haverá um
grande Messias que virá. E quando Ele vier... quando Ele vier, Ele será
Aquele que chamará todas as nações, porque esta mulher sunamita...
Deus é amável àqueles que são amáveis. Ele quer vir e ajudar aqueles
que querem ser ajudados.
49
“E, Bartimeu, esta grande mulher, ela via este santo homem
passar pela cidade. Então ela queria mostrar algum favor a ele, porque
ela amava a Deus, e sabia que este era Seu servo, e ela queria ajudá-lo e
fazer algo por ele. Assim que ela o via vir, ela ia e o convidava a entrar
e ficar com eles. E seu marido era um homem rico. Então um dia ela
disse ao seu marido: ‘Sabe, querido, este grande e santo homem de
Deus passa por aqui, e ele sobe ali à caverna onde ele mora, ali no
Monte Carmelo. Então, já que ele passa por aqui, eu creio que seria
bom se construíssemos um pequeno cômodo ao lado de nossa casa. Eu
creio que seria muito bom se fizéssemos isso, porque ambos cremos
em Deus, e Ele é Deus, e este é um representante de Deus. Esta é a
ordem mais alta de Deus na terra agora, é o Seu representante.’ “Então
o marido disse: ‘Eu penso que estará bem.’” Então eles construíram a
pequena casa ali.
50
“E um dia quando Eliseu e Geazí, seu servo, passaram, eles
viram este pequeno cômodo construído ali, e entraram. Eles lhe
colocaram uma pequena e boa cama ali, e uma banqueta e água e
tudo mais. Então disse: ‘Vá e pergunte a esta sunamita o que eu
poderia fazer por ela. Ela tem sido muito bondosa para conosco;
talvez possamos lhe retribuir a bondade. Talvez ela gostaria que eu
falasse com o rei, ou talvez ela queira que eu fale com o capitão-chefe
ou com alguém’. “Mas sabe, Bartimeu, aquela mulher não pediu
coisa alguma. Mas quando Geazí voltou, ele disse: ‘Eu te digo, Eliseu,
grande profeta de Deus, a mulher é estéril. Ela não tem filhos. Ela
nunca teve filho algum.’” E disse: “Bartimeu, você sabe que qualquer
mãe quer um pequenino, um garotinho dócil como você. Veem? Esta
é a razão pela qual Jeová é tão bom para comigo por dar-lhe... por
dar-me um garotinho como você. E aquela pobre mãe queria um
garotinho como você. “Então Eliseu disse: ‘Vá, diga-lhe para vir e se
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136
E, vocês conhecem esses cachorros que guiam as pessoas hoje?
Eu esqueço como eles os chamam. [Alguém diz: “Cães-guia”–Ed.]
Cães-guia, eles os guiam. Mas o cachorro daqueles dias, dizem que eles
tinham cordeiros para guiá-los. E então Bartimeu tinha um cordeiroguia. Então ele disse: “Senhor, se Tu curares minha esposa, e não deixar
minha preciosa companheira morrer, bem, eu prometo que amanhã Te
darei meu cordeiro.” E no dia seguinte sua esposa estava melhor.
137
Então ele foi oferecer o cordeiro. E disse, o sacerdote disse:
“Aonde tu vais, cego Bartimeu?”
Ele disse: “Eu vou oferecer meu cordeiro como sacrifício
a Jeová. Eu Lhe prometi que daria meu cordeiro porque Ele curou
minha esposa.”
Ele disse: “Oh, Bartimeu, tu não podes oferecer este cordeiro.”
Disse: “Eu lhe darei algum dinheiro, e você vai e compra um cordeiro,
e então oferece aquele cordeiro. Compre um com os cambiadores nos
átrios de fora.”
Ele disse: “Oh, sacerdote, isso é bondade de sua parte, mas eu
não prometi a Deus um cordeiro; eu Lhe prometi este cordeiro.” É isso.
“Eu trarei para alguém mais; farei um bom negócio,” mas, e
quanto a você? Veem?
“Eu prometi a Deus este cordeiro.”
138
“Eu prometi a Deus que se Ele apenas me mostrasse Sua
Presença, eu creria Nele de todo meu coração. Não a senhorita Jones
creria Nele, mas eu creria Nele de todo meu coração.” É isto. Veem?
“Eu prometi a Ele, não um cordeiro, mas este cordeiro.”
Ele disse: “Bartimeu, tu não podes dar este cordeiro. Este
cordeiro são teus olhos.”
Ele disse: “Se eu mantiver minha promessa a Jeová, Deus
proverá um Cordeiro para os olhos do cego Bartimeu.” Nesta manhã
fresca de primavera, Deus proveu um Cordeiro para os olhos do cego
Bartimeu. “Tu, Filho de Davi, tem misericórdia de mim!”
139
Aquele mesmo Cordeiro é provido para cada pecador, para
cada enfermo. Deus tem provido um Cordeiro para nossos olhos
espirituais, e para nossos olhos físicos, para nossa condição física,
para nossa condição espiritual. Ele é Jeová-Jiré que já nos proveu um
Cordeiro para nossa cegueira, para que pudéssemos... vendo o mundo,
que não o víssemos mais e olhássemos para Ele; estando enfermos, que
nós pudéssemos saber que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Vamos inclinar nossas cabeças um momento para oração.
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ver minhas mãos!” E a Bíblia diz que ele O seguiu então, regozijando
e louvando a Deus.
131
A fé de um cego mendigo O parou em uma missão como esta.
A fé de uma pessoa aqui, nesta noite, pode trazê-Lo da glória bem
para este edifício, certamente o fará. Ele pode te curar. Ele pode te dar
libertação.
132
Eu li a pequena história do cego Bartimeu. Antes que eu
encerre, meu tempo acabou; mas eu apenas gostaria de dizer isso
antes de encerrar, e faremos a chamada de altar. Agora, observem
apenas um momento.
133
Eu li a história. Talvez fosse ficção. Talvez fosse, não sei. Mas
eu estava lendo sobre o cego Bartimeu, que diz que ele esteve cego
desde que era um garotinho, quando ficou cego. Ele era casado,
e tinha uma esposa e uma garotinha de cabelos cacheados que ele
nunca tinha visto em sua vida. E dizem que certa noite ficou doente.
E contam, a história conta, que ele tinha algumas pombinhas que
ficavam lá fora. Elas davam pequenas cambalhotas uma sobre a
outra, e aquilo atraía a atenção de quem passava. E eles observavam
aquelas pombinhas darem pequenas cambalhotas uma sobre a outra,
e as pessoas paravam e riam um pouquinho, e então davam-lhe uma
moeda. Esta é a maneira que eles ainda fazem isto.
134
E então sua garotinha ficou doente. Eles tinham um médico, e
o doutor disse: “Bem”, disse, “a criança está com muita febre. Eu não
acho que a criança vai viver, Bartimeu. Não temos nada para tirar a
febre, então eu creio que a criança não viverá.” E Bartimeu apenas
disse… Talvez ele tenha caminhado do lado de fora da sua cabana de
argila, ficou ali, e disse: “Jeová, se Tu apenas curar minha garotinha e
não a deixar morrer, eu prometo que amanhã Te darei em sacrifício as
minhas duas pombinhas.”
135
Veja, algo que você tem que ceder; as pessoas pensam hoje que
é apenas fazer uma coisinha. Não, é algo que realmente machuca, algo
que você tem que cavar profundo para conseguir. Essa é a maneira que
Deus vê. “Eu Te darei minhas duas pombinhas e apenas irei adiante
sem elas.” E dizem que na manhã seguinte sua... a febre se foi. Ele foi
e ofereceu as duas pombinhas. Dizem que algum tempo depois sua
esposa ficou muito doente. E então o médico veio e disse: “Ora, eu creio
que ela vai morrer. Eu não creio que ela ficará bem, Bartimeu”, depois
de esperar um pouco por ela. E disse: “Não, eu... minha medicina não a
ajudará. Ela vai morrer.” Então ele saiu da casa novamente.
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colocar diante de mim.” E então, sem dúvida que Eliseu teve uma
visão do que fazer. Então quando a mulher veio, ele disse: ‘De acordo
com o tempo de vida, você terá um filho.’ E ela saiu. E sabe de uma
coisa, Bartimeu? Aquela mãe recebeu um pequeno e dócil menino,
simplesmente um garotinho gentio, assim como você é um garotinho
judeu. Como aquela mãe amava aquele garotinho! Como ela deve ter
pensado nele como sendo a coisinha mais dócil!
51
“E quando ele tinha cerca de onze anos de idade, um dia ele
foi com seu papai ao campo para a colheita. E eu creio que ele deve
ter tido uma insolação porque ele começou a dizer: ‘Minha cabeça,
minha cabeça.’ Ele ficou cada vez mais doente. “Então o pai, estando
verdadeiramente ocupado com os contratados, ordenou um servo
a levar o pequeno companheiro e colocá-lo no colo de sua mãe. Ela
o manteve no colo até cerca do meio-dia, e o suspiro saiu dele e o
pequeno e pobre companheiro morreu. Agora, mas Bartimeu, eu
quero que você note agora o que esta mulher gentia fez. Ela o tomou
e o colocou na cama do profeta.”’
52
Agora, aí está uma revelação maravilhosa. Veem? Ela não o
levou à sua própria cama; nem à cama dela, ou à cama do pai. Ela o
pegou e o colocou na cama do profeta, no quarto onde o profeta tinha
dormido.
“E então ela disse ao seu marido: ‘Sele uma mula; e vá adiante
por mim agora,’ disse ao servo: ‘e não pare. Se alguém te saudar, não
o saúde de volta, mas vá diretamente ao homem de Deus, no Monte
Carmelo.’
‘Agora,’ disse: ‘Agora,’ seu marido disse: ‘não é lua cheia, nem
é sábado, então o homem de Deus não estará lá.’
“Ela disse: ‘Tudo ficará bem.’”
53
Eu gosto disso. Quando você tem esse verdadeiro, agarre-o
com fé, fique com isso. Esta é uma boa lição para todos vocês, pequenos
Bartimeus, agora. Vejam. “E então disse: ‘Vá! Vá adiante, não pare
para chamadas sociais e coisas. Apenas vá adiante; apenas continue
indo. Não pare até que eu ordene que pare.’ E é claro, quando ele
chegou perto do Monte Carmelo, quando o profeta...” Sabe, Deus não
revela tudo aos Seus profetas. Sabemos disso. Ele apenas revela aos
Seus profetas o que Ele quer que eles saibam.
54
“E agora, quando ele chegou perto, Eliseu saiu, provavelmente
velho e talvez com a visão um pouco obscurecida. Ele levantou as
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mãos e disse: ‘Aí vem aquela sunamita, e ela parece estar preocupada.
Mas Deus tem ocultado isso de mim.’ Então ele disse a Geazi: ‘Vá e
chame-a.’ Mas ela estava vindo bem rápido. Quando ela chegou ali,
ele gritou: ‘Vai tudo bem contigo? Está tudo bem com teu marido?
Está tudo bem com teu filho?’ E observe o que aquela mulher disse:
‘Tudo está bem.’” Amém. Vejam, ela sabia que Deus estava naquele
profeta. Isso é correto. Ela sabia que aquela era a ordem mais alta que
Deus tinha naquele dia.
55
Eu penso que é de onde Marta teve a ideia; ela deve ter lido
aquela história. Quando seu irmão Lázaro morreu, ela sabia que se
Deus estava naquele profeta, Deus estava certamente em Seu Filho.
Isso é correto. Então ela foi a Ele e disse: “Senhor, se Tu tivesses estado
aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, o que for que Tu
pedires a Deus, Deus o dará a Ti.” Eu gosto disso. Eu gosto disso. Veja,
aquilo O surpreendeu. Veja: ‘Mas também agora, qualquer coisa que Tu
pedires a Deus, Ele to dará.”
56
Este pequeno garoto assentado aqui, com seu pé esmagado,
um outro jovem companheiro assentado aqui; vi os dois gritando a
noite passada. Devem ser garotos pentecostais, devem ter Deus em seu
coração. Você diz: “Irmão Branham, eu provavelmente não caminharei
novamente. O médico diz que não irei.” Este aqui, com problema de
coração, este outro, seja com o que for; qualquer que seja seu problema,
diga: “Bem, o médico diz que não poderei. Eu não serei capaz de sair
disso. Eu tenho câncer. Eu tenho tumor. Eu tenho isso e aquilo.” “Mas
também sei agora, Senhor, que tudo o que pedirdes ao Pai, Ele vos
dará.” É isto. “Mesmo agora, qualquer coisa que Tu pedires a Deus, Deus Te
dará isso.” Essa deve ter sido a história que inspirou Marta.
57
“A mulher sunamita disse: ‘Tudo está bem.’ Agora, ela não
estava pedindo pelo garoto, pois ela sabia que Deus, através daquele
profeta, era capaz de dizer-lhe por que Ele tinha levado o garoto e isto
a satisfaria. Se ele pudesse dizer-lhe por que Ele levou o garoto, tudo
estaria bem. Como ela estava diante do representante de Deus, todas
as coisas estavam bem.”
58
Eu imagino os olhos do pequeno Bartimeu, simplesmente
iluminados. “Mamãe, mamãe, apresse-se. Diga-me o que aconteceu.”
Veja, os garotinhos ficam ansiosos. Eles querem saber qual é o final.
59
“Bem, o grande profeta, depois que ela revelou para ele e
contou-lhe sua história, que o pequeno garoto tinha morrido e estava
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126
Então deve ter sido quando Bartimeu disse: “Ele é o Messias, eu
sei que é Ele. A única maneira que serei capaz de alcançá-Lo agora, se
Ele desceu lá, eu sei que o Messias, quando Ele vier, nos contará todas
as coisas, então sabemos que Ele será um Profeta.” Então ele deve ter
caído de joelhos e dito: “Jeová Deus, se aquele é o Messias, então é o
Teu Filho, eu oro para que Tu O pares. Oh, deixe-O ter misericórdia de
mim!” E Jesus parou. O que foi isso? Não foi a sua voz que O parou,
mas sua fé que O parou. Observem: “Tua fé te salvou.” Veem?
127
Observem. Com todos os fardos do mundo, Ele estava indo
a Jerusalém para ser crucificado; Ele sabia disso. Todos os fardos
e pecados do mundo: cada pecado que já foi cometido, ou seria
cometido, cairia sobre Ele. Pensem, em Seu coração; até mesmo os
ovos e frutas e coisas que atiravam sobre Ele, todos os gritos de “Venha
aqui e ressuscite algum morto. Mostre-nos um milagre. Vamos ver
você fazer tal e tal coisa se você é o Messias. Vamos ver...” Aquele
grupo da associação ministerial de Jerusalém, veja, melhor dizendo,
de Jericó. “Vamos vê-lo fazer algo. Vejam, eu lhes disse; não há nada
nisso.” Ele não se importa com os demônios. Ele ainda não se importa,
vejam, então, Ele apenas faz o que o Pai Lhe mostra, Ele disse.
128
Mas aquele velho mendigo cego ali, dizendo: “Tu, Filho de
Davi,” e Ele parou. Irmãos, eu gostaria de pregar para vocês alguma
vez “E Ele Parou”. Sim, senhor. Ele parou, e quando o fez, Ele Se
virou. Agora, a voz dele, Ele não a ouviu; é claro que não. Mas sua fé
O parou. Sua fé O parou e eles o levaram até Ele.
Ele disse: “O que queres que Eu faça por você?”
Ele disse: “Senhor, que eu receba minha visão.”
129
Ele disse: “Tua fé te salvou.” Vejam, se ele teve fé suficiente
para pará-Lo, fé para tocá-Lo... Não veem como isso confere com o
restante da Escritura? Veem? Se ele teve fé suficiente para pará-Lo,
bem, então ele teve fé suficiente para aceitar sua cura. “Tua fé te
salvou. Tua fé fez isso.” E Ele continuou caminhando com Sua cabeça
virada para Jerusalém, oh, que coisa, indo em direção a Jerusalém.
130
Eu posso ver o cego Bartimeu de pé ali, dizendo: “Ele me
disse, Ele disse que minha fé... O que é fé? A fé que eu creio que Ele
era o Messias. Como poderia Ele ter-me ouvido e eu, assentado lá trás,
duzentas ou trezentas jardas [182 e 273 m. respectivamente –Trad.]
contra aquela parede? E todos os demais gritando e indo adiante, e
as pessoas agindo da maneira que estavam, como...? Ora, eu tive fé
suficiente para crer, e eu O parei, e Ele me disse... Olhem, eu posso

30

CRENTES DA BÍBLIA

algum tempo ele levantou a folha novamente, disse: ‘Agora, vejamos
se estou bem coberto. Sim, estou assentado sobre dois galhos.’” É onde
dois caminhos se encontram, e é onde muitas pessoas se posicionam,
onde o seu caminho e o caminho de Deus se encontram. Isto é correto,
faça uma decisão bem aí.
123
“Então ele estava assentado neste galho, sabe. E ele olhou,
e depois de algum tempo ele viu um tipo de espaço vazio, e depois
de um tempo ele olhou, vindo dobrando a esquina. Ele levantou sua
folha com muito cuidado e espiou bem pelo cantinho dela. E sabe
de uma coisa? Ele O olhou na face. E assim que ele O viu na face, ele
disse: ‘Há algo um pouco diferente acerca desse Homem. Eu posso
ouvir a maneira que Ele fala, e que grande compaixão Ele tem, Ele é
diferente. Mas sabe, eu tenho que saber se Ele é um Profeta, porque se
Ele não for um Profeta, então Ele não é o Messias, porque Moisés nos
disse que o Messias seria um Profeta.
124
“Então eu vou testá-Lo gora. Eu dei uma boa olhada Nele.
Eu vou voltar e contar à Rebeca. Sabe, eu tenho uma boa ideia do que
fazer. Vou pular desta árvore e dizer-Lhe o que realmente penso.’”
Você sabe como as pessoas - você sabe. “‘Eu creio que eu Lhe direi que
todos os dias de milagres são passados, porque Levinski disse isso, e
todos os demais disseram isso. O rabino Jones e os demais disseram
isso.’” Veem? “‘Então eu sei; creio que farei isso. Mas é melhor eu ficar
ainda sentado, porque estou bem coberto.’
“Então Ele caminhou…” disse: “e – e qual é seu nome, senhor?”
“Eu sou Bartimeu.”
“Bem, Bartimeu, Ele caminhou até que chegou bem debaixo
da árvore. E quando Ele chegou embaixo da árvore, parou, olhou
para cima, disse, ‘Zaqueu, desça agora mesmo. Eu vou à tua casa para
jantar contigo.’
Bartimeu, poderia você crer que Ele era o Filho de Davi?”
“Oh, sim. Isso é o que Ele fará. Onde Ele está?”
“Ele desceu a rua agora.”
125
Ele se pôs de pé num salto e atirou seu casaco ao chão. “Ó Jesus,
Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Tem misericórdia de mim! Ó
Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Sim, tem misericórdia
de mim!” Sua última chance estava passando por ali, Ele passou, e
como Ele ainda ouviria aquele pobre e cego homem, insignificante?
E as pessoas disseram: “Sente-se, sente-se. Não grite assim.
Sente-se. Ele se foi rua abaixo.”
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deitado na câmara, agora o profeta disse ao seu servo: “Tome meu
bastão e coloque-o sobre a criança.’” Agora, eu penso novamente no
Novo Testamento, que é de onde Paulo teve a ideia de pegar lenços e
aventais de seu corpo.
60
“Agora, Eliseu sabia que tudo que ele tocasse era abençoado,
mas se ele pudesse levar a mulher a crer nisso, tudo ficaria bem. Se ele
pudesse levar a mulher a crer na mesma coisa, um milagre aconteceria
assim como sempre, se a mulher tivesse fé no que Eliseu lhe disse
para fazer. Mas a fé da mulher não estava no bastão. Agora, eu gosto
da maneira que ela falou, de qualquer forma. “Ela disse: ‘Assim como
vive o Senhor e tua alma nunca morre, eu não te deixarei.’” Eu gosto disso:
determinada a se segurar naquilo. É isso.
61
Se você começa por Deus, firme-se até que o Espírito Santo
venha, até que tudo o que você pediu aconteça. Simplesmente não
desista. “Eu não Te deixarei. Estou em Tuas mãos, Senhor, até que Tu
me respondas.” Esta é a maneira de fazê-lo. Sabe, Jesus ensinou assim.
Ele disse que o juiz injusto, sabe, como ele não faria justiça a viúva
de seu inimigo. Mas ele disse: “Para livrar-me dela, eu irei adiante e
a vingarei de seus inimigos. Bem, então, quanto mais vosso bondoso
Pai Celestial estará desejoso de fazê-lo por vocês.” Mas agora não...
Ele disse: “Buscai e encontrareis; batei e abrir-se-vos-á...” Agora... “E
peça.” Agora, se notarem, não é apenas [O irmão Branham bate no
púlpito uma vez – Ed.] “Senhor, eu quero isso.” “Aquele que pede,
busca.” Continue buscando. Continue batendo. Apenas continue,
continue. Você tem chegado ali, então continue batendo até que isso
aconteça. “Eu creio, Senhor. Eu estou – eu estou em Tuas mãos. Eu
estou em Tuas mãos.”
62
Lembro-me que o Senhor me curou do problema de estômago.
O diabo disse: “Você – você não foi curado.”
Eu disse: “Apenas fique por aí, ao redor, e ouça-me testificar
então, se você quiser ouvir isso. Se você quer ouvir Deus ser louvado,
apenas fique por aí e ouça-me por algum tempo.” Ele se cansou e foi
embora. Então ele fará isto.
63
O outro dia ele tentou me dar uma gripe forte. Ele a deu
para mim, e eu a devolvi para ele. Ele me deu ela novamente. Eu a
dei outra vez para ele. E lutamos com isto por três ou quatro dias,
e finalmente ela foi embora. Então aí está. Veem? Apenas continue
devolvendo para ele. Simplesmente não receba isso, pegue e devolva
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para ele. Devolva para ele. Esta é a maneira de fazer isso. Basta ser
determinado. Persista. Esta é a maneira que ela fez.
64
“Ela disse: ‘Como vive o Senhor, e tua alma nunca morre...’ Agora,
veja, ela cria que ele tinha uma alma que não morria. Veem? ‘Como
vive o Senhor, e tua alma nunca morre,’ veja, ‘eu não te deixarei. Eu vou
ficar contigo até que eu descubra o que houve.’ E ele não conseguia
desfazer-se dela... soltar suas mãos. Então ele teve que cingir seus
lombos, e lá se foi ele.
65
“Eu noto quando ele entrou no cômodo, veja o que aquele
profeta teve que enfrentar. Ele não sabia o que o Senhor ia fazer. Havia
o pai, clamando no mais alto de sua voz, todas as pessoas ao redor,
a vizinhança chorando. Aquele belo garotinho desta amável família
estava morto, deitado na cama, todas as esperanças tinham se ido.”
66
Agora, o que Eliseu fez? Apenas o que Jesus fez: colocou-os
todos para fora da casa; afastou-os de onde ele estava, assim como
Jesus fez quando a filha de Jairo estava morta. E observem o que o
profeta fez: ele não teve que sair e buscar e orar, e orar e se preparar.
Não, eu creio que deveríamos estar em oração o tempo todo, vocês
não pensam assim?
67
Aqui, há não muito tempo, havia uma pequena mulher
irlandesa vindo em um barco, disseram. E cerca de trinta, quarenta
milhas afora [Aproximadamente, sessenta e quatro Km – Trad.], em
algum lugar, antes de chegar ao porto de Nova Iorque, houve uma
terrível tempestade. E aquele pequeno barco, pensavam que não
poderia suportar. Eles enviaram um pedido de socorro. E então eles
disseram que a tempestade estava ficando cada vez pior e pior. Se
eles pudessem – se eles pudessem sobreviver a tempestade por trinta
minutos, eles alcançariam o porto, mas se eles não conseguissem, eles
estariam no fundo do mar. Então toda música jazz parou e começaram
a orar, e tocar Mais Perto Quero Estar de Ti, e assim por diante.
68
Mas esta pequena mulher irlandesa, ela andava para cima e
para baixo gritando e clamando: “Aleluia! Aleluia! Aleluia!” ela dizia.
O capitão perguntou: “Você entendeu o que eu disse?”
Disse: “Sim, senhor, eu entendi.”
Disse: “bem, por que você não ora?’
Ela disse: “Eu já estou preparada em oração.” Então isso é
estar preparado, pronto. Esta é a maneira que temos de fazê-lo. E ela
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vindo à cidade, ora, ela estava orando para que seu marido O recebesse
como seu Salvador.”
“Sim, continue falando.”
118
“Bem, esta manhã Zaqueu saiu para vê-Lo, e ele não queria
que Jesus o visse. Então ele correu à esquina da avenida Aleluia onde
vira para a rua Glória, aqui embaixo, e ele pegou uma lata de lixo e a
colocou ali, e subiu em uma árvore de sicômoro, e assentou-se onde
dois galhos se cruzam.”
“Uh-huh.”
119
“E Rebeca contou para ele isso - que: ‘Agora, você é um judeu,
e você sabe que quando o Messias vier, Ele será um Profeta. Ele será
um Deus-Profeta, porque Moisés disse: ‘O Senhor vosso Deus vos
levantará um Profeta semelhante a mim.’” Mas sabe, você – você
conhece Zaqueu tão bem... ele é – ele é um dos homens de negócios
aqui da cidade. E ele se inclina bastante a... Ele e o rabino jogam cartas
juntos, e eles têm, você sabe, suas – suas... coisas vão muito bem.
Então, o rabino e os demais disseram que não creem nesse camarada,
porque ele não é um profeta.
120
“Então Zaqueu quis ver se era Ele. Aí ele subiu nessa árvore,
pegou todos os galhos e os puxou ao redor de si assim, camuflandose. E ele tinha uma grande folha de palmeira com a qual ele ia levantar
para poder vê-Lo quando Ele virasse ali, na avenida Glória, sabe, para
vê-Lo vir. Então ele se acomodou ali na árvore, todo empoleirado, e
ninguém sabia que ele estava ali. E ele disse: ‘Agora, vamos ver se Ele
é um Profeta. E eu olharei em Sua face, e saberei se Ele é um Profeta
ou não. Eu sei como um profeta deve se parecer.’”
121
“E ao dobrar a esquina vinham todos os discípulos. E ali vinham
os pescadores corpulentos, dizendo: ‘Afastem-se, por favor. Nosso
Mestre está muito cansado. Lamentamos por ter que fazer isso, mas
poderiam se afastar apenas um momento e deixá-Lo passar? Ele está
indo à casa de Levinski para jantar, então vocês terão... no restaurante
aqui em cima, vejam, então vocês têm que se afastar. Sinto muito que
tenhamos que fazer isso, mas...’” Honestamente, eu espero que não haja
nenhum Levinski aqui. Mas, de qualquer forma, eu apenas quis... Eu
contei isso apenas como um drama. “Então passando e dizendo, sabe:
‘Afastem-se apenas um pouquinho.’ E aí vinham os outros.
122
“E ele levantou sua folha e olhou, e disse: ‘Um-hum. Quem
são eles? Oh, oh, aqueles devem ser Seus discípulos dos quais Rebeca
me contou. Um-hum, esperarei apenas um minuto.’ Então depois de
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novamente. As pessoas... Ele ouviu alguém dizendo, um era a favor
Dele, outro era contra Ele. É da mesma maneira que é hoje: alguns
são por Ele, outros são contra Ele.
114
Ele ouviu precisamente daquele sacerdote que ele ouvira
entrar, dizendo: “Ei, você, profeta, você que diz que levantou um
morto chamado Lázaro; temos um cemitério cheio deles aqui em
cima. Vamos ver se você vai lá e ressuscita um. Creremos em ti. Até
que você faça isto, você é um falso profeta.”
115
Ele disse: “Esse é o mesmo homem que me disse que ia descer
para parar… bem, do que se trata tudo isto?” Veem? E ele diria:
“Alguém me diga. Alguém me ajude. Alguém me ajude, porque…
Por quê…? Quem está passando? Do que se trata todo este barulho?”
Ninguém o ouvia, e depois de algum tempo, deve ter sido uma
jovem. Ela viu o pobre companheiro ali, e ela o levantou e perguntou:
“Senhor, você está ferido?”
“Não, senhora.” Disse: “eu – eu gostaria que você me dissesse
do que se trata todo este barulho?
“Oh”, ela disse, “Jesus de Nazaré está passando.”
“Ora, quem é Jesus de Nazaré?”
“Você não é um israelita?”
“Sim, sou”
116
“Bem, veja, eu sou uma serva de Jesus de Nazaré.” Você
sabe, há algo acerca dos servos de Jesus de Nazaré; eles estão sempre
dispostos a ajudar alguém que está em necessidade. Eles estão sempre
dispostos a parar e ajudar alguém que está em necessidade. Os servos
de Deus fazem isso. Ela disse: “Eu sou uma crente de Jesus de Nazaré.
Agora, sabe, este Jesus de Nazaré é o Filho de Davi, que...”
117
“O Filho de Davi? Ora, lembro-me… Eu estava assentado aqui
pensando, e minha mãe me contou que o Filho de Davi viria algum dia.”
“Sim, é Ele, o Profeta da Galileia.”
“Um Profeta?”
“Sim.”
Disse: “Você se lembra daquele homem aqui na cidade que
chamavam de Zaqueu, o homem de negócios?”
“Sim, lembro-me dele muito bem. Uh-huh, ele me deu moedas
antes.”
“Bem, esta manhã…Você conhece Rebeca, sua esposa?”
“Sim, lembro de Rebeca.”
“Bem, Rebeca tem estado orando. Sabendo que Jesus estava
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disse: “Estou tão feliz”. E ela começou a gritar novamente.
O capitão disse: “Acerca do que você está gritando?”
Disse: “Você disse que se aguentássemos trinta minutos,
estaríamos em Nova Iorque. Se não conseguíssemos, estaríamos no
fundo do mar.”
Disse: “Isso é certo.”
Disse: “Saí da Irlanda para ver minha filha em Nova Iorque. Eu
tenho uma na Glória. E, em trinta minutos a partir de agora, eu verei
uma delas.” Então é isso: se o barco afundasse, ela subiria, iria para
lá. Então é isso. Você não pode perder. Veem? Então ela estava apenas
gritando de qualquer forma. Ela sabia que em trinta minutos ela veria
uma de suas amadas. Oh, é isto. Estejam preparados em oração.
69
“O velho Eliseu, quando ele subiu no – no barco ou, melhor
dizendo, subiu na plataforma daquele lugarzinho que ela lhe tinha
construído, ele caminhava de um lado a outro. E ele caminhava pra
lá e pra cá, a Bíblia diz, no quarto. E então depois que ele sentiu o
Espírito vir sobre ele, ele foi e se colocou sobre a criança, apenas
se pôs ali com seu corpo sobre a criança. E então ele sentiu que ele
estava ficando quente e se levantou, caminhou de um lado a outro
novamente pelo quarto, de um lado a outro, pra lá e pra cá . Voltou e
deitou-se novamente sobre a criança, e ela espirrou sete vezes e voltou
à vida. Ele pegou a criança e disse: ‘Chame a sunamita.’” E, oh, como
o pequeno Bartimeu gostava daquilo!
70
Ele começou a pensar: “Oh, quando eu costumava ouvir minha
mãe contar aquelas histórias.” Naquela hora ele ouviu o estalido de
uma mulinha vindo. Devia ser um homem rico, porque a maioria das
viagens era feita a pé ou por... Pessoas ricas andavam em jumentos, e
o exército usava carruagens. E então ele disse: “Deve ser um homem
rico que está vindo tarde.” Então ele se levantou, puxou para um lado
sua vestimenta, correu e disse: “Esmola para o cego; esmola para o
cego, por favor.”
71
E a mulinha parou, e ele ouviu uma voz bem ranzinza: “Saia
do caminho, mendigo. Eu sou o chefe da associação ministerial de
Jerusalém. Eles me dizem que vai ter um... Eu sou um servo do Senhor.
Eles me dizem que eles têm aqui um daqueles chamados profetas
descendo por aqui hoje, vê visões e assim por diante. Eles vão ter um
culto de cura. Eu vou juntar todo o conselho aqui hoje. Eu tenho que
juntar estes ministros para assegurar que não teremos tal tolice por
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aqui. Saia do meu caminho, estou no caminho do Senhor.” Desceu a
rua no pequeno jumento.
72
E assim Bartimeu pensou: “Bem, e este é o servo do Senhor.”
Bem, tomou seu caminho de volta tentando encontrar onde estava
a pedra. Finalmente ele encontrou a pedra, o sol tinha se movido
um pouquinho mais adiante e ficou um pouco frio. As sombras
do muro estavam na pedra, então ele se moveu um pouco mais
adiante, e ele disse: “Bem, penso que não terei uma moeda para o
dia. Então talvez eu apenas – apenas esperarei um pouco, e talvez
me assente de novo. Talvez eu continue meu devaneio de quando
eu era um garotinho.”
73
Então ele se lembrou, também, que sua mãe lhe contara anos
atrás que aquele grande profeta Elias, e Eliseu, que tomou seu lugar,
dois poderosos homens de Deus, desciam aquela mesma rua de
calçada, de braços dados um com o outro, descendo ao Jordão para
abrir o Jordão. Oh, que coisa! Passaram uns nove metros de distância
de onde ele estava assentado.
74
Mas, infelizmente, o sacerdote lhe disse: “Todos os dias de
milagres são passados. Jeová não cura mais o povo, sabe.” Aquele
espírito nunca morreu. Assim que eles: “Oh, Jeová não faz essas coisas
mais. Devemos apenas viver bem, e pagar nossos dízimos, e ir à igreja
e ir a cada reunião, e então isso é tudo o que temos que fazer. Mas
Jeová não cura. Ele foi Jeová lá trás, mas hoje Ele não está interessado
acerca disso.”
75
Oh, que erro! Ele sempre está preocupado. Se alguma vez Ele
esteve preocupado, Ele ainda está preocupado. Sim, senhor. Ele não
pode mudar Seus motivos. Ele não pode mudar Sua atitude. Ele ainda
é Jeová. Eu não me importo quantos dizem que Ele tem mudado.
Seu povo tem mudado, mas Ele não mudou. A razão pela qual não
O vemos fazer essas coisas é porque não O permitimos fazê-las. Ele
está desejando fazê-lo. Nós pensamos que iremos esgotar Suas fartas
bênçãos. Pensamos: “Bem, pedi a Deus para me dar o pão de cada dia.
Eu não deveria pedir-Lhe tantas coisas.” Oh, que coisa!
76
Poderia você imaginar um peixinho mais ou menos deste
comprimento, no meio deste oceano, dizendo: “Espere, é melhor eu
tomar desta água moderadamente. Eu poderia ficar sem ela algum
dia.” Podem imaginar? Um pequeno rato deste tamanho debaixo dos
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lábios tão azuis quanto podiam ser, e molhado. E eu disse: “Você
não está com medo de pegar pneumonia?”
Ele disse: “Não.”
Eu disse: “Você fala inglês?”
Disse: “Pouco.”
E eu disse: “Você não tem medo de pegar pneumonia?”
“Não.” Disse: “Jesus Cristo tem cuidado de mim. Eu trouxe
meu pai.”
“Hum, um-hum.” Eu disse: “Aquele é seu irmão?”
“Sim.”
Eu disse: “Se eu orar por ele, você acha que ele ficará bem?”
“Sim.”
“Ele fala um pouco inglês?”
“Não.”
Eu disse: “Traga-o.”
109
Eles o trouxeram. Eu coloquei as mãos sobre ele, sua cabeça
tremia assim. Eu disse: “Pai, ele trabalhou muitos dias duramente
por estes garotos. Eles o tem honrado agora, trazendo-o através do
rio, nesta hora da manhã para receber oração. Eu oro para que Tu o
cures.” Eu disse: “Leve-o. Traga o próximo.”
110
De repente, eu ouvi todos gritando, clamando. Olhei, o
ancião estava com a tábua em seu ombro, andando por ali acenando
para todos, assim, indo embora. É isso aí. É fé simples para crer em
Deus. Não é algum truque. É a simples fé de criança. Veja, nós temos
nos afastado disto tentando explicá-la. Apenas creiam.
111
Correto. Esta é a maneira com este grande e poderoso Capitão
do exército do Senhor. Ele estava lá aquela noite, tal como Ele estava
lá. E saibam, há algo mais acerca disso, onde Jesus está, você sempre
ouve muito barulho. Eu não sei por que, mas esta é a maneira que é.
Onde quer que você encontre Jesus, você encontrará muito barulho.
112
[Espaço em branco na fita – Ed.]… empurrando e gritando,
e alguns deles clamando uma coisa: “Hosana, Hosana, ao Profeta
da Galileia.” Outros dizendo: “Fora com o impostor. Tirem-no da
cidade. Não o queremos aqui.” E alguns atiravam frutas podres Nele,
e provavelmente ovos da mesma maneira, sabe, e seguindo assim.
113
E ele disse: “Quem passa por aí?” perguntou Bartimeu.
“Quem está passando?” E eles se aglomeraram sobre ele e o
empurraram para trás, e talvez depois de algum tempo ele...
eles o derrubaram. Ele se sentou, tateou procurando sua pedra
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105
E então a próxima que veio foi uma índia anciã, e ela tinha
um... Ela foi a próxima e, oh, eles estavam... você... você simplesmente
tinha... Você não podia vencê-los. E ali estava uma – havia uma índia
anciã que veio. Ela tinha dois cabos de vassoura com um pedaço de
pano amarrado ao redor da coisa que ela tinha debaixo do seu braço,
aqui, e ela estava tentando sair. E havia um indiozinho que pulou ali,
e ele estava tentando cortar a fila na frente dela. E não conseguíamos
fazê-lo entender, porque ele não falava inglês. E o irmão Moore,
muitos de vocês conhecem o irmão Jack Moore; ele o levou para um
lado, e o segurou ali.
106
E eu notei a anciã. Ela veio perto assim. Eles estavam crendo
então. Oh, vocês falam sobre fila de oração! Então lá, vindo, bem...
assim. E eu a observei, e ela movia essas duas muletas assim. E ela
colocava um pé adiante, sabe, e o firmava, e então o outro assim, mal
conseguia se mover. Ela, penso, tinha oitenta anos de idade. E ela
olhou para mim quando chegou bem perto. Ela tinha aquelas marcas
grandes e profundas nas bochechas. Minha mãe é mestiça índia; eu
não sei se vocês sabem disso ou não, mas ela também tem aquelas
grandes e profundas marcas. E olhei quando ela veio assim, e as
lágrimas descendo daqueles olhinhos de aparência pálida. E pensei:
“É mãe de alguém.” E ela apenas me olhou assim e eu pensei, eu –
eu... quando eu… antes de orar por ela, pensei: “Oh Deus, olhe para
esse pequeno queixo tremendo assim, dessa pequena anciã.” Ela
olhou para mim, e começou a sorrir. Ela pegou as muletas, juntou-as
e alcançou-as para mim, e saiu caminhando da plataforma. Sim. Veja,
simples fé, apenas crer.
107
Eu estava tentando orar por todos, mas oh, que coisa, eram
mais ou menos... Eu tive que parar o discernimento então. Assim que,
por volta das três ou quatro horas da manhã, eles vinham passando,
completamente molhados, tão molhados quanto podiam. E eu disse:
“Qual é o problema com eles?” Disse: “Bem, eles pensavam, no
começo, que você era falso.” Ele disse: “Agora”, disse, “eles estão indo
ao deserto e trazendo seus amados. Eles não estão indo pelo vau; eles
estão atravessando o rio com eles, assim.”
108
Então ali veio um ancião, grisalho. E ele tinha... estava sobre
uma tábua e tinha dois paus atravessados nela. E ele tinha suas pernas
colocadas sobre os dois paus e seus braços sobre dois paus, e ele estava
tremendo assim por causa da paralisia. E havia um companheiro
realmente grande ali, de aparência bonita, um índio grande, seus
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grandes celeiros do Egito, dizendo: “É melhor eu ter uma mesada de
um grão e meio de trigo por dia. Eu posso ficar sem até a próxima
safra.” Que coisa! Bem, isto... Apenas multiplique isso por cem bilhões,
e você tente esgotar a bondade e a misericórdia de Deus.
77
Ele está tentando empurrar Seu caminho para dentro de você
com tudo que Ele pode. “Pedi abundantemente para que vossa alegria seja
completa.” Ele quer que Seu povo seja feliz, pedindo grandes coisas,
crendo em grandes coisas. Vocês são uma cidade assentada sobre
uma colina, altas ambições, expectativas. Oh, misericórdia, se vemos
o cego receber sua visão esta noite, eu quero ver o morto ser levantado
amanhã à noite. Sim, senhor. E eu quero... Eu – eu simplesmente
continuo crendo em coisas maiores.
78
Quando a igreja começou a receber o Espírito Santo e a falar
em línguas, por que vocês se satisfizeram com isso? Que coisa! Apenas
continuem se movendo adiante. Vão à terra prometida. Estamos a
caminho da terra prometida. Certamente, não tomem apenas uma
coisa. Digam: “Bem, nós apenas... Você falou em línguas? Bem, você
não tem uma grande bênção até que você tenha...” Vocês deveriam
estar um milhão de milhas mais adiante disso no caminho, bem agora,
certamente; grandes coisas, altas expectativas. Certamente.
79
Agora, sabemos que tinha sido dito a Bartimeu que os dias de
milagres eram passados. Então ele disse: “Agora, e se eu permanecesse
sentado aqui, ao invés de ouvir aquele homem que se chamou a si
mesmo, neste dia, de servo de Deus... E o que foi que ele disse? Que
ele ia descer para ver algo acerca do quê? Desejaria saber o que está
acontecendo na cidade. Bem, de qualquer forma, os dias de milagres
são passados. E é essa a classe de servos que Jeová tem hoje? É muito
diferente daquilo que eram Elias e Eliseu.
80
“Agora, se eu estivesse assentado nesta rocha, quando Elias
e Eliseu passaram por ali, descendo ao Jordão... E não foi senão um
pouquinho mais abaixo de onde estou assentado que esse grande profeta
tirou seu casaco, seu manto, dobrou-o e golpeou o Jordão, e as águas se
abriram (Amém.), centenas de anos depois que Josué tinha feito a mesma
coisa.” Amém. Isso mostrou que Jeová ainda era o mesmo, contanto que
Ele tivesse alguém para crer que Ele é o mesmo. Sim.
81
Então depois que ele chegou ao outro lado, vejam, ele
estava exausto. Ele havia pelejado com Jezabel e com eles até que
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ficou... acerca da pintura e da conduta dela, a ponto que ficou
cansado, e ele estava indo ao Lar. Então o profeta jovem tomou
seu lugar. E ele sabia que logo após o rio havia uma carruagem
presa a algum arbusto ali, em algum lugar, e ele estava indo para
pegar uma pequena carona para o Lar. Veem? Mas o jovem profeta
estava observando atentamente seu novo ministério, vendo o que
este velho estava fazendo, pois ele sabia que tinha que tomar seu
lugar. Então o jovem profeta captou sua visão, e o viu subir, pegou
a vestimenta que lhe foi passada, apanhou a mesma vestimenta
e golpeou o Jordão, disse: “Onde está o Deus de Elias?” Oh, que
coisa! E ele se abriu novamente. Isso é correto. Onde está o Deus
do Pentecostes? Onde está o Deus que estava em Jesus Cristo? Qual
é o problema com o ministério hoje nas igrejas?
82
Eu penso que vocês leram aquela matéria no jornal que
acabaram de me enviar. Alguém da igreja aqui me enviou, onde este
ministro episcopal aqui, disse que o nascimento virginal era apenas
um mito, e que não houve tal coisa como o jardim do Éden, e todo tipo
de coisa assim. Esse homem não pertence ao púlpito. Não, senhor! Este
é o problema de hoje. Isso é o que... “Tome pessoas que se levantam
assim com alto grau de educação, e elas são tão escolarizadas e ainda
assim não tem bom senso de saber como lidar com isso.” Isso é
tudo. O que nós precisamos hoje... Paulo disse: “Eu não vim a vós com
sublimidade de palavras ou educação. Eu vim na simplicidade, com poder e
demonstração do Espírito Santo, para que vossa fé descanse na ressurreição e
no poder de Deus, e não em algumas palavras delicadas”, ou algo de algum
chamado bispo, ou alguma coisa.
83
Agora, percebemos que um pouquinho depois, enquanto
Bartimeu ficou sentado ali um pouco mais, desejando saber o que
aconteceria, ele se lembrou também que logo abaixo dali, não mais de
quinhentas jardas [455m. –Trad.] de onde ele estava, aquele grande
Josué, oh, que coisa!, aquele grande servo de Deus que tomou o lugar
de Moisés, que cruzou o Mar Vermelho, os que atravessaram, também
foram unicamente dois do grupo antigo, lá no deserto, os que creram
que podiam possuir a terra. Eles olharam para a Palavra de Deus. Eles
creram na Palavra de Deus.
84
Nove deles disseram: “Oh, não podemos tomá-la. Nós
parecemos gafanhotos perto deles. As cidades são todas muradas. É
impossível fazê-lo.” Mas não para aquele companheiro, não senhor,
irmão, ele disse: “Somos mais do que capazes de tomá-la.”
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uma crina de um cavalo, e então... Segurou-o assim. Eu disse: “Ele tem
os olhos cruzados, mas você crê que Deus...?” Ela ouviu o intérprete
dizer “olhos cruzados,” então ela pegou-o pela nuca, e puxou sua
cabeça para trás, e seus olhinhos estavam assim. Eu disse: “Agora, se
você crê que Deus endireitará seus olhinhos”, eu disse, “então Deus
fará isto.” E o intérprete... Eu disse: “Agora, comece devagar.”
102
Eles não têm – não têm nenhuma sentença ou sinais de
pontuação. Eles começam bem baixo, e vão subindo, subindo, e logo
abaixam. Eles apenas... Você sabe como os Apaches são. Eles são um…
um tipo de índios grosseiros. Então, em seguida, disse “Sim”, que ela
creria. Eu peguei o pequeno companheiro… Era como você tentar
domesticar um cavalo. E eu tinha um pedaço de goma de mascar. E
eu o coloquei debaixo do seu nariz e o deixei cheirar, sabe. E então eu
o peguei assim, o peguei nos braços, peguei o pequeno companheiro
em meus braços assim. Eu disse: “Não interprete isto.” Eu disse: “Pai
Celestial, este pobre povo, estes são os verdadeiros americanos.”
103
E isto é correto. Nós não somos americanos. Huh-uh. Não
somos americanos. Somos estrangeiros que entramos e tomamos a
terra deles. Eles são os verdadeiros americanos. Deus lhes deu esta
terra; nós viemos e a tomamos deles. Eu penso que é uma mancha na
bandeira a maneira que os tratamos. Isso é correto. Enviando dinheiro
lá para o Japão e a todos os demais lugares para que nos destruam
assim, e nossos índios aqui morrendo de fome. Isso não é correto.
Certamente, não é.
104
E então olhei, e o pequeno companheiro, eu o tinha reclinado
sobre meu ombro. Eu disse: “Senhor, permita-me encontrar favor
com estas pessoas. Endireite os olhos do companheirinho.” Eu estava
observando assim, e vi uma visão que veio diante de mim, seus
pequenos olhos estavam endireitados. Eu disse: “Agora…” Ele tinha
sua cabeça sobre meu ombro. Eu estava dando tapinhas nele. Eu disse:
“Agora, a todos vocês”, centenas e centenas assentados em todos os
lugares, eu disse, “agora, se os olhos deste bebê não estão endireitados,
então eu sou um falso profeta. Veem? Se eles estão direitos, então eu
tenho representado Jesus Cristo a vocês. Eu não consigo evitar o que
o governo faz a vocês, mas”, eu disse, “eu sei que Jesus tratará vocês
bem. Agora, vejam se isto é correto ou não.” Eu virei sua cabecinha
para eles. Vocês falam acerca de uma fila de oração. Eu tive uma aí.
Oh, que coisa! Houve uma correria.
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sobre um degrau como este, e os demais assentados fora, ao redor. Era
uma bonita vista. E ela tinha alguns lá atrás. Eles trouxeram a primeira
mulher. Assim que ela saiu, largos punhos, muito grandes, ela tinha um
pequeno bebê em suas costas, naquele saco. E olhei para ela e pensei em
encontrar favor. Eu disse: “Que tal me dar o bebê?” Ela não ia fazer
isso; eu estava apenas tentando captar sua mente. Agora, eu disse:
“Agora…” Ao intérprete, eu disse: “ela tem uma doença venérea, mas
isto...” E então o intérprete disse isso. Ela olhou para mim firmemente.
Eu disse: “Agora, isto não foi causado por uma vida imoral, mas pela
maneira em que ela tem vivido na sujeira e imundície assim.” Bem, ela
meneou a cabeça confirmando; eu orei por ela.
99
O próximo caso foi glaucoma no olho. Os índios têm muito
disso, e orei por aquele um. A seguinte foi uma garotinha, e ela
mantinha sua cabeça abaixada assim. Eu disse: “Agora...” Ela era uma
companheirinha, desse tamanho. E aconteceu que ela era uma das
filhas do cacique. Eu disse: “Agora, a garotinha,” eu disse, “ela tem
tido febre, e isso a fez ficar muda e surda. Ela não consegue falar nem
ouvir.” E o intérprete disse isso, e a mãe falou: “Isso é correto, cada
pedacinho disso está certo.” Os índios então começaram a olhar ao
redor, uns para os outros, sabe. Eles começaram a ver algo que nunca
tinham visto. Sim.
100
Então eu disse: “Agora, eu não posso fazer a garota falar ou
ouvir. Isso cabe a Deus.” Mas eu disse: “Este é apenas o sinal de que
Ele está aqui, que Sua Presença está aqui. Ele nos tem ungido.” E
então eu peguei a garotinha pela mão. Eu disse: “Pai Celestial.” (Eles
não interpretam a oração.) Eu disse: “Que este espírito mudo e surdo
deixe esta criança.” E eu me abaixei a ela, e eu fiz assim. [O irmão
Branham bate as mãos – Ed.] Ela se virou e olhou a mim com aqueles
grandes olhos negros, e eu disse: “Diga: ‘Louvado seja o Senhor.’”
Ela disse: “Lum, lum, lum alum,” ou outra coisa, assim.
Eu disse: “Ela vai falar melhor.”
Sua mãe disse: “Fala bastante bem agora.” E – e foi embora;
então... “Fala bastante bem agora.”
101
Então a próxima foi uma mãe; o seguinte foi um garotinho
que saiu dali. E eu disse: “Bem, você crê que Deus... Você fala inglês?”
Não, ela não falava inglês. Eu disse: “Você crê que Deus curará o
companheirinho?” E ela se abaixou e pegou-o pelo topo da cabeça;
eles são bem brutos, sabe, e seu cabelinho estava tão grosso quanto
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85
Por quê? Isso depende para o quê você está olhando. Se você
está olhando para sua mão aleijada, simplesmente ela ficará dessa
maneira. Se você está olhando para seu tumor, ele permanecerá dessa
maneira. Desvie seu olhar disso. Olhe para a promessa de Deus.
Depende do que você está olhando. Cristãos olham para o invisível.
Abraão chamou as coisas que não eram como se fossem, porque Deus
disse que eram. Esta é a maneira que verdadeiros cristãos fazem. Não
importa o que o mundo diz, o que isso parece, isso não tem nada a ver
com aquilo. É o que Deus disse o que importa. Sim. O que era...
86
Deus lhes disse lá embaixo, no Egito: “Eu lhes dou aquela
terra.” Mas Ele não disse: “Eu irei lá e a varrerei, e adornarei as casas,
e pendurarei as cortinas, e tudo. Vocês apenas se mudem.” Não, não.
Eles tiveram que lutar por cada centímetro do chão que tomaram. Isto
é correto. Lutando, e ocupando cada... lutando por cada polegada.
Mas ele disse: “Onde quer que a planta dos vossos pés pisarem, essa será a
possessão.” Pegadas são possessão.
87
Esta é a mesma coisa que é hoje. A cura Divina nos pertence. O
Espírito Santo nos pertence. É nossa propriedade, mas você lutará por
cada polegada dela. Sim, senhor. Mas irmão, pegadas são possessão.
Apenas continuem lutando. Possuam-na. O diabo diz: “Os dias de
milagres passaram.” Diga: “Você está mentindo. Deus disse que Ele
é o mesmo ontem, hoje e eternamente.” Possuam-na. Todo lugar que
vosso pé pisar, isso é possessão. Correto.
88
Josué cruzou o rio com eles, acampou lá. Oh, o cego Bartimeu
disse: “E se eu tivesse vivido naquele dia? Ora, assim que eu visse
aqueles sacerdotes caminhando, e Josué com aquela espada ao ar,
atravessando, ora, eu teria descido lá e dito: ‘Grande Josué, ore por
mim.’ E creio que eu receberia minha visão, aquele grande homem
teria orado por mim. Certamente. Mas infelizmente Josué se foi, e
Deus, eu penso, se foi. Todos os dias de milagres são passados, assim
diz nosso sacerdote. Então, eu penso que não há esperança. Não há
nada que eu possa fazer; assim, sem esperança.”
89
E então ele disse: “Sabe de uma coisa? Depois que eles
rodearam os muros de Jerusalém muitos dias, um dia Josué, aquele
grande guerreiro estava fazendo uma pequena caminhada numa
tarde, estudando a estratégia de como derrubar aqueles muros de
Jericó, como ele ia fazer aquilo. Ele viu aquela faixa escarlate de Raabe
pendurada lá. Ele ia poupar aquela casa, observando-a. E de repente
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ele olhou ali, de pé, diante dele, estava outro Homem com Sua espada
desembainhada. Josué puxou sua espada, e correu para encontráLo, desafiando-O em um duelo. Ele disse: ‘És Tu dos nossos, ou dos
nossos inimigos?’ Ele disse: ‘Eu sou o Capitão do exército do Senhor.
Eu sou o Capitão do exército do Senhor.’ Josué lançou em terra sua
espada, tirou seu capacete, e caiu aos Seus pés.”
90
O cego Bartimeu deve ter dito: “Oh, se eu tivesse vivido
naquele dia, eu teria corrido ao Capitão do exército do Senhor e teria
falado com Ele.”
Mal sabia ele que aquele mesmo Capitão estava nem menos de cem
metros dele, vindo da cidade então, o Capitão do exército do Senhor
em seu caminho passando pela cidade.
91
Sabe, é quando começamos a pensar Nele que Ele aparece.
Foi quando Cleofas e os demais estavam pensando Nele que Ele
apareceu. É sempre quando... “Que a meditação de meu coração e
todos meus pensamentos, e todos meus cânticos, que tudo o que sou
apenas medite em Ti, Senhor, dia e noite.” Esta é a maneira de trazer
Deus para perto de você.
92
Pare de pensar acerca do que os Joneses estão fazendo, e o
que você vai fazer na próxima semana, e todas estas coisas. Apenas
mantenha-se... apenas permita... “Encha meu caminho cada dia com
amor enquanto eu caminho com a Pomba Celestial. Deixe-me ir o
tempo todo com um hino e um sorriso. Encha meu caminho todo dia
com amor.” Isto é correto.
93
Sigam o caminho reto, não importa o que houver; se a escola
conserva isso ou não. Se não, expulsamos o professor, e apenas sigam
adiante crendo no Senhor. Veem? Mantenham suas meditações em
Deus. Pensem nestas coisas. A Bíblia diz: “Se há algum louvor, se há
alguma virtude, nisso pensai.”
94
Bem, nossos pensamentos são sempre negativos. Nós vimos
à fila de oração... Noto que eles vêm à fila de oração: “Oh, se – se
ele me disser... É isto?” Oh que coisa, você nunca vai conseguir
coisa alguma assim. Não. Vocês são muito negativos para começar.
Venha assim: “Venha à fonte cheia de Sangue que corre das veias de
Emanuel, onde pecadores mergulham neste sangue e perdem todas
as suas manchas de culpa.” É isto. Venha com fé, crendo. “Aquele que
vem a Deus deve crer que Ele existe, e que Ele é Galardoador daqueles que
diligentemente O buscam.”
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95
Eu não vou passar pela fila de oração de Oral Roberts, então
vou na fila de oração de Tommy Hicks, e então na fila de oração de
Osborn, e na fila de oração de Allen, e fila de oração de Branham, e
na fila de oração de Fulano de Tal e ir a esta e àquela igreja. Ora, você
está apenas perdendo tempo; isso é tudo. Isso é tudo. A coisa que
devem fazer é apenas dizer e convencer-se que é Deus, e Deus disse
assim, e eu vou cumprir Seus requisitos e isto fica estabelecido para
sempre. Amém. Isto é correto. Deus disse assim. Ir ao meu pastor,
dizer: “Pastor, a Bíblia nos diz para chamar os anciãos, ungi-los com
óleo, orar por eles, e a oração da fé salvará o enfermo. Isso é tudo o
que tenho que saber.” Amém.
96
Eu recebi uma carta de uma mulher da Alemanha, há não
muito tempo. Ora, ela tinha estado aleijada por cerca de quinze anos
com artrite: não podia se mover. Eu lhe enviei um lenço. Enviamos
milhares deles por mês. E então, ela enviou esta pequena carta. E temos
uma corrente de oração ao redor do mundo. Então ela leu isto, e ela
disse: “Agora, diz aqui: ‘Se seu pastor não estiver aí, ou se ele for um
incrédulo, não o chame. Veem? Mas se há um vizinho em algum lugar
que é um crente, chame o crente. Confesse toda sua culpa. Peça a Deus
para te perdoar por tudo o que você tem feito. Conserte tudo. Então
ore. Coloque o lenço debaixo de sua vestimenta sobre seu coração e
creia.’” Então ela cumpriu todos os requisitos que lhe foram enviados. E
quando ela o fez, ela colocou a mão sobre seu coração. Ela disse: “Agora,
velho diabo, você tem estado em mim por tempo suficiente. Saia.” Aqui
vem ela caminhando. Isso é simples assim. Simples assim para crer.
97
Aqui no Arizona, estivemos com os índios, os Apaches. Eu
sempre senti pena dos Apaches. E ali estavam eles naquela noite. E
parecia um exército assentado lá fora, e eu comecei a falar-lhes sobre
o Senhor. E sabe, o índio, ele é um tipo de companheiro diferente. Ele
é como uma mula: ele não comerá no estábulo errado. Então ele ouviu
isso, e pensou, a princípio, que isso era falso. E então ele trouxe... Eu
disse... Eu chamei a fila de oração. Bem, eu ouvi alguém ali gritar
“Gloria a Dios.” Estes eram meus amigos hispânicos. Eu sabia que eles
teriam uma fila de oração se eles estivessem ao redor, porque eles
são... Eles sempre têm fé para crer. Então eles estavam... Mas eles...
Isto era unicamente para os índios.
98
E olhei ao redor ali, e a primeira coisa, a mulher da Assembleia
de Deus ali atrás, ela tinha uma pequena missão. Eu estava de pé num –

