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William Marrion Branham
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1
Obrigado. Obrigado, irmão Joseph. "Agora eu creio." Agora eu
creio, agora eu creio, tudo é possível, agora eu creio. Agora eu creio,
agora eu creio, tudo é possível, agora eu creio.
2
Vamos inclinar nossos corações agora em Sua presença. Nosso
Pai Celestial, estamos agradecidos a Ti novamente, esta noite, porque Tu
estiveste conosco durante o dia e guiaste nossos passos. E estamos
reunidos novamente, esta noite, no Nome do amável Senhor Jesus. E nós
estamos aqui sob grandes expectativas. Nós estamos olhando agora
para o tempo em que Tu nos darás o clímax deste ajuntamento, quando
Tu curarás os enfermos, todas as pessoas aﬂitas esta noite. Que não haja
uma pessoa fraca entre nós esta noite. Que a fé deles aumente, Senhor, e
não olhem mais para os seus problemas, mas para Aquele que é o
remédio, ou a cura para os seus problemas. E, Deus, nós oramos para
que Tu partas para nós o Pão da Vida, da Tua Palavra mais uma vez, isso
nos encorajará. “Porque a fé vem pelo ouvir e essa é a Palavra de Deus.”
E nós Te louvaremos, pois pedimos no Nome de Jesus. Amém.
3
Vocês podem se assentar. Estou tão feliz por estar de volta aqui
hoje à noite. Acabei de passar pela porta, alguns momentos atrás, e
havia uma grande multidão circulando, andando de um lado para o
outro nas ruas. E o motorista do ônibus disse que, ou o... Perdoem-me. O
taxista disse: "Estas pessoas vieram à igreja, não é?" Eu disse: "Sim,
senhor. Elas não conseguem entrar", eu disse. As pessoas aﬁrmam que o
povo não gosta de ir à igreja. Vê? Mas eu acredito que o Evangelho ainda
é o maior poder de atração que existe na Terra, ainda que em Sua
simplicidade.
4
Tivemos um ótimo tempo no café da manhã dos Homens de
Negócios do Evangelho Completo nesta manhã. O Senhor nos
abençoou. Ele nos encontrou lá de uma maneira excelente. Eles
venderam, creio eu que eles falaram, mil e setecentos ingressos, e
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deixaram entrar mais trezentos, e então não puderam deixar ninguém
mais entrar, e ﬁcaram nos corredores e ao redor das portas. E quando
ﬁzemos a chamada de altar, o senhor nos entregou muitos para receber
a Vida Eterna. Por isso estamos muito agradecidos.
5
E então eu quero agradecer a um irmão. Ele não pôde entrar lá,
eu acho. E ele entregou a Billy, pouco tempo atrás, uma caixa de balas de
calibre .22, para mim. E eu as tenho aqui atrás. Vou aproveitá-las, com
certeza. Muito obrigado, se você está do lado de fora e pode ouvir, ou
aqui dentro, onde quer que você esteja. Eu certamente…
6
Isso tem sido uma grande bênção para mim, às vezes, o tiro ao
alvo. E, agora, você precisa ter algo para deixar escapar a pressão. E é
assim que eu faço, em algum momento quando tenho chance e posso,
ora, eu corro até uma distância e atiro um pouco, apenas para desabafar.
Você... eu acredito que Jesus disse: "Vamos nos apartar para o deserto por
um tempo".
7
Agora, nós amamos muito vocês! E amanhã é domingo, e todos
querem ir à igreja no domingo. E eu sei, tenho quase certeza, que todos
vocês sabem onde ﬁca a igreja de pedra (eu tento dizer igreja de pedra,) é
Igreja da Rocha. Eu acho que essa é a igreja que está patrocinando esta
reunião, e outras estão visitando aqui. E vocês, estranhos, que são de
fora da cidade que participam da reunião, e se vocês não... Agora, se
vocês têm um posto de dever, vocês vão lá. Isso é o que vocês devem
fazer. Fiquem sempre no seu posto de dever. Esse é o é seu dever para
com Deus e com seu pastor, com o restante da congregação. Mas se você
não tem nenhum lugar para ir, eu tenho certeza que você será bemvindo na Igreja da Rocha. Eu acho que eles anunciaram os cultos.
8
E vocês que são salvos nestas reuniões, nós nunca sabemos.
Agora, geralmente fazemos uma chamada de altar, o que chamamos de
chamada de altar, veja, e isso é bom. Eu não tenho nada contra isso. Isso
é bom. Mas eu acredito que, se você se lembra da Escritura, eles não
tinham uma chamada de altar. “Todos quantos creram, veja, foram
adicionados à igreja.” Crentes!
9
E se você não tem uma igreja, bem, eu tenho certeza que o irmão
Vick lhe dará boas-vindas em sua igreja, ou qualquer um destes outros
homens que estão aqui. Se você ainda não teve o batismo cristão,
consulte-os. E não pare. Apenas continue, continue insistindo.
10
Nós nunca sabemos, nunca sabemos quantos são curados. E
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Na cruz... primeiro vi a Luz,
E o fardo do meu coração se foi,
Oh, foi lá, pela fé, que eu recebi a minha visão,
E agora eu estou feliz todo o dia!
Na cruz, na cruz onde eu vi a Luz pela primeira vez,
E o peso do meu coração se foi,
Foi lá pela fé que eu recebi a minha visão, E...
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acho que o irmão Joseph vai ﬁcar aqui para liderar os cantos, e eu vou
descer aí para que eu possa orar também, e colocar as mãos sobre estas
pessoas enquanto elas passam.
180
Agora olhem, amigos, os cultos serão amanhã à noite. Nós não
sabemos o que vai acontecer, alguém sendo curado, gritando e
louvando a Deus, e assim por diante. É possível que não sejamos
dispensados oﬁcialmente por um tempo agora mas, por favor, ﬁquem e
orem conosco. Nós precisamos de vocês agora mesmo. Orem para que o
inimigo não consiga colocar nenhuma dúvida na mente destas pessoas.
E se essa fosse sua mãe ali, sua irmã, sua esposa, seu marido, seu bebê?
Você gostaria que alguém orasse de forma verdadeiramente sincera.
Lembrem-se, é a mãe de alguém, a irmã de alguém, o irmão, o ﬁlho de
alguém, e nós queremos ser sinceros a respeito disso. E quando
orarmos, eu quero vocês, homens, com todo o seu coração, quando
vocês colocarem suas mãos sobre estes doentes, creiam que Deus vai
fazer essa pessoa sã, porque eles vão crer.
181
E agora, entre agora e amanhã à noite, antes de eu chegar à
plataforma, amanhã à noite, deverá haver trezentos ou quatrocentos
testemunhos acontecendo bem aqui, de: “Eu estava usando muletas. Eu
estava, e eu não as tenho mais. Eu estava doente, não estou mais
doente.” Nas próximas 24 horas, os demônios deixarão este lugar, e as
bênçãos serão pronunciadas sobre as pessoas. Agora vamos inclinar
nossas cabeças enquanto oramos, por cada um enquanto eles passam
pela ﬁla agora. Irmãos, apenas coloquem suas mãos sobre os doentes.
Muito bem. [O irmão Branham desce com os ministros e ora pelos
enfermos. O irmão Joseph Boze lidera a congregação cantando. Espaço
em branco na ﬁta - Ed.]
182
Vocês não se sentem bem agora? [A congregação diz: “Amém.” Ed.] Quantos creem que estão curados? [“Amém.”] Passando pela ﬁla de
oração aqui, repetidas vezes, aconteceu bem aqui, antes de eles se
afastarem da plataforma, eu creio que cada um de vocês ﬁcará bem. Oh,
eu creio nisso. Eu aceito isso por vocês. Minha fé vai com vocês, que eles
estarão bem. Vocês creem nisso, irmãos? [“Amém.”] Oh, que coisa! Não
é Ele maravilhoso?
183
Vamos apenas cantar um louvor a Ele antes de sermos
dispensados. E então vamos apenas levantar nossas mãos e segurá-las
bem alto. E lembrem-se: nós passamos pela cruz, e é lá que recebemos a
Luz.

vocês pastores, irmãos, lembrem-se: quando as reuniões terminarem,
talvez em umas semanas, alguém venha até você, talvez uma dama, e
diga: “Sabe, eu costumava ter problemas femininos. Não existem mais.”
Alguém diga: “você sabe, de repente, eu simplesmente não queria mais
fumar cigarros. Tudo me deixou.” Veem? Eles estão curados, muitos;
você não pode nomeá-los. Veja, estão em todo lugar. E eu nunca tive
uma reunião ainda, sem que os resultados tenham vindo
posteriormente, quando o Senhor curou as pessoas e elas não estavam
conscientes disso no momento, mas elas ﬁcaram bem. E, de repente elas
ﬁcaram; é que elas simplesmente se levantam e vão embora, e tudo ﬁca
concluído. Mas talvez elas não entendem na hora, mas aos poucos ﬁca
resolvido.
11
Eu me lembro, na Finlândia, há muito tempo. Eu acho que há
pessoas ﬁnlandesas aqui. Havia um garotinho que foi ressuscitado dos
mortos. Vocês provavelmente leram o livro. A notícia foi por toda a
Rússia. Mas eu vi isto em uma visão dois anos antes de acontecer, e a
contei por toda a nação.
12
Eu me lembro daquela garotinha ﬁnlandesa, aquela noite em pé
no corredor, e ela tinha uma perna cerca de quinze ou vinte centímetros
mais curta que a outra. Ela tinha um grande sapato, com uma alça em
volta dela e uma no dedão do pé, um pequeno gancho. E ela tinha um
cinto por cima do ombro, e o cruzava desta maneira, e ia até a ponta do
dedo. Ela tinha duas muletas. A coitadinha com uma aparência
esfarrapada. E toda vez que ela ia se mover, ela tinha que levantar o pé
com o ombro, com aquela alça; empurrá-lo assim, sentava-se assim e
depois abaixava as muletas. E nós tivemos que…
13
Nós estávamos no que eles chamam (agora o irmão ﬁnlandês, a
irmã aqui, eu não pronuncio isto bem) Messuhalli, a palavra contém todo
o alfabeto. E permitiam a entrada de cerca de vinte mil, ou algo assim; e
então estes saíam, e depois me deixavam falar a outros vinte mil.
14
E o menininho fora ressuscitado dos mortos, em Kuopio, tinha
sido morto por um automóvel. Oh que coisa! Eles não transmitem o rock
and roll e coisas por lá, são apenas notícias e tal, então isso ﬁcou nas
notícias. E eles vêm da Rússia, lá em cima.
15
E eu vi naquela noite. Isso foi logo depois da guerra, cerca de
cinco anos, eu acho, depois da guerra. E eu vi soldados russos e soldados
ﬁnlandeses com seus braços em volta um do outro, amando um ao
outro, dando tapinhas nas costas um do outro. Qualquer coisa que ﬁzer
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um russo dar tapinha nas costas de um ﬁnlandês vai resolver guerras, e
precisa do amor de Jesus Cristo para fazer isso.
16
Mas aqueles grandes soldados comunistas ali de pé! Nós
passamos por um grupo de pequenos soldados ﬁnlandeses, pequenos
companheiros que nunca tinham se barbeado ainda, rostos lisos, com
grandes botas, descendo a rua, observando as pessoas. Eles estavam
amontoados dos dois lados, por quarteirões da cidade. E aqueles
soldados em posição de atenção, as lágrimas escorrendo pelas suas
bochechas. Eles disseram: “Nós receberemos um Deus que pode
ressuscitar os mortos.” Vê? Eles são seres humanos como nós somos.
17
Mas algo que professa o Cristianismo e não produz nenhum
resultado, eles colocam de lado. Eles querem algo real. Veja, essa é a
razão pela qual o comunismo se levantou, por causa da queda da igreja.
A igreja é culpada pelo comunismo, porque foi ela quem caiu. E agora
pensem, apenas um por cento da Rússia agora é comunista, um por
cento. Noventa e nove por cento das pessoas ainda são cristãs. O que
eles precisam é de um Fogo real, com um profeta com o ASSIM DIZ O
SENHOR. Isso levaria a força comunista ao mar. O que eles precisam é
do verdadeiro cristianismo.
18
E esses soldados russos estavam lá naquela noite, eu entrei num
pequeno vestíbulo e em um pequeno corredor. E esta garotinha, eu
nunca vou esquecê-la, ela estava com o cabelo um pouco desalinhado e
uma pequena saia esfarrapada. E ela saiu do banheiro feminino. E
disseram para eles não me incomodarem.
19
Eu saía na rua e comprava doces. Eu mesmo tenho ﬁlhos e eu
gosto de crianças. Eu acho que qualquer pessoa que não gosta de
crianças, há algo errado com elas. E então estes companheirinhos, eu
tinha uma ﬁla de meio quarteirão de comprimento me seguindo. Eu
dava doces para eles. Eles me davam um pouco daquele dinheiro lá, e
isso não serve aqui, notas grandes assim, e eu comprava doces. Eu não
sei o que eu estava comprando, mas eu as dava para eles. E então
pediam para eles nas ruas, você sabe, que se eu andasse por aí, que
simplesmente seguissem em frente e me ignorassem, eu acho, pois eu ia
fazer um pouco de exercício.
20
E então, quando eu cheguei naquela noite, aquela garotinha
achou que tinha feito algo errado, e ela havia abaixado sua cabecinha. E
ela olhou para cima com seus pequenos olhos azuis, e ela ia ver o que eu
ia dizer. E os dois soldados à minha frente foram para a porta. E eles

sinais seguirão aos que crerem; se puserem as mãos sobre os doentes, eles
sararão.” Tu prometeste, e as pessoas creem em Tua promessa. Tua
presença está aqui. Ninguém pode duvidar disso, Senhor. E aqui estão
Teus ministros ordenados, ordenados pelo Espírito Santo, o ministério
de oração pelos enfermos. Agora, Senhor Deus, permita que todo aquele
que nós tocarmos esta noite, seja curado. Nós oramos a oração da fé por
estes agora. Vamos crer que, ao colocarmos as mãos sobre eles, eles se
recuperarão. Amém. Condicione-nos, Senhor. Tire o nosso pecado e
nossa iniquidade. Puriﬁca-nos com o Sangue do Senhor Jesus Cristo,
que nós... Nossas mãos não são santas. Somente através da Tua
santidade nos é permitido fazer isso. Então conceda-o, Senhor,
enquanto eu me comprometo, com este grupo de irmãos, que estamos
aqui para ajudar estas pessoas a serem curadas. Conceda isto, Senhor.
177
E agora eu oro pelo povo, por cada um que vem através da ﬁla de
oração. Oh Deus, eles estão vindo como se estivessem vindo para o
batismo nas águas, eles estão vindo diretamente para a mesa do Senhor,
eles estão vindo sob a cruz do Calvário. Que ao passarem por aqui, eles
percebam que o Cristo invisível, que está entre estes irmãos, está aqui
agora para conceder-lhes a recompensa de sua fé. E eu entrego tudo isso
a Ti agora, Pai, no Nome de Jesus Cristo.
178
Agora eu quero que todos os demais mantenham suas cabeças
inclinadas. Ouçam com atenção suas instruções. Se não o ﬁzerem, vocês
estão apenas fazendo um passeio. Agora lembrem-se: se Deus me deixar
saber das condições e assim por diante, e vocês creem nisto, agora,
apenas tomem minha palavra, vocês têm que crer que isso resolve tudo.
Se não crerem, pode piorar. Veja, tudo se resolve! Se você tem pecado em
sua vida, saia da ﬁla e confesse. E não entre na ﬁla até que você tenha
orado. E se você vai usar sua vida para algo além da glória de Deus, não
entre na ﬁla. Vê? Se você está pronto para dedicar-se a Cristo, totalmente
rendido e totalmente convencido de que este é Jesus Cristo, este grande
Espírito Santo aqui, e que você receberá sua cura quando passar por esta
ﬁla, não importa se você se sentir diferente, ou o que for, você vai ser
persistente para manter as promessas de Deus até que a vitória chegue,
como aquela mulher da qual acabamos de falar. Você se sente assim,
audiência? Se sim, levante a mão, diga: “Eu aceito isso.” [A congregação
se alegra - Ed.] Eu não vejo razão para alguém sair daqui doente esta
noite.
179
Agora eu quero que vocês que não estão na ﬁla, que orem. Eu
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assim ela teve problemas. Você vai ter problemas. Quando vocês
passarem por esta ﬁla, eu quero que vocês, cada um, creia que vai ser
curado. Se você não crê, não venha. Não, simplesmente não tome o lugar
de outro. Fique aí até ter fé suﬁciente para ser curado, e então Deus
concederá isso a você.
173
Agora, aqueles que estão aqui, do meu lado direito, alinhem-se
deste lado, enquanto o restante de nós cantamos Somente Crer. Vocês
com um cartão de oração, alguns dos rapazes estarão de pé lá para
receber o seu cartão de oração, enquanto você entra na ﬁla deste lado, do
lado direito. Vá para o lado direito, se você puder, porque isso vai
confundi-los, começando deste lado. Você não pode voltar atrás. Você
tem que dar a volta por aqui; tem que vir por esse caminho, dar a volta.
Se vocês, irmãos, puderem... simplesmente deem um passo para trás e
deixem que eles venham por aqui. É um pouco, pode parecer um pouco
confuso, porque há um grupo considerável de pessoas para atender.
Mas agora observem meu ﬁlho, Billy Paul, observem os ajudantes ali;
eles dirão como fazer isso, não ﬁcarão nem um pouco confusos. Então
vejam, deste lado, e quando você passar pela ﬁla de oração, você volta
direto para o seu lugar. E então nós pegaremos este outro lado, e eles
virão daquela direção, e virão para cá.
174
Agora vamos ﬁcar aqui, apenas vice-versa, a ﬁla, de um lado
para o outro, e orar por eles. Muito bem. Agora eu creio que se vocês,
irmãos, descerem um pouquinho, então estes irmãos podem entrar bem
aqui, para que todos possamos estar colocando as mãos sobre os
enfermos. Muito bem.
175
Agora ouçam, irmãos, cada um de vocês, agora. Cada um de
vocês, irmãos, percebem o que estão fazendo, veem, conhecem a
posição em que Deus te colocou? Agora, isso desaﬁa sua fé. Apenas
lembrem-se de que vocês têm que crer que cada pessoa que vocês
tocarem, vocês, precisa ﬁcar melhor. Elas têm que ﬁcar melhores. Deus
disse assim. Eu vou tocá-los, com vocês, e eu creio que eles vão voltar a
ﬁcar bem. Vocês não creem assim? [Os irmãos dizem: “Amém.” - Ed.]
Vamos apenas ter uma palavra de oração entre nós, enquanto o restante
de vocês segue em frente e se alinham, oraremos pela condição de nossa
própria fé.
176
Pai Celestial, há muitas pessoas doentes aqui. E alguns deles,
Senhor, ainda creem que devem ter as mãos dos anciãos sobre eles. Isso
está bem, Pai. Nós sabemos que Tu ensinaste isso. Tu disseste: “Estes

estavam cantando “Somente Crer”. E dois estavam atrás de mim. Fiz
sinal para eles: “Parem”. Eu queria ver o que aquela criança faria. Ela
tinha cerca de oito ou dez anos, eu acho. Eu soube mais tarde que ela era
uma pequena ﬁnlandesa, órfã de guerra. Seu pai e sua mãe foram
mortos na Guerra Russa. E então eu olhei para a pequena e ela tinha
essas muletas. E ela pensou que tinha feito algo errado, você sabe.
21
E olhei para ela. Eu disse: “Você queria me ver?” E, claro, ela não
conseguia entender inglês. E eu ﬁz sinal com meu dedo para ela, “venha
até aqui”. E ela levantou a cabeça e parecia um pouco infantil. Ela
colocou essas pequenas muletas, e levantou seu pequeno membro, mais
ou menos assim. E aqui vem ela, caminhando. Eu pensei: “Eu vou ver o
que a criança faz.” E eu apenas ﬁquei lá assim. E ela ﬁcou bem perto de
mim e olhou para mim; e olhou para cima assim, e olhou para baixo. Eu
pensei: “Eu vou ver o que ela faz.” E ela pegou meu casaco, olhou para
ele em sua mão, e beijou o bolso do casaco, e abaixou sua mão.
22
Eu ia dizer para ela: “Minha irmãzinha”, mas eu não sabia como
falar. E eu olhei para frente, e eu a vi correndo pela rua, tão normal como
qualquer criança. E eu disse, agora, eu não podia falar com ela, eu disse:
“Querida, Jesus Cristo te cura.” E ela segurou sua pequena saia, típica
ﬁnlandesa, e disse: “Kiitos”. Isso signiﬁca “obrigado”, veja, por beijar o
bolso do meu casaco. Eu acredito que, se eu fosse o maior hipócrita do
mundo, Deus teria honrado a fé daquela criança. E então ela, eu pensei:
“Bem, ela descobrirá, depois de um tempo, de qualquer maneira. Veja,
vai continuar, ela vai ﬁcar bem, porque eu já a vi na visão.” Tem que ser!
O que eu digo, simplesmente tem que acontecer.
23
Então naquela noite, houve tantas coisas que o Senhor fez, e eu
estava quase pronto para sair. E eu disse: “Bem, chame mais alguns.” E
meu irmão disse: “Não”, disse, “você está…” E o irmão Baxter disse:
“Você está desgastado agora, irmão Branham.” Disse: “Agora, você
apenas...você apenas acabe por hoje, vamos lá, porque nós temos que ir
para outro lugar.” E disse: “Você apenas…” Eu disse: “Bem, eu sinto,
talvez, ter mais quatro ou cinco, há tantos aqui”!
24
E então o próximo na ﬁla de oração era aquela menininha. O
Senhor sabe como trabalhar as coisas da maneira certa. Então eu disse:
"Sra. Isaacson...” Ela pode estar aqui agora. Ela era minha interprete na
Finlândia. E então eu disse: “Agora apenas diga as palavras que eu
disser”. Ela disse: “Tudo bem”. E eu disse: “Querida, o Senhor Jesus te
curou, te recompensou lá por aquilo que você fez.” Eu disse: “Agora vá
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até lá e peça a alguns dos homens que retirem esses aparelhos. Apenas
observe o que acontece.” E ela mancou através da plataforma. E eu
continuei com o restante deles.
25
Em alguns momentos, aqui vem ela com os sapatos, os
aparelhos sobre a cabeça; tão normal, ambos os membros tão bons
quanto poderiam ser, e subindo e descendo os degraus. Veja, fé, fé, o
amor encontra o seu lugar. Isto é certo.
26
Eu tive uma pequena experiência hoje, e apenas para mostrarlhes o que signiﬁca o companheirismo. Eu, a última vez que estive aqui
em Nova York, ou que eu estive aqui com o irmão Hudson, eu acho,
em... Isso é, eu acho que não foi em Nova York. Não sei que parte é Nova
York por aqui. É tudo Nova York, para mim, desde Tucson até aqui,
parece ser.
27
Então eu costumava vir aqui com a irmã Brown e o irmão Berg.
Tenho certeza que muitos de vocês os conhecem. E eu tenho tentado me
comunicar com aquele velho e querido santo, nos últimos dois dias. E
não havia ninguém na igreja, e então hoje eu falei com ela pelo telefone.
Eu me comuniquei com a zeladora. E, bem, eu pensei que estava
conversando com uma garota de dezesseis anos de idade, ela tem tanta
primavera em sua voz! Eu disse: “Irmã Brown, você nunca adivinharia,
jamais, quem é este." E ela disse: “Deus abençoe seu coração, com
certeza não o saberia." E ela estava tão feliz quanto poderia estar. Eu
disse: “É o irmão Branham”. E ela simplesmente começou a gritar uma
coisa antiga tão doce! E ela tem oitenta e três anos e prega duas vezes por
semana. E apenas pense: ela entrou no ministério antes de eu nascer. E
eu estava quase prestes de desistir; eu pensei que estava ﬁcando tão
velho, você sabe. Eu tomei uma nova coragem.
28
E eu disse a ela que estava aqui com o irmão Vick. E que coisas
boas que ela disse sobre o irmão Vick! Eu lhes digo, esse é o verdadeiro
Cristianismo. Ambas igrejas, grandes, bem aqui em Nova York,
nenhuma competição entre elas, veja você, simplesmente irmãos e
irmãs em Cristo. Eu lhes digo, isso signiﬁca muito para o pastor, você
sabe. Ambas aqui, igrejas antigas bem estabelecidas assim, e ainda
irmão e irmã, trabalhando de mãos dadas. Essa é a maneira que
deveríamos fazer. Isso é muito bom. Acho que isso é honroso para o
irmão Vick, por seu grande trabalho aqui para o Senhor, e seus grandes
sentimentos pelos outros e em ambos. Que o Senhor os deixe viver
muito, muito tempo ainda. E, irmão Vick, pensei que estávamos ﬁcando

receberão oração. Obrigado, coral, por nos dar... Isso é muito gentil da
sua parte, dando-nos esse espaço para virmos dessa maneira. Muito
bem.
167
Que os ministros se alinhem assim, certo. Virem-se, ﬁquem de
frente um para o outro, veja, assim, como o irmão e eu. Como Billy e eu
aqui, ﬁquem desta maneira, um com o outro.
168
Agora, quantos tem cartões de oração deste lado? Vamos ver
suas mãos. Há um bom número. Suponho que seja melhor se os
deixarmos vir deste lado, e descerem por este lado, desta forma. Agora,
antes de vocês... Mas vamos deixar a primeira parte da ﬁla que tem
cartões, deixá-los se alinhar por aqui, e vamos começar a orar pelos
enfermos e impor as mãos sobre eles.
169
Gostaria de saber quantos aqui, esta noite, que estão bem e estão
interessados que essas pessoas ﬁquem bem? Levantem suas mãos. Com
certeza vocês estão. Agora lembrem-se, vocês vão orar comigo? Vocês
orem comigo. Agora vocês orem com seus pastores.
170
Agora para vocês, pessoas doentes, que vão formar ﬁla e receber
oração, aqui. Lembrem-se, quando vocês passarem por esta ﬁla, e esses
ministros e eu tocarmos em você, lembrem-se que é apenas um ato, da
mesma maneira como foi quando você foi batizado. Você veio, tendo as
mãos colocadas sobre você, por ministros crentes. Deus prometeu que
“A oração da fé salvará os enfermos. E estes sinais seguirão aqueles que crerem.”
Estes homens vêm aqui para testiﬁcar que creem neste ministério. E eles
vêm aqui como associados, juntos conosco. Estamos todos em comum
acordo. Estamos em um lugar ao mesmo tempo. Agora é a hora da cura.
Mas se você não crê, não venha, porque não lhe fará nenhum bem. Veja,
você precisa crer. Agora você crê? [A congregação diz: “Amém.” - Ed.]
171
Agora vamos apenas inclinar nossas cabeças, apenas por alguns
momentos. E vamos cantar lentamente agora. Todos com sua cabeça
inclinada. “Senhor, eu creio,” Somente crer, agora todos juntos. Vamos
estar em oração agora, vejam. Vamos imaginar ver Jesus descendo da
montanha. Que Jesus? Aquele mesmo Jesus que está aqui na forma do
Espírito Santo. O Mesmo que conhece o que está no seu coração, se você
realmente crê ou não. O Mesmo que sabe tudo sobre você, que fala com
você noite após noite. É Ele. Vocês sabem que não poderia ser eu.
172
E agora, após Sua Presença… Agora, a pequena mulher sirofenícia, recordem, depois que ela chegou na Presença de Jesus, ainda
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reunião amanhã, e depois de amanhã, e assim por diante, veja.
163
Eu desaﬁo qualquer homem ou mulher aqui a crer. Você não
poderia esconder sua vida agora, se você quisesse, na Presença de Deus.
Isso é exatamente o que o nosso Senhor fez. Isso é exatamente o que Ele
prometeu nos últimos dias. Isso é exatamente o que aconteceu antes de
Sodoma queimar. Esse é exatamente o último sinal que viria para a
igreja. Estamos aqui, agora, no tempo ﬁnal. Vocês creem nisso? [A
congregação diz: “Amém.” - Ed.]
164
Qual é o número do seu cartão de oração? [Alguém fala com o
irmão Branham - Ed.] Muito bem, eu vou te dizer o que seria melhor:
vamos tomar as pessoas por seções. Ele diz que há muitos cartões de
oração. Agora vocês veem que Deus está aqui. Agora, há alguns
ministros? Está tudo bem, irmão Vick? Há alguns ministros aqui,
irmãos? Agora, estou impondo as mãos sobre essas pessoas, não quero
que as pessoas saiam e digam: “O irmão Branham fez isso.” Vê? Eu sou
apenas seu irmão. Seu pastor tem tanto direito de orar pelos enfermos
quanto eu. Ele pode não ter este dom; não, ele não tem, veja. Há apenas
um deles no mundo, de cada vez. Isso é exatamente o que a Bíblia diz,
vejam. Isto é correto. E esse, agora observem. Mas o seu pastor é
ordenado por Deus, se ele é um crente, para orar pelos enfermos.
165
E estou pedindo a alguns de vocês, irmãos ministros, para virem
aqui e ﬁcarem comigo enquanto oramos; que alguns ministros cheios de
Deus e do Espírito Santo, que creem em orar pelos enfermos,
juntamente com o irmão Vick, o irmão Boze. Onde está o doutor Lee
Vayle e alguns deles que viriam aqui, de modo que… A Bíblia diz: “Estes
sinais…” Vamos parar bem aqui, irmãos. Que tal aqui? Venham bem
aqui. Sim. “Estes sinais seguirão aos que creem. Se puserem as mãos sobre os
doentes, eles se recuperarão.” Vocês creem nisso? [A congregação diz:
“Amém.” - Ed.] Vocês creem que estamos na Divina Presença de Cristo?
[“Amém.”] Amém. Eu apenas queria que vocês vissem. Porque eu falei
do jeito que falei, foi com um propósito, vejam, o propósito funcionou
bem. Grandes coisas estão prestes a acontecer, se vocês apenas crerem.
166
Agora vou lhes dizer o que quero que vocês façam, irmãos. Eu
quero que vocês dividam a metade de um lado e a metade de outro;
façam um pequeno caminho aqui para que as pessoas possam vir. Vou
descer para estar com vocês. Vou pedir a alguém que é líder de cânticos
que venha aqui, que possa liderar uns hinos. Eu quero descer lá e orar
pelo povo. Alguém que possa ﬁcar aqui e dirigir as pessoas que

muito velhos, mas ainda somos crianças, veja. Somos simplesmente
crianças.
29
Eu me lembro do irmão Bosworth quando ele estava morrendo,
ele tinha 84 anos. Eu disse, por pouco não fundi meu velho carro para
chegar aqui para vê-lo. Então eu o vi se levantar, sua pequena cabeça
careca, ele levantou seus braços assim. Eu caí direto em seus braços e
gritei: “Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros!” E eu disse:
“Irmão Bosworth, quero lhe perguntar”, eu disse, “você está doente?”
Disse: “Não”.
Eu disse: “Bem, qual é o problema?”
Ele disse: “Estou apenas indo para Casa”. Sim, vocês conhecem
o senso de humor dele.
E eu disse: “Bem, irmão Bosworth”, eu disse, “gostaria de lhe
perguntar uma coisa: quando foi seu melhor momento?”
Ele disse: “Agora mesmo.”
E eu disse: “Mas você sabe que está morrendo?”
Ele disse: “Eu não posso morrer, eu morri cerca de setenta anos
atrás”, ele disse, “eu sou uma nova criatura em Cristo”. E ele disse:
“Irmão Branham, por tudo o que tenho vivido, nos últimos sessenta
anos, tem sido pelo Senhor Jesus. E, a qualquer minuto, eu estou
esperando que Ele entre por esta porta para eu ir com Ele para a
Eternidade.” Eu pensei...
30
Eu me lembro de Paul Rader. Quantos se lembram? Muitos se
lembram de Paul quando ele morreu. E eles ligaram, eles tinham os… o
Instituto Bíblico Moody, eu acredito, enviou um pequeno quarteto para
cantar para ele. E eles estavam cantando: “Mais perto quero estar, meu
Deus, de Ti”, vocês sabem. E ele disse... Ele tinha senso de humor, vocês
sabem. Ele disse: “Quem está morrendo: eu ou vocês?” Ele disse:
“Cantem, levantem as cortinas e cantem-me, cantem-me uma boa
canção animada do Evangelho”.
31
E eles começaram a cantar: “Lá na cruz onde meu Salvador
morreu, lá para puriﬁcação dos meus pecados eu clamei!”
Ele disse: “Isso soa melhor”. Disse: “Onde está meu irmão,
Lucas?”
“Bem, Lucas não queria ver seu irmão morrer, então ele estava
na sala ao lado.” Disse: “Vão buscá-lo”.
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E Lucas e Paul viajavam juntos, como Billy Paul, meu ﬁlho e eu
viajamos juntos.
E Lucas entrou, tentou animá-lo e segurou a mão de Paul. Paul o
alcançou e o segurou, disse: “Lucas, nós temos percorrido um longo
caminho juntos, não é, irmão?”
Ele disse: “Sim.”
32
Disse: “Mas pense nisso! Daqui a cinco minutos, estarei de pé na
Presença de Jesus Cristo, vestido de Sua justiça.” Oh, que coisa! É isso.
Deixe-me ir assim. É isso, vestido de Sua justiça! Em cinco
minutos, a partir do momento em que ele estava segurando as mãos de
seu irmão: “Eu estarei de pé na Presença de Jesus Cristo, vestido de Sua
justiça.” Ele apertou as mãos de seu irmão e foi ao Seu encontro. Oh, que
dia será, esses soldados galantes!
33
Veja, eu estou aqui e falo com vocês e todo o meu tempo se foi, e
acho que é assim que acontece. Nove horas, mas eu vou me apressar esta
noite, com certeza. Tenho apenas algumas poucas Escrituras. Eu anoto
as Escrituras e sei aonde referir-me a elas depois. Às vezes anoto um
nome e depois pergunto ao irmão Vayle o que signiﬁca, antes de entrar,
você sabe. Eu posso tomá-lo da Bíblia aqui, e ele me diz como
pronunciá-lo. E, portanto, me falta muita educação.
34
Mas eu prometi esta noite orar pelos enfermos. E agora meu
propósito principal, minhas - minhas reuniões... a razão pela qual eu
não faço isso muitas vezes; uma ou duas vezes, talvez, durante uma
campanha, eu chamo as pessoas aqui em cima como vou fazer hoje à
noite, sem o discernimento, porque é apenas para colocar as mãos sobre
os doentes. Muitas pessoas creem nisso. Agora, isso é bom. Essa é a
Escritura. Vê? Mas lembrem-se: essa foi uma espécie de tradição judaica.
Veja, Jairo disse: “Venha, coloque Suas mãos sobre minha ﬁlha, e ela
viverá.”
35
Mas o romano disse: “Eu não sou digno que Tu venhas debaixo do
meu telhado. Apenas fale a Palavra!” Observem o que ele testiﬁcou. Disse:
“Eu sou um homem sob autoridade.” Ele era um centurião. “E eu digo para
este homem, 'vai' e ele vai; e a este 'vem', e ele vem”. O que ele estava
testiﬁcando? Que apenas a Palavra de Jesus era suﬁciente para curar seu
servo; Ele tinha poder sobre todas as enfermidades. “Apenas diga a
Palavra e meu servo viverá.” Ele Se virou e disse: “Nunca encontrei fé assim
em Israel.” Vê? Agora, é aí que eu tento fazer as pessoas crerem.

coração faminto. Você está buscando o Batismo do Espírito Santo. Se
isso é certo, levante sua mão. Então você O receberá, isto é, se você crer
com todo o seu coração. Apenas não duvide. Tenha fé em Deus. Amém.
Sim. Você crê com todo o seu coração? Eu quero que você creia com tudo
o que está em você.
159
Aqui está uma senhora sentada aqui, olhando diretamente para
mim, bem aqui no corredor. Ela está sofrendo com um problema no
coração. Espero que ela não perca isso. Deus, diga-me quem ela é. Ela é a
Sra. Fi gerald. Você crê com todo o seu coração? Você pode ter sua cura.
Levante sua mão. Eu sou um estranho para você. Isso é correto? Seu
problema de coração se foi. É esse o seu nome? Muito bem. Eu não te
conheço, nunca te vi em minha vida.
160
A dama logo atrás de você, ela tem muita fé agora. Ela tem um
cartão de oração na mão, mas a senhora está sofrendo. E sendo que é o
Espírito Santo, essa Luz pairando sobre a mulher. Ela está sofrendo com
um tumor no pescoço. E ela também tem o estômago caído. Isso é certo,
não é? Apenas coloque seu cartão de oração no chão, você não precisa
mais. Tenha fé em Deus. Creia. Você crê com todo seu coração? Vê?
Apenas tenha fé. Não duvide.
161
Aqui está um homem, bem aqui atrás, ele tem um tumor. Veja,
aquele diabo, pensou que ele iria escapar. Há um homem sentado bem
aqui, que tem um tumor. O tumor está nas suas costas. Eu não conheço o
homem. Eu nunca o vi. Ele é totalmente estranho para mim. Mas
quando vi aquele demônio indo por ali, aquela sombra negra, e então o
vi correr por este lado, foi para este, por misericórdia. Eles estão
tentando se reunir por ali. Satanás pensou que ele passaria
despercebido, vejam, eu não teria percebido, mas o Senhor o mostrou
para mim. O homem sentado bem aqui, ele tem um tumor nas costas e
seu nome é Sr. Carson. Se isso é correto, levante-se e seja curado no
Nome de Jesus Cristo. Vocês creem? [A congregação diz: “Amém.” Ed.] Tenham fé. Se vocês…
162
Aqui está uma mulher assentada. Ela tem um problema nos rins.
Ela tem complicações. O nome dela é Sra. Byrd. Isso é correto. Esse é o
seu nome, senhora? Eu sou um estranho para você? É esse o problema
que você tem? Se for, levante-se e aceite sua cura, no Nome de Jesus
Cristo. Vão e perguntem a essas pessoas. Jesus Cristo é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Vocês percebem que Sua presença está aqui? Isso foi
meu ﬁlho me dizendo: “Melhor não continuar.” Veja, eu tenho uma
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perfeitamente estranhos, nós somos de raças diferentes, um do outro.
Mas se eu puder falar a você...
156
Sentado à sua frente está um bom amigo meu, o Sr. Dauch, de
Ohio, que teve uma insuﬁciência cardíaca total, não faz muito tempo,
aos noventa e um anos de idade. Os médicos o haviam desenganado e
tudo mais. E eu comecei a encaminhar-me até ele. Ele é um irmão
adorável, ele e sua adorável esposa, sentados ali. Eles são bons amigos
meus. E eu comecei a encaminhar-me até ele. E eu estava saindo de um
posto de gasolina, tentando chegar até ele, a cerca de duzentas,
trezentas milhas de onde eu vivo [321 Km ou 482 Km - Trad.]. E eu
estava dirigindo tão rápido quanto podia para chegar até ele, porque
ele... Ela me ligou, disse: “Bill está morrendo.” Completa insuﬁciência
cardíaca, e um ataque cardíaco, e noventa e um anos de idade. E eu
comecei a sair do posto de gasolina e vi Bill parado diante de mim,
caminhando até mim, na rua. “Eu venho com o ASSIM DIZ O SENHOR.
Ele não vai morrer.”
157
Ele está sentado bem aqui agora. Isso foi há meses. Ele tem muita
fé. Ele está sentado perto dessa mulher. Ela está sentada bem atrás dele.
Ele crê. Ela está crendo, também. Agora, eu não te conheço. Mas se Jesus
Cristo... Enquanto estamos falando agora como o nosso Senhor falou
com a mulher junto ao poço. Se Ele me disser qual é o seu problema, o
que você quer, ou algo assim, bem, você saberá se é a Verdade ou não,
não vai? É para um ﬁlho e esse ﬁlho tem um problema mental. Se isso é
certo, levante suas mãos, se é. Isso, isso é verdade. Isso é verdade. Muito
bem. Se você crer de todo o coração e pegar o lenço com que limpou seu
rosto, e o colocar perto dele, e não duvidar, essa condição o deixará.
Agora, o próprio Deus que pôde te dizer... Não duvide. Vocês não
conseguem ver o que aconteceu?
158
Olhem bem para esta mulher, indo direto para ela, sentada aqui,
uma dama de cor. Eu sou um estranho para você. Mas há algo que você
está desejando. E eu sendo um estranho, de outra raça, assim como
nosso Senhor e a mulher junto ao poço, um judeu e a outra samaritana.
Você tem um cartão de oração? Você não tem um cartão de oração.
Quero dizer, esta pequena senhora com um vestido vermelho listrado,
bem ali. Sim. Muito bem. Eu não te conheço. Somos totalmente
estranhos. Isso é certo? E agora, se Deus puder revelar para mim o que
está errado com você, ou algo assim, você saberá se é certo ou não, não
vai? Francamente, não há nada de errado com você, você só tem um

36
Você sabe, muitas pessoas dizem: “Oh, glória a Deus, o irmão
Fulano colocou as mãos em mim. Aleluia! Eu ﬁquei bem!” Isso parece
como se o irmão tivesse algo a ver com isso. Vê? Agora, se vocês apenas
puderem reconhecer a Presença de Jesus Cristo, vejam, e deixar que...
São as mãos Dele que valem, vejam. Apenas aceite-O, e então ninguém
impôs as mãos em você a não ser Cristo. Vê? Você O tocou e Suas mãos
tocaram você. E nenhum homem recebe louvor em lugar algum. É todo
o louvor... Porque isso é tudo o que pode ser feito, de qualquer forma. Se
recebermos qualquer louvor, estamos roubando-o de Deus, porque
Deus é Aquele que faz a cura.
37
E lembrem-se: não existe tal coisa como qualquer - qualquer
homem, seja ele médico ou ministro, que seja um curador. “Eu sou o
Senhor teu Deus que cura todas as tuas enfermidades,” vejam, “todas.”
Nenhum remédio cura. Não há nenhum médico que alegue que o
remédio cura. Não, não. O remédio apenas mantém limpo enquanto
Deus cura. A medicina não pode criar tecido, não pode consertar um
osso. Vê? Você pode cortar o apêndice, mas quem vai curar o lugar que
ele deixou? Pode arrancar um dente, mas quem vai curar o lugar de
onde ele saiu? Vê? Vê? Deus é o Curador, Ele é o único Curador. As
Escrituras não mentem. Elas estão perfeitamente certas, então Ele é o
Curador.
38
Eu sou muito grato por todas as coisas que temos, como
remédios que eles podem inventar, que matam os germes. Nada contra
isso. Eu oro constantemente por isso. Mas nós chegamos a um ponto que
não temos nenhum remédio para ajudar no caso. E então outra coisa: às
vezes, um remédio que ajudará um, vai matar o outro. Vê? Mas eu
conheço uma Toxina que, com certeza, não é um remédio, mas uma
cura: é o Sangue de Jesus Cristo. Fé nesse Sangue!
39
Agora, esta noite, oh, nós, Billy... Esqueci de perguntar a ele. Eu
corri para começar. Ele distribuiu cartões de oração, sim ou não?
[Alguém diz: “Sim, ele distribuiu.” - Ed.] Se ele não o tivesse feito, eu lhe
pediria para fazer agora. Nós vamos apenas falar um pouquinho sobre
fé, e então iremos em frente e chamaremos esta ﬁla de oração e oraremos
pelos enfermos, impondo as mãos sobre eles; tentaremos colocar o
máximo de pessoas que pudermos no edifício. Agora, tenham fé agora.
40
Eu quero que vocês me deem toda a sua atenção, apenas por
alguns momentos, enquanto eu leio esta Palavra. E agora eu quero ler no
Evangelho de São Mateus, o capítulo 15, começando com o versículo 21.
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E isso não é muita Escritura para ler, você vê, é um texto pequeno. Mas,
você sabe, não é o quanto; é a qualidade. Não a quantidade; é a
qualidade! Vejam, há o suﬁciente aqui, nestes poucos versos para salvar
o mundo inteiro. Certamente. Veja, não é o tamanho dele, é o que é.
41
Como eu estava dizendo aqui algum tempo atrás, um garotinho,
creio que foi nesse estado, que estava procurando em volta de um velho
sótão e encontrou um selo postal antigo. E ele conhecia um colecionador
de selos, então ele o levou para descobrir quanto valia. E o colecionador
de selos disse... Oh, claro, o garotinho tinha o sorvete em sua mente,
você sabe. Ele disse: “Eu vou te dar um dólar por ele.” Bem, isto foi... a
venda foi feita imediatamente. Eu acho que ele o vendeu por cerca de
quinhentos dólares, e prosseguiu. A última vez que ouvi a respeito,
esqueci quantas centenas de dólares valia. Veja, o pequeno selo antigo; o
papel não era o que contava, era apenas um velho pedaço de papel que
nem valia a pena pegar do chão. Mas era o que estava nele, era isso o que
contava.
42
É desta maneira com Isto aqui. Isto é apenas um pedaço de
papel, mas o que há nele é a Palavra do Senhor, e é isso que o torna tão
valioso. Tudo bem, verso 21.
E, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom.
E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias,
clamou, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de
mim, que minha ﬁlha está miseravelmente endemoniada.
Mas Ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos,
chegando ao pé Dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que
vem gritando atrás de nós.
E Ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas
perdidas da casa de Israel.
Então chegou ela, e adorou-O, dizendo: Senhor, socorre-me!
Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos
ﬁlhos e deitá-lo aos cachorrinhos.
E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem
das migalhas que caem da mesa dos seus senhores.
Então respondeu Jesus, e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua
fé! Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela
hora a sua ﬁlha ﬁcou sã.
43
Agora, apenas por alguns instantes, na maneira para fazer um...
para construir sobre isto, eu quero pegar um texto para dizer o que eu

na ﬁla de oração, levante sua mão, em qualquer lugar que você esteja.
Olhe para cá e ore com todo o coração e creia. Isso é difícil... Não, não
vim preparado para isso agora, mas sei que não temos muito mais
tempo para ﬁcar aqui. Agora vou tomar todo espírito, aqui, sob meu
controle, no Nome de Jesus Cristo. Agora permaneçam quietos. E se
você não crê, ora, é melhor manter sua cabeça inclinada. Vê?
153
Mas se você é um crente, a Bíblia diz que “Ele é o Sumo Sacerdote
que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades.” E como Ele agiu
quando a mulher O tocou? Ele Se virou e soube quem ela era e o que
havia de errado com ela. Ele captou os pensamentos de seu coração.
Você não crê que Ele é o mesmo hoje e eternamente? [A congregação diz:
“Amém.” - Ed.] Se você tem uma necessidade, ore agora. E o que é… “Do
que você está falando, irmão Branham?” Se eu sou Seu servo, e aﬁrmo
que a vida Dele está aqui, então as mesmas obras se mostrarão por si
mesmas. Agora, você sabe que um homem não pode fazer essas coisas. É
impossível. Mas Cristo continua o mesmo. E eu quero que vocês creiam
nisso. Em qualquer lugar do edifício, quero que vocês tenham fé em
Deus e apenas creiam, e vocês digam: “Senhor Jesus, o homem não me
conhece. E eu tenho estado ouvindo sobre isso, mas talvez seja assim, e
talvez... eu não sei. Mas eu sei que ele não me conhece. E eu sei que se ele
puder me dizer... Agora ele diz: 'Sua cura já foi efetuada.'”
154
Se Jesus estivesse aqui bem agora, com este terno que Ele me
deu, Ele não poderia curar vocês. Quantos sabem disso, vocês,
estudantes da Bíblia? Não, Ele já o fez. Vê? Vê? Ele pode provar que Ele
era Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente, não por cicatrizes de
pregos. Com Sua vida! Qualquer um poderia ter cicatrizes de pregos e
usar cabelos compridos e, talvez, barba. Nós nem sabemos se Ele Se
vestiu dessa maneira. Nós não poderíamos dizer que isso estava certo.
Vê? Mas qualquer homem poderia fazer isso. Mas a Vida Dele é o que é,
Sua vida em você. Agora você ore e diga: “Senhor Jesus, deixe-me tocar
em Ti”, e descubra se Ele permanece o mesmo ontem, hoje e
eternamente. Se Ele o ﬁzer, você crerá? Vocês sabem que foi assim que
Ele fez. Isso provou que Ele era o Messias.
155
Esta pequena senhora sentada aqui, continua olhando para
mim, e colocando as mãos sobre o rosto, e assim por diante. Você não
tem um cartão de oração, suponho. Você, quero dizer, a pequena
senhora, você não tem um cartão de oração. Não. Tudo bem, você crê
que eu sou o servo de Deus? Se o Senhor Jesus Cristo, então... Somos
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naquela noite, quando voltou à vida novamente, porque uma pequena
mulher foi persistente.
149
Se Deus pôde abrir os olhos de um homem cego, Ele também
poderia dar seu bebê de volta. Ele ainda é o mesmo Deus, esta noite,
amigo. Você precisa ser persistente para conseguir alguma coisa. Que
tal se ela tivesse escutado e dissesse: “Bem, o bebê está morto”, e
simplesmente desistisse e seguisse em frente? Vê? E veja se essa mesma
fé que viveu nas mulheres, como a mulher sunamita, se ainda vive nas
pessoas hoje. De vez em quando eles poderiam alcançar esse algo. Não é
um faz de conta, não é uma crença manufaturada, mas algo que é real,
algo que é genuíno. Vocês não acham que podemos fazer isso hoje à
noite? [A congregação diz: “Amém”. - Ed.]
150
Agora vamos orar pelos enfermos impondo as mãos sobre eles,
no Nome do Senhor Jesus, para orar por eles. Agora nós,
provavelmente, podemos ter a ﬁla em, aproximadamente, oh, talvez
vinte ou trinta minutos. Agora, não podemos nos deter em
discernimentos, vocês realmente entendem isso, porque seria
demasiado. Mas vamos orar e colocar as mãos sobre os doentes. Vocês
estão prontos, esta noite? Vocês sentem em seu coração que algo está
ancorado, a Presença? Quantos estiveram aqui nas reuniões durante a
semana, vamos ver suas mãos? Eu acho que praticamente todos vocês.
Tudo bem. Quantos que nunca estiveram em uma das reuniões
anteriores, levantem suas mãos? Bem, oh, a metade. Bem, eu acho que
alguns não conseguem entrar. Bem, deixe-me dizer a eles... Claro,
alguns deles podem ter um cartão de oração.
151
A cura Divina é algo que Deus já fez. Veja, é alguma coisa. Nós
cremos, e eu creio com todo o meu coração, que na Bíblia em Hebreus
13:8, “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente", que Ele é o mesmo.
E eu creio que a Vida que estava em Cristo deve estar em nós, se nós
somos cristãos. E Ele disse, em São João 14:12: “Aquele que crê em Mim, as
obras que Eu faço, também as fará.” Disse em São João 5:19: “Eu não faço
nada até que o Pai me mostre.” É isso certo? [A congregação diz: “Amém.” Ed.] Agora aqui, por exemplo, aqui. Cada um de vocês, até onde eu sei,
são estranhos para mim. Tudo bem, eu quero que todos sejam muito
reverentes por um momento. E se Jesus Cristo não aparecer entre nós,
em Seu mesmo poder, então eu sou um falso profeta, não me ouçam
mais.
152
Quantos aqui não têm um cartão de oração, que você não estará

tomei por escrito aqui sobre estas Escrituras. Eu quero chamar a palavra
Perseverança, e apenas uma palavra. Perseverar, agora nós conhecemos
a palavra, e eu creio que signiﬁca “ser persistente”, e persistente em algo
que você está fazendo. Ao estabelecer um objetivo ou algo assim, você
tem que ser persistente. E os homens de todas as eras, que tiveram fé
naquilo que estão tentando alcançar, tiveram que ser persistentes,
especialmente se você está tentando fazer algo certo. Porque você vai
encontrar, você vai se deparar com uma oposição.
44
Vocês aqui, esta noite, que vão receber oração, estou dizendo
isto para sua glória, para sua compreensão. Se você não está pronto para
entrar na ﬁla de oração, não venha. Porque você deve lembrar que este é
o momento em que Deus vai tomá-lo em sua palavra, e você deve tomáLo em Sua Palavra. E não importa o que as outras pessoas digam, ou
como você se sente; o teu sentimento não tem nada a ver com isso. Jesus
nunca disse: “Você sentiu?” Ele disse: “Você creu?” Veja, você deve crer
nisso. E sua cura já está garantida; Jesus Cristo te curou no Calvário. E
não importa qual seja o teu problema, você deve aceitá-la. E antes que
você possa aceitá-la, você tem que crer. Porque a fé é baseada, ou, a cura
é baseada na fé, e a fé é baseada na Palavra.
45
Agora, você não pode dizer: “Se eu tocar este microfone, eu serei
curado.” Não há base nisso, veja. Isso está em sua mente. Mas quando é
ASSIM DIZ O SENHOR, então você pode saber que é verdade, porque
“Todos os céus e terra passarão, mas a Sua Palavra nunca será mudada.” Então
é verdade. Agora você tem que ser persistente. Não importa o quanto o
diabo tente te dizer: “Bem, você se sente tão mal quanto antes.” Não
creia em uma só palavra dele!
46
Há algum tempo, fui chamado a um leito de morte, tirado de
uma reunião e chamado para um leito onde havia um menino
morrendo. E o velho pai veio até mim, isso foi cerca de quinze anos atrás,
eu acho, e ele disse: “Você viria ao meu ﬁlho, ele está morrendo de uma
coisa horrível?” É uma doença do coração, eu creio que é chamada de
algum tipo de doença cardíaca, eu esqueço qual é o nome dela agora,
mas era muito, muito ruim. E então eu disse: “Sim.”
47
Oh, peço desculpas, isso desceu ao coração dele, mas era pólio
que estava em seu corpo. Era poliomielite. E isso foi antes de termos a
vacina Salk. E então o menino estava muito mal. E quando eu fui orar, o
médico não me deixou entrar. E ele disse: “Eu não posso deixar você
entrar.”
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48
E eu disse: “Bem, eu estou…” Eu tinha cerca de quarenta anos de
idade e disse: “Bem, tenho quarenta anos de idade.” Eu disse: “Minha fé
me diz que está tudo bem em orar pelo ﬁlho desse homem, porque ele
quer que eu ore por ele.”
Ele disse: “Mas, olhe,” ele disse, “você é um homem casado.
Você tem um ﬁlho. Você vai levar essa pólio para o menino.”
E eu disse: “Bem, deixe-me entrar."
Ele não deixava. E o próprio homem, o médico, como eu entendi, era
católico.
Eu disse: “Eu quero te perguntar uma coisa. Se eu fosse um
padre, e este homem fosse católico, e esse menino estivesse morrendo,
você me deixaria fazer-lhe os últimos rituais?”
Ele disse: “Isso é diferente. Esse seria um padre.
Eu disse: “Não. Eu signiﬁco tanto para eles quanto um padre
signiﬁca para um homem católico.”
E ﬁnalmente ele disse: “Só se você assinar este papel.”
Eu disse: “Eu assinarei qualquer coisa, vê.” E então ele me vestiu
como um Ku Klux, e eu entrei lá. Eu não quis dizer isso desta forma;
perdoem-me, vejam; mas, de qualquer forma, de branco e sobre todo o
meu rosto.
49
E eu entrei lá, e o menino estava tão debilitado que ele mal
respirava. E ele estava inconsciente por cerca de dois dias. E eu não
entendo de medicina e as grandes pesquisas cientíﬁcas que Deus
permitiu aos homens fazerem, e médicos para pessoas doentes, e assim
por diante, mas há um tipo de...um eletrocardiograma, algo que foi
feito. Seu coração estava tão fraco que esqueço qual era o numero de
batimentos. Quase havia desaparecido. E então a mãe estava ali e eu
falei com ela. Então eu cheguei do outro lado da cama. E a enfermeira,
oh, uma senhora simpática, eu acho que ela tinha vinte e poucos anos,
talvez 21, 22 anos de idade, ela era a enfermeira que estava afeiçoada
ao… ou tinha que cuidar do paciente.
50
E então eu fui para o outro lado da cama e me ajoelhei, e eu
apenas... uma pequena e simples oração, e coloquei as mãos sobre o
menino. Eu disse: “Senhor Jesus, este pai e mãe me trouxeram aqui para
orar por seu ﬁlho e ele está morrendo. E somente Tu, Senhor, podes
ajudá-lo. E eu sei que Tu disseste: 'Estes sinais seguirão aos que crerem; se
puserem as mãos sobre os enfermos, eles se recuperarão.' Eu suplico esta

segurá-la.”
Disse: “Você não consegue fazê-lo.”
Eu disse: “Irmão Moore.” Quantos conhecem o irmão Jack
Moore? Ele é um… Eu disse: “Ela não saberia a diferença entre você e eu.
Ela não me conhece.” Eu disse: “Vá lá e ore por ela, irmão Moore.”
Ele disse: “Tudo bem.”
Eu disse: “Desça lá e ore pelo bebê. E isso vai deixá-la satisfeita, e
ela irá para casa.”
Ele disse: “Tudo bem.”
146
Então eu me virei. Eu estava falando sobre “fé sendo a
substância das coisas que se esperam”, e a respeito de Jesus, e como Ele
fez quando esteve aqui na terra, falando com eles. E assim que comecei a
falar, olhei para a minha frente, em uma visão, e havia um bebezinho de
rosto escuro, e ele estava rindo para mim. E eu olhei de novo. O irmão
Espinoza disse: “O que foi, irmão Branham?” Eu disse: “Não se
preocupe, irmão Espinoza. Apenas mantenha a multidão entretida, só
um momento.” E eu saí. Eu disse: “Espere um minuto, irmão Moore.” E
então ele já tinha ido onde a pequena mulher estava. E eu disse: “Diga a
ela para trazer o bebê para cá.” E então ela subiu na plataforma. Ela caiu
de joelhos, com um rosário na mão. Ela estava dizendo “padre”, que
signiﬁca "pai", você sabe. Eu disse: “Levante-se agora. Levante-se.” Ela
se levantou. Eu disse: “Bebê morto?” Ela não conseguia entender. As
lágrimas escorrendo pelo rostinho e seu cabelo escorrido. Agora isso é
verdade; aqui está a minha Bíblia. E, veja, eu coloquei minha mão sobre
o bebezinho, e pensei que isso a deixaria satisfeita. Eu não sabia que
aquele era o bebê. Eu não podia conﬁrmar.
147
E eu disse: “Pai Celestial,” eu disse, “diante de mim esteve uma
visão de um bebezinho, e talvez fosse este aqui. E se for, eu Te peço,
Senhor, para honrar a fé desta pequena mulher, para devolver-lhe seu
bebê.” E então aquele companheirinho soltou um grito, e começou a
chorar o mais forte que podia. E a pequena mulher, ela não sabia o que
fazer. Então eu disse ao irmão Espinoza. Eu disse: “Agora não comente
sobre isso, e espere. Vá a um médico e que ele assine a declaração disso.”
148
E na Voz, a Voz dos Homens de Negócios Cristãos,
recentemente, apareceu lá. Veja, antes de escrever qualquer coisa, você
precisa ter provas de que isso é certo. O médico assinou a declaração: “O
bebê morreu com pneumonia; toda a respiração o deixou naquela
manhã às nove horas”, em seu escritório. E isso aconteceu às dez e pouco
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quanto eu podia. Lá foi ele, saindo da plataforma.
141
Na noite seguinte, eles tinham aproximadamente, quase daqui
até a porta, seria a plataforma, e apenas velhos xales e velhas roupas
rasgadas empilhadas ali, para receberem oração. E estava chovendo
muito, eles não conseguiam... E eles haviam chegado lá naquela manhã,
por volta das oito ou nove horas; e eu não estaria lá até cerca de oito ou
nove horas da noite. Então havia muitas pessoas ao redor. Não havia
lugares para sentar-se como vocês têm. Eles se recostavam um contra o
outro. Parados lá naquela chuva, as mulheres com os cabelos soltos,
molhados, apenas esperando para ouvir a Palavra da Vida.
142
E o general Valdivia me acolheu. Eu imagino que vocês o
conhecem, ele é um dos Homens de Negócios Cristãos, e o primeiro
protestante que recebeu a proteção do governo. O General Valdivia no
México.
143
Naquela noite entrei, eles me baixaram com algumas cordas
pela parte de trás da arena. Eu desci assim, por cordas, saindo de um
carro. E quando eu desci na arena, eu andei por lá. E Billy, meu ﬁlho,
veio até mim, ele disse: “Há um sujeito que está distribuindo cartões de
oração.” Eu o chamo de Mañana, que signiﬁca “amanhã”, ele era tão
lento e nunca vinha me buscar. Então ele distribuía os cartões de oração.
144
E Billy disse: “papai, tem uma mulher lá embaixo que tem um
bebê morto.” E todos vocês viram esse artigo na Voz dos Homens de
Negócios. E ele disse: “Ela tem um bebê morto.” E disse: “Não temos
cartões de oração.” E disse: “Tenho cerca de trezentos ajudantes que não
conseguem segurá-la.” E ela era uma mulher pequena, apenas uma
jovem muito bonita. E ela tinha esse bebezinho morto, e uma pequena
manta azul listrada sobre ele, segurando uma pequena forma dura,
mais ou menos desse tamanho, em seus braços, estava lá desde aquela
manhã. O bebê morreu às nove horas, e isso foi cerca de dez horas
daquela noite. E então ela estava segurando esse bebezinho em seus
braços.
145
E eu disse: “Bem, apenas diga aos ajudantes para acalmá-la. Se
vocês a colocarem com as pessoas que têm um cartão de oração,” eu
disse, “vai causar…” E eu disse: “Por que não lhe dizem para ela se
acalmar?”
Disse: “Você não consegue dizer nada a ela.” Disse: “Ela
simplesmente não escuta.”
E eu disse: “Bem, tem ajudantes suﬁcientes ali, certamente, para

promessa a Ti, Senhor Jesus, pelo bem da vida deste menino.”
Nenhuma mudança aconteceu. Eu disse: “Eu te agradeço, Senhor.” E o
velho pai levantou-se e disse: “Senhor, eu sou muito grato a Ti, sempre
grato, por curar meu ﬁlho.” E ele se aproximou, e a mãe caiu em seus
braços, e ela disse: “Pai, pense nisso, ele vai ﬁcar bem agora.” E eu ﬁquei
em pé e olhei, e eles estavam felizes e alegres e chorando. O menino
estava tão mal quanto poderia estar. Eles disseram: “Oh, é
maravilhoso!”
51
E a pequena enfermeira olhou em volta, olhou para mim. Ela
disse: “Eu acredito que você entendeu mal o diagnóstico do médico”.
Ela disse: “Acredito que vocês entenderam mal. O menino está
morrendo.”
“Oh,” o velho homem disse, “não, ele não está morrendo. Ele vai
viver.”
E então ela disse: “Olhe, senhor, eu admiro qualquer um que
tenha fé assim, mas, como você pode rir e continuar assim, e você vê que
não há diferença no menino? O menino morrerá, ele não pode viver.
Bem, nós não podemos entender como ele viveu tanto tempo. Não se
soube entre os doentes, ou na ciência, melhor dizendo, que uma pessoa
com batimentos cardíacos tão baixos assim,” algum tipo de
eletrocardiograma, algo assim, “que tenha regressado outra vez.”
52
E nunca esquecerei aquele ancião. Ele colocou as mãos sobre o
ombro dela, assim como um pai para uma ﬁlha, ele disse: “Olhe, minha
ﬁlha querida”, ele disse, “é para esse cardiograma que você está
olhando. É para isso que você é treinada para olhar. E isso é tudo que
você sabe, é este cardiograma. “Mas,” disse, “eu estou olhando para
uma promessa Divina.” Vê?
53
O rapaz está casado e tem três ﬁlhos agora. Depende para o que
você está olhando. Ele não melhorou por dois ou três dias. Mas depois
de um tempo, de repente, ele saiu de lá direto para casa. Ele é um
missionário na África do Sul agora, com três ﬁlhos. Agora, vejam, isso é
para mostrar que você tem que ser persistente. Isso nunca incomodou
aquele velho homem. Aquilo ﬁcou resolvido. Igual como quando
aquela mulher tocou as vestes de Jesus Cristo, aquilo ﬁcou resolvido.
Isso é tudo. Ela, ela foi persistente até que chegou lá, mas aquilo ﬁcou
resolvido. Você deve ser da mesma maneira. Você deve ser persistente.
E qualquer um que já tenha conseguido algo e tenha alcançado algo, tem
sido persistente.
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54
George Washington foi persistente no Valley Forge. Todas as
probabilidades estavam contra ele, e o inimigo estava do outro lado do
rio. Mas depois de passar toda a noite em oração, e os soldados
americanos sem sapatos nos pés, cerca de um terço deles tinham
sapatos, e atravessaram o rio em Valley Forge, através do gelo. E três
balas de mosquete atravessaram seu casaco. Mas ele tinha uma resposta
de Deus e não havia necessidade de ele recuar. Nada poderia detê-lo,
então. Ele cruzou porque foi persistente. Ele tinha ouvido da parte de
Deus. E essa é a maneira que devemos ser. Se Deus diz assim, isso ﬁca
resolvido.
55
Noé foi muito perseverante depois de ter ouvido de Deus.
Quando ele ouviu a Palavra de Deus lhe dizer para construir uma arca,
ele a construiu. Não importava o que alguém mais dissesse, nem como
alguém pensasse sobre aquilo, Noé foi persistente. Eles poderiam dizer:
“Bem, esse velho, essa história de chuva,” e assim por diante, “o velho
ﬁcou parado lá no sol por muito tempo. Há algo errado com ele.” Isso
não o parou, de forma alguma. Ele não ouviu uma palavra daquilo. Ele
apenas ouviu o que Deus disse: “Vai chover; construa uma arca”, e ele
foi persistente em fazê-lo.
56
Agora, Moisés foi muito persistente; primeiro, um covarde
fugitivo. Ele tinha sido educado e, oh, ele poderia até ensinar a
sabedoria aos egípcios. Ele era tão inteligente e, no entanto, falhou no
trabalho. Levou quarenta anos para colocar nele a educação que o faraó
lhe deu; Deus levou quarenta anos para tirá-la dele antes que pudesse
usá-lo no deserto. E, às vezes, temos que nos esvaziar antes que
possamos ser preenchidos. E agora ele era um fracasso. E ele fugiu e se
casou com essa linda moça etíope, e foi e se estabeleceu e teve um ﬁlho,
Gérson, e se tornou herdeiro das ovelhas de Jetro, e tudo mais. Ele havia
esquecido há muito tempo o sentimento do povo.
57
Mas um dia, enquanto ele estava na parte detrás do deserto,
viajando por um antigo caminho familiar, ele viu um arbusto
queimando. Agora, ele nunca tentou examinar o arbusto e dizer: “Creio
que vou tirar algumas folhas e levá-las ao laboratório e ver qual é o
problema que elas não se queimam. E estiveram queimando lá por uma
hora, mas elas não pareciam que a árvore estava sendo consumida.” Se
ele tivesse pensado isso, Ele nunca teria falado com ele. Mas ele tinha em
seu coração que ele iria descobrir. E uma Voz disse: “Tire seus sapatos,
pois você está em solo sagrado.”

talvez um pedreiro ganhe tantos pesos por dia, talvez cinco pesos por
dia. Eu não sei o que seria. E esse é o Pedro, e ele recebe... Ele é um
pedreiro, então ganha cinco pesos por dia, mas tem que trabalhar cinco
dias para comprar um par de sapatos, vejam, em sua economia. E o que
dizer do pequeno Pancho [Nome genérico para uma pessoa mexicana
de quem você não sabe o nome - Trad.] então, o Chico, o pequeno que
tem que trabalhar e só ganha dois pesos por dia, e tem cinco ﬁlhos para
alimentar? Mas eles têm que economizar o suﬁciente disso para
queimar uma vela de gordura em um altar de ouro de um milhão de
dólares, pelos pecados dele, veja você. Isso é o que me consome por
dentro, e então os vejo fazendo penitência para mulheres mortas, e se
arrastando de joelhos, e coisas assim.
138
Então, uma noite, esse velho homem atravessou a plataforma,
ele não estava de sapatos. Seu cabelo era grisalho. Ele tinha um chapéu
velho amarrado com barbantes. Ele estava vindo através da plataforma.
Eu olhei para o velho companheiro. E aqui eu estava, de pé, com um belo
par de sapatos e um bom terno. Ele era cego. Ele estava andando assim.
E ele falou, e ele continuou dizendo alguma coisa. Claro, não posso falar
em espanhol, apenas algumas palavras. Ele veio desta maneira. E
cheguei a ele, coloquei... achei que ninguém me veria; eu coloquei o pé
para fora assim, para ver se meu pé, se meus sapatos caberiam nele. Se
sim, eu ia tirá-los e deixá-los com ele. E então, o pé dele era muito maior.
E então eu disse: “Deus te abençoe, pai.”
139
E eu endireitei meus ombros para ver se meu casaco cabia nele. E
não caberia, ele era muito maior. Não tinha camisa, só um casaco velho.
E eu pensei: “Pobre velho companheiro, talvez nunca tenha tido uma
refeição decente em sua vida.” Suas calças velhas, esfarrapadas e poeira
em cima dele. E o diabo até o cegou. E ali estava ele, andando por ali,
dizendo alguma coisa. E eu pensei: “Se meu pai tivesse vivo, ele teria a
idade deste pobre homem.” Pensei, “Ó Deus!”
140
E eu coloquei meus braços ao redor dele. Você tem que
ter sentimento pelas pessoas. Se você não sente por elas, não há
necessidade de orar, você não tem compaixão. E eu coloquei meu braço
em volta dele. Eu disse: “Não diga isso, irmão Espinoza.” Eles não
interpretam a oração, de modo algum. Então eu disse: “Pai Celestial,
seja misericordioso com ele.” Eu tinha minhas mãos sobre ele desta
maneira. Ele gritou: “Gloria de Dios!” Isso signiﬁca: “Glória a Deus.”
Veem? Ele olhou em volta assim, e o velho homem podia ver tão bem
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133
Micaías sabia que essa era a Palavra do Senhor, porque era
exatamente o que a Bíblia, o verdadeiro Profeta, dizia. Deus havia
amaldiçoado aquele homem e amaldiçoou sua esposa por causa do seu
mal. E se Ele os amaldiçoou, como estes homens poderiam dar a volta e
abençoar isso? Aqui é onde eles tiveram sua ideia. A terra pertencia a
eles. Na verdade, foi dada a eles. Mas os pecados deles os havia afastado
dela. Então eles pensaram, porque a terra lhes pertencia, que aquilo era
tudo o que eles tinham que ter. Não, senhor. Está sob condições.
Absolutamente. Você pode ter cura Divina, você pode ter salvação, você
pode ter o Batismo do Espírito Santo, mas isso está sob condições, que
você atenda às condições de Deus. Fora disso, não é para ninguém,
senão para os crentes.
134
Um homem me disse, há não muito tempo, um ministro, ele
disse: “Eu não me importo se você conseguir declarações médicas sobre
ressuscitar os mortos, e tudo mais,” disse, “eu não acredito.” Eu disse:
“Certamente que não, não é para os incrédulos.” É só para os crentes.
Não foi dado aos incrédulos. É enviado apenas para os crentes. Isso é
tudo, é para os crentes, não para os incrédulos. Certamente, eles
admitem lá o que está errado.
135
Mas Micaías sabia. Quando ele viu que sua visão estava
exatamente de acordo com a Palavra de Deus, então ele sabia que estava
certo. E ele foi persistente, se tomassem a sua vida ou não. Ele disse:
“Você descobrirá que, quando tudo isso que eu disse acontecer, você
saberá onde Ele está." Da mesma forma, o cego, ele não podia
argumentar a teologia deles; mas ele sabia que seus olhos estavam
abertos, então ele foi muito persistente sobre isso. Como Filipe,
Natanael, a mulher junto ao poço, todos foram persistentes depois de se
agarrarem a Deus.
136
Agora, para terminar, nós vamos começar a ﬁla de oração agora
mesmo, em um minuto, apenas algo veio em minha mente agora para
dizer. Não faz muito tempo, eu estava lá no México. O Senhor me
mandou para a Cidade do México, naquela grande arena ali. Oh, as
pessoas eram milhares vezes milhares. E na noite anterior, um ancião
cego apareceu na plataforma e, agora, foi um dos quadros mais
horríveis. Quantos conhecem o irmão Espinoza? Veja, há muitos. Certo.
Bem, agora, ele era meu intérprete. Ele pode lhes contar isso. E havia um
homem cego subindo na plataforma, um pobre velhinho mexicano.
137
E a economia deles está muito mal equilibrada lá. Por exemplo,

58
Eu quero que vocês observem. Um dia ele é um covarde fujão, e
no dia seguinte ele é um radical, no dia seguinte; quando ele deixou o
Egito, quando ele tinha todo o exército em suas mãos para libertar o
povo. E, você sabe, quando você ouve a Voz de Deus, isso faz você agir
de maneira engraçada, fazer coisas engraçadas, estranhas e peculiares.
Agora, apenas pense, ele tem oitenta anos, provavelmente com uma
barba até a cintura, talvez a cabeça careca brilhando, o cabelo em volta
do pescoço. E aqui está ele em seu caminho para o Egito, com sua esposa
montada em uma pequena mula e o bebê em seu quadril; um bastão
torto na mão, olhos para cima, apenas louvando a Deus. Que visão
estranha! “Onde você está indo, Moisés?” “Estamos indo para o Egito,
para assumir o controle.
59
Uma invasão de um homem só! Você não poderia detê-lo. Ele
era persistente. Por quê? Ele tinha ouvido a Voz de Deus, e isso foi o
suﬁciente para torná-lo persistente. Um ancião de oitenta anos estava
indo dominar a nação e ele o fez. Ele tinha ouvido a voz de Deus. Como
ele iria assumir o controle com aquela vara em sua mão? Um exército
treinado, um milhão de homens ali, mais de um milhão de homens
haviam conquistado o mundo naquela época; e aqui vai um homem
velho, oitenta anos de idade, a esposa sentada em uma mula, e uma vara
na mão, descendo para dominar a nação. Ora, as pessoas devem ter
pensado que ele era louco. Você sabe, quando você ouve a Voz de Deus,
e ouve a Palavra de Deus, você é meio louco para o mundo. Mas se você
ouve a Voz, você sabe o que está fazendo.
60
E nada ia parar Moisés então, ele estava em seu caminho! Ele foi
muito persistente. Mesmo quando Faraó estava diante dele, e jogou a
vara e se transformou em uma serpente, e os magos vieram e puderam
fazer a mesma coisa, Moisés não correu como um covarde. Ele ﬁcou lá.
Ele sabia que Deus o havia enviado, não importava quantos imitadores
carnais o diabo pudesse trazer. Ele ﬁcou em seu posto de dever, porque
ele tinha ouvido a Voz de Deus. Ele apenas ﬁcou lá e observou as
serpentes rastejarem e, depois de um tempo, sua serpente se aproximou
e comeu as outras. O que aconteceu com as varas deles que a serpente
comeu, para onde elas foram? Tente desvendar isso. Muito bem.
61
Davi, depois de ter conﬁado em Deus, e visto que o Senhor Deus
estava com ele, isso o ajudou a matar um urso sozinho, e também um
leão. E então ele se encorajou, porque Deus estava com ele. Ele sabia que
Deus estava com ele, porque Deus havia feito algo por ele. Deus fez algo
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por você. Ele salvou você, e esse é o maior milagre que existe. Agora Ele
estava pronto para fazer algo mais. E chegou a hora em que Golias se
vangloriou. Ora, Davi disse: “Vocês querem dizer que vocês deixarão
esse ﬁlisteu incircunciso ﬁcar lá e desaﬁar os exércitos do Deus vivo?
Qual é o problema com vocês, companheiros?”
62
Bem, Saul era o homem mais capaz entre eles, cabeça e ombros
acima do seu exército. E esse Davi era apenas um pequeno nanico, um
sujeito pequenino, de aparência avermelhada, com aparência de um
menino, pequeno pastor de ovelhas de ombros pequenos. E então Saul
disse: “Eu admiro sua coragem, ﬁlho. Mas, lembre que esse homem é
um guerreiro desde a juventude e você não passa de um jovem.” Ele
disse: “Mas o teu servo estava pastoreando as ovelhas de teu servo, uma
vez, e um urso veio e tomou uma delas. Eu fui atrás dele, e o Senhor o
entregou em minhas mãos.” Disse: “Um leão veio e,” disse, “derrubei-o
com minha funda. E quando ele se levantou para rugir contra mim, eu
peguei minha faca, e agarrei-o pela juba e o matei.” E disse: “Quanto
mais o Senhor Deus vai me entregar esse ﬁlisteu incircunciso nas
minhas mãos!” Amém. E se Deus salvou a tua alma de uma vida de
pecado, quanto mais Ele pode enfrentar esse câncer!
63
Observem o pequeno Davi. Saul disse: “Eu admiro sua coragem,
mas você não é um guerreiro. Mas se você quiser ir, eu vou te vestir”,
então ele tirou a sua armadura e a colocou sobre ele. Ora, o pequeno
Davi com todo aquele Ph.D. e D.D.D. pendurados nele, ele descobriu
que a túnica eclesiástica de Saul não se encaixava em um homem de
Deus. Então ele disse: “Eu nunca provei esta coisa, tire isso de mim.
Deixe-me ir do jeito que eu quero ir, do jeito que eu sei que é correto.”
Oh, que coisa! E ali vai ele. E ele foi persistente que derrubaria Golias, e o
fez. E ele matou Golias.
64
Eu penso em suas ovelhas. Lá estava Davi, um homem tão leal
em seu posto de dever! E este leão, que poderia tê-lo matado facilmente,
entrou e pegou uma das ovelhas do seu pai e saiu. E ele não tinha
realmente nada para lutar com o leão, a não ser uma pequena funda.
Vocês, meninos, sabem. Quantas vezes tive que pagar por uma janela! E
um pedacinho de couro, com uma corda, você sabe, e gire esta pedra e
atire-a. E nós costumávamos derrubar essas libélulas da cerca, e essas
coisas, e atirar com essas fundas. Isso era tudo o que Davi tinha;
diﬁcilmente mataria um coelho. Mas descobrimos que Davi, o que quer
que ele tivesse em suas mãos não era muito, mas ele tinha coragem. E ele

130
Agora você diz: “Bem, quem saberia o que era certo?” Micaías
estava com a Palavra! Como você pode abençoar o que Deus
amaldiçoou? Como você pode dizer às pessoas que elas podem viver
assim e fazer essas coisas, e ainda manter a comunhão com Jesus Cristo?
Você não pode fazer isso. Você precisa nascer de novo e ser cheio do
Espírito Santo. [Espaço em branco na ﬁta - Ed.] “...Jesus Cristo, pela
remissão de seus pecados, e recebereis o Dom do Espírito Santo. Porque
a promessa é para os vossos ﬁlhos e para os que estão longe, tantos
quantos o Senhor nosso Deus chamar.” Essa foi a receita. Não queira
você adulterar esta receita.
131
Um médico pode prescrever uma fórmula para você. E você leva
isso para algum farmacêutico charlatão, e se ele não a combina direito,
ele matará seu paciente. E esse é o problema hoje, você adotou apertos
de mãos e tudo mais, em vez Disso. Volte! Deus permitiu Pedro
prescrever uma receita Eterna para a salvação. Ela nunca foi mudada e
não pode ser mudada. Apertos de mãos e unir-se à igreja, e coisas, nunca
tomarão o Seu lugar. Tem que voltar, Palavra por Palavra, da maneira
que Ela está escrita lá. Esta é a receita que eles usaram por todo o restante
da Bíblia. Eles a usaram até o Concílio de Niceia, e então eles mudaram a
receita. Essa é a razão que temos tantos membros mortos hoje.
Verdadeiramente. Você precisa obter a receita verdadeira. Então saiba,
se acertou o alvo lá, vai acertar o alvo hoje: “É para vós e para vossos ﬁlhos e
para aqueles que estão longe, até tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar.”
Não emende nada a Ela. Não adicione nada mais a Ela. Se você colocar
qualquer coisa a mais Nela...
132
Lembre-se: uma receita é apenas o suﬁciente do antídoto para
tirar a doença, e o suﬁciente para matar... o suﬁciente do remédio para o
paciente. E se você não ﬁzer assim, você coloca muito do antídoto nele,
ou outra coisa que não funciona, o enfraquece muito e não vai ajudar o
paciente. Você coloca muito do veneno e matará o paciente. Tem que ser
na medida certa. E Ele escreveu uma receita Eterna, pois é para todas as
gerações. Não o aperto de mãos, unir-se à igreja e todas essas outras
coisas. Ele disse: “Arrependam-se e sejam batizados em Nome de Jesus Cristo
para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o Dom do Espírito Santo.
Está prometido para vós e vossos ﬁlhos.” Eles pegaram essa receita e a
cumpriram no grande balcão de Deus. E quando o ﬁzeram no Dia de
Pentecostes, eles curaram os doentes, ﬁzeram tudo o que havia para ser
feito, porque era Deus, Cristo neles. Muito bem.
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assírios para fora do país, com estes chifres.”
127
Josafá olhou ao redor, você sabe, e ele disse: “Você não tem
outro?” “Outro? Quando temos quatrocentos profetas hebreus
treinados pela escola, pra quê você precisa de outro? Nós temos
quatrocentos! Todo o seminário está aqui, e todos eles em comum
acordo, dizendo: “Subam, o Senhor está com vocês. ASSIM DIZ O
SENHOR.” Josafá disse: “Bem, você não tem outro?” Ele disse: “Oh, eu
tenho outro que eu poderia consultar,” disse, “esse é Micaías, ﬁlho de
Inlá, mas,” disse, “eu o odeio.” Ah, claro. Sim. Disse: “Bem, ele nem
sequer concorda com essas denominações e coisas.” Disse: “Se você
precisa. Há, há um sujeito estranho,” disseram eles. “Oh,” ele disse,
“não deixe o rei dizer isso. Vá buscá-lo.”
128
Então eles enviaram um dos companheiros para trazê-lo, disse:
“Agora, Micaías, você sabe que foi posto para fora da associação, você
não tem mais companheirismo com eles. Mas agora, se você apenas
disser a mesma coisa que eles disseram, eles podem te devolver o teu
cartão de companheirismo, quando você voltar novamente.” Vocês
podem imaginar falando para um profeta desta maneira?
Micaías disse: “Como o Senhor Deus vive, eu direi apenas o que Ele
disser.” Agora, aí está. Amém. É isso aí.
“Bem, você sabe o que eles podem fazer por você?”
“Isso não importa. Eu só direi o que Ele disser.” Ele voltou e
disse: “Agora, deixe-me ter esta noite, e eu verei o que o Senhor dirá.”
Ele voltou na manhã seguinte e disse: “Vá. Sim, senhor. Vá em
frente. Mas eu vi Israel como ovelhas dispersas, sem pastor.”
129
Então Zedequias vem, levanta sua mão e lhe dá uma bofetada
bem na boca: “Esse pequeno santo rolador”. Derrubou-o no chão e
perguntou: “Para onde foi o Espírito de Deus quando saiu de mim?” Ele
disse: “Você verá.” Então ele disse: “E o que tem isso?” Disse: “Eu vi uma
visão a noite passada. Vi Deus sentado em um lugar alto e, neste lugar, Seu
grande e alto Trono.” E disse: “Ele, todos estavam ao redor Dele. Eles
tiveram um conselho: 'Quem podemos mandar descer para enganar
Acabe para levá-lo até lá e cumprir o que o profeta Elias havia dito? O
que podemos fazer a respeito disso?'” E disse: “Um espírito mentiroso se
levantou e disse: 'Eu descerei e entrarei naqueles profetas, e farei com que
mintam.' E o Senhor disse: 'Você é aquele que pode fazer isso'. Porque
eles haviam sido treinados através de um seminário, você sabe. Disse:
“Você vai fazer isso. Isso é tudo que você pode fazer.'” Ele desceu e o fez!

sabia que eram as ovelhas do seu pai. E ele foi enviado pelo pai para
cuidar dessas ovelhas. Ele era responsável por elas. E agora ele pegou o
que tinha na mão e usou para resgatar aquela ovelha, persistentemente,
que ele a tiraria daquele leão.
65
Vocês já viram um leão, como ele se parece? Vocês os veem em
uma jaula; bem, eles são gatinhos. Vocês deveriam ouvir um na selva.
Esses tipos por aqui estão em uma jaula, em cativeiro; você ouve um
deles rugir, parece ruim. Vocês deveriam ouvir um na selva, caçando-o,
e saber que ele está te caçando também. Então, oh, que coisa, ele é um
grande sujeito! Quando ele ruge, os besouros, macacos, babuínos e
chacais, tudo para. Ele é um rei e eles lhe dão espaço. Mas aqui Davi vai
com esta pequena funda para trazer de volta aquela ovelha, e ele a
trouxe.
66
Oh, que coisa! como eu poderia tomar um texto sobre isso por
alguns minutos! Sim, senhor. Você é a ovelha de Deus, também. A
doença tomou conta de você. Eu não tenho muito, nem mesmo uma
funda, mas eu tenho a Palavra. Eu vou atrás de você, esta noite, para
trazer você de volta. Eu estou vindo para resgatá-lo com a Palavra do
Senhor. Eu não sei nada sobre remédios e cortar com facas e coisas, mas
Isto eu tenho provado. Eu sei que Isto é certo, então eu vou atrás de
vocês, ovelhas, para trazê-los de volta aos pastos verdejantes do amor
de Deus novamente. Deus, ajude-me com esta pequena funda!
67
Davi o tinha entre seus dedos e ele tinha cinco pedras na mão. O
que é isso? F-é [Em inglês, F-a-i-t-h ] em J-e-s-u-s. E aqui vem ele
trazendo a ovelha de volta. Agora, é desta maneira que estamos fazendo
esta noite, tendo fé em Jesus, e persistentemente vamos ﬁcar em Sua
Palavra intocada. E nós cremos que Deus manterá Sua Palavra. Se Ele
não o ﬁzer, então estamos todos perdidos. Toda Palavra de Deus é
pontuada com um “amém” para o crente. Isto é correto. Sim, ele foi
persistente.
68
E também Sansão, quando ele encontrou aqueles ﬁlisteus, você
já pensou nisso? Ora, Sansão, eles o têm retratado como um homem que
tinha ombros como portas de celeiro. Bem, não seria nenhum segredo
encontrar um homem assim que poderia pegar um leão e rasgá-lo em
dois. Mas Sansão era um... Perdoem-me por esta expressão, eu vou dizer
como se ele fosse um pequeno anão de cabelos encaracolados, apenas
um ﬁlhinho da mamãe com sete cachinhos de maricas pendentes. Vê?
Lembrem-se, ele era um fraco até que o Espírito do Senhor veio sobre

17

18

PERSEVERANÇA

ele, então ele pegou o leão e o rasgou em pedaços. Isto é correto.
Primeiro, o Espírito do Senhor sobre ele, então ele sabia onde ele estava.
69
E se a igreja apenas puder ser ungida, ungida com a verdadeira
fé! Quando aquele leão rugiu, eu penso que Sansão tremeu. Mas o
Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele foi persistente, disse: “Estou
pronto para te encontrar”; agarrou o leão, rasgou-o no meio, jogou-o
para um lado, e seguiu em frente.
70
Eles o cercaram, uma noite. E ele pegou os portões de Gaza,
colocou-os sobre os ombros e caminhou até o topo da colina com eles.
Que coisa! Oh, que coisa! Que homem, um sujeitinho pequeno assim!
Mas o fato é que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele estava. Isso é o
que fez a diferença. Então, um dia, ele foi cercado por mil ﬁlisteus. E lá
estava ele, não tinha nada com ele, então ele pegou a queixada de uma
jumenta, provavelmente morta há quarenta anos ou mais, e era um osso
seco de verdade. E aqueles ﬁlisteus usavam capacetes e casacos que eles
chamam de armadura, que são grandes voltas de aço ou latão, e um
capacete de cerca de uma polegada de espessura. E ele pegou aquela
queixada daquela jumenta e matou mil ﬁlisteus.
71
Você já pensou? Peguem essa velha queixada seca do deserto, lá,
e batam num desses capacetes, ora, essa queixada se quebraria em mil
pedaços. Mas ele ﬁcou lá, e eles com seus capacetes de aço, com lanças, e
ele simplesmente os espancou à direita e à esquerda, até derrotar mil. O
restante deles correu para as rochas. O que foi isso? Contanto que ele
pudesse alcançar lá atrás e sentisse as sete tranças, esse era o pacto de
Deus. Não havia nada que o incomodasse, contanto que ele tivesse essa
promessa do pacto.
72
E nada pode incomodar a Igreja do Deus vivo enquanto
pudermos sentir esse Espírito Santo, o pacto da Palavra de Deus em
nossos corações, a Bênção Pentecostal. “Pois as obras que faço, vós também
as fareis. A vida que está em Mim estará em vós. Como o Pai Me enviou, Eu
também vos envio.” O Pai que O enviou, veio Nele. O Jesus que envia o
homem, vai no homem. Não é o homem; é Jesus. Não era Jesus; era
Deus. “Como o Pai Me enviou, Eu também vos envio. Eu estou convosco
sempre, até a consumação. Eu estarei convosco até o ﬁm do mundo. E as obras
que Eu faço, também as fareis. Um pouco de tempo e o mundo não Me verá mais;
todavia, vereis a Mim, o crente, porque estarei contigo, até mesmo em ti, até o
ﬁm do mundo”, Jesus Cristo. Enquanto eu puder sentir esse Espírito de
Deus por perto, algo vai acontecer. Eu posso ver as pessoas que crerão

tinha vindo da Califórnia, ela tinha um tumor de 22 quilos. Ela não
queria ir a um médico; e então, quando eles a ﬁzeram ir, era muito
grande para ser operada, um grande tumor com água. E ele estava para
fora, desse jeito, um grande tumor. E eles a tinham trazido para cá. Eles a
trouxeram. Eles não puderam trazê-la de carro. Eles tiveram que colocála numa espécie de trailer, para trazê-la. E eles a trouxeram para cá.
123
Eu não sabia, e simplesmente fui em frente e falei; eu ﬁz uma
chamada de altar. E ela disse: “Ele não vai orar pelos enfermos?”
Disse: “Não.”
Ela disse: “De que porta ele sai?” Uhum. Agora apenas pense,
sua fé! E eles pegaram a mulher e a levaram para a porta dos fundos,
onde eu passo pelo escritório do pastor e vou para o meu carro.
124
E a mulher deitada lá, me pegou pela perna da calça, e ela disse:
“Irmão Branham!” Ótimo, oh, que coisa! Ela estava lá fora desta
maneira. Disse: “Se você apenas colocar suas mãos em mim, Deus me
restaurará.” E eu ﬁz isso. E cerca de três meses a partir de então, eu
estava em uma reunião. E ali estava ela, tão perfeitamente normal
quanto qualquer mulher no país; e convidava todas as irmãs para ir com
ela para um quarto, e se despia para que vissem se ela tinha tido uma
operação ou não. Por quê? Ela foi persistente. Ela estava determinada a
conseguir o que ela tinha vindo buscar. Essa é a maneira que é. Sim,
senhor. Sua fé se agarrou à Palavra.
125
Micaías, uma vez, quando ele foi chamado. Quando Josafá fez
uma aliança com Acabe, ali é onde o crente e o incrédulo se misturaram.
E ele disse que queriam ir à guerra; eles estavam indo para um lugar,
para tomar seu próprio terreno. Fundamentalmente pertencia a eles.
Disse: “Por que esses assírios comem o milho que pertence a Israel?
Josué nos deu aquilo!” Isso é exatamente correto. Então eles foram e
tiveram uma grande escola de pregadores lá, um seminário inteiro;
quinhentos, quatrocentos ou quinhentos deles, homens hebreus bem
treinados.
126
E assim Josafá disse, sendo um homem justo, ele disse: “Mas não
devemos consultar ao Senhor?” Ele disse: “Ah, sim, talvez seja isso.”
Acabe, você sabe que sujeito ele era, então ele desceu e disse: “Eu tenho a
resposta, tenho quatrocentos profetas. Nós vamos trazê-los para cá.”
Então eles desceram ali, e um deles, Zedequias, creio que foi, fez para si
dois grandes chifres e subiu até lá, dizendo: “ASSIM DIZ O SENHOR.
Suba, ela pertence a você. ASSIM DIZ O SENHOR, você vai empurrar os
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gosto disso, dessa persistência até ela entrar na presença do mensageiro.
E ela disse: “Tudo está bem.” Seu marido esfregando as mãos e andando
de um lado para o outro da sala, chorando, e o bebê deitado na cama,
morto, mas “Tudo vai bem.” Amém. Por quê? Ela tinha chegado ao seu
objetivo. Ela havia estabelecido seu objetivo. Sua persistência, que ela
poderia chegar ao homem de Deus, o homem de Deus poderia dizer-lhe
o porquê. E então ela caiu a seus pés e revelou o que tinha acontecido.
119
Agora, ele estendeu a mão e pegou seu cajado, e disse ao seu
servo: “Tome isto, e coloque sobre o bebê.” Agora, eu acho que é daí que
Paulo começou a colocar os lenços sobre as pessoas. Veja, porque Elias
sabia que tudo que ele tocava era abençoado, mas se ele conseguisse
fazer a mulher acreditar nisso! Mas a fé da mulher não estava no cajado,
estava no profeta. Vê? E ela disse: “Como o Senhor Deus vive e sua alma
nunca morre”, veja, ela havia testemunhado que ele tinha Vida Eterna.
Disse: “E tua alma nunca morre, eu não vou deixar você.” Oh, que coisa!
Fique com isto! Isso mesmo.
120
Essa é a maneira de conseguir o que você quer. Como esta
mulher sunamita, como esta mulher siro-fenícia, ﬁque com isso! Segure
ﬁrme. Fique bem com Cristo. Segure isso hoje à noite, e espere. Apenas
não se mova. Amanhã, se alguém disser: “Isso é só…” Apenas feche seus
ouvidos para eles. Tenha fé. Permaneça nisso. Disse: “Eu não te
deixarei.” E Elias disse: “Bem, não posso me livrar dela, eu posso muito
bem ir com ela.” Então ele cingiu seus lombos e foi. Observem quando
ele entrou no quarto. Ele não sabia o que fazer. Ele nem orou. Ele apenas
andou de um lado para o outro, de cima a baixo, até sentir o Espírito de
Deus vir sobre ele. Então ele foi e se deitou sobre o bebê, soprou sete
vezes e o menino voltou à vida.
121
Marta sabia que, se Deus estava naquele profeta, certamente Ele
estava em Seu Filho, veja, e essa é a razão pela qual ela poderia ser
persistente. E se tivemos milhares de anos de experiência desde então
para saber que Deus cumpre Suas promessas, quão persistentes
devemos ser hoje à noite quando podemos ver a Presença de Jesus
Cristo, oh, que coisa, e brilhar como as estrelas!
122
Eu me lembro de uma noite, em casa, há não muito tempo, havia
uma mulher, e eu não sabia que a mulher queria receber oração. Eu não
desci orar pelos enfermos naquela noite. E estava tão tumultuado em
todo o lugar! E alguns dos meus administradores que estão sentados
aqui, em algum lugar, esta noite, estavam lá. E havia uma mulher que

Nele, que reﬂetirão os louvores e a glória de Deus.
73
Toda vez que você olha para a lua, não é a lua brilhando, é o sol
brilhando na lua. Se eu pudesse dizer: “Lua, o que faz você brilhar?” Ela
diria: “Não sou eu que estou brilhando. É algo brilhando em mim. Eu
devo manter a luz brilhando na ausência do sol.” E a Igreja é um tipo da
lua. Nós devemos reﬂetir a Luz durante a ausência do Filho de Deus,
porque nós somos ﬁlhos e ﬁlhas de Deus, uma Luz menor, e tanto
quanto podemos ver, aquela lua reﬂete o mesmo tipo de Luz que o sol
reﬂete. Oh, não são as pessoas, é Deus nas pessoas.
74
Eu fui um guarda ﬂorestal por vários anos. Eu amo os animais, e
eu gosto de cuidar deles. Então eu fui um Oﬁcial de Conservação por
sete anos. Eu costumava passar por uma fonte antiga. Essa foi a melhor
fonte em que eu já bebi. Eu sempre gostei porque ela era tão alegre,
sempre borbulhando, borbulhava, borbulhava, borbulhava. E eu
pensei: “Oh, que coisa”! Eu me abaixava e bebia. Um dia, pensei:
“Pequena fonte, o que te faz tão feliz? É porque esses coelhos bebem de
ti?”
Se ela pudesse falar, ela diria: “Não, não é isso o que me faz
borbulhar.”
E eu diria: “Talvez é porque um cervo bebe de ti, de vez em
quando?”
“Não, não é isso o que me faz borbulhar.”
“Bem,” eu diria, “pequena fonte, talvez seja porque eu bebo de
ti, uma vez por mês.”
Diria: “Não, não é isso.” Eu diria: “Bem, o que te faz borbulhar
assim o tempo todo?”
Se ela pudesse falar, ela diria: “Não sou eu que estou
borbulhando. É algo atrás de mim que me faz borbulhar”
75
E é dessa maneira que o Espírito Santo é para o crente. Há algo
atrás de você. Você não pode empurrá-Lo, afastá-Lo. Ele cuida de você.
É Ele que te faz borbulhar, Algo dentro de você. Como Jesus disse à
mulher junto ao poço: “Poços de água borbulhando para a vida eterna”,
gêiseres constantemente espalhando as alegrias de Deus através de sua
alma, o tempo todo. [gêiser, é uma nascente termal que entra em
erupção periodicamente, lançando uma coluna de água quente e vapor
de ar - Trad.] E enquanto a Igreja puder sentir Isso em torno dela, do que
você tem medo, vê?
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76
Sansão não temeu. Ele foi persistente. Tudo o que ele tinha era
uma queixada de uma jumenta, mas ele foi persistente porque ele sabia
que seus cachos ainda estavam pendurados ali.
77
O médico pode ter-lhe dito: “Não há uma chance de você ﬁcar
bom. Você está morrendo. Você tem câncer.” Mas enquanto você puder
sentar aqui e sentir a gloriosa ressurreição de Jesus Cristo, que diferença
faz? O que o médico diz agora faz alguma diferença? Veja, seja
persistente. Ele gostaria que você... se ele é um bom médico, ele diria que
quer que você ﬁque bem. Isso é o que ele quer. E você deve fazer isso;
para ter fé, você deve ser persistente.
78
João tinha tanta certeza de que ele veria o sinal correto! Ele sabia
que Deus lhe tinha dito que ele saberia quem era o Messias. Ele foi tão
persistente!
E alguém poderia ter dito: “Bem, você não acha que este é Ele?”
Ele disse: “Eu saberei quando Ele vier.” Ele estava tão certo, que
disse: “Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.” Ele sabia
que era Ele. Ele O testiﬁcou: “Eu vi o Espírito de Deus descendo do Céu sobre
Ele, como uma pomba, e sei que este é o Filho de Deus.” Persistente! Oh, nós
poderíamos continuar e continuar, com personagens.
79
Esta pequena mulher, ela era grega, do país da Siro-fenícia, e
descobrimos que ela deve ter ouvido sobre os louvores e a glória do
Senhor Jesus. “A fé vem pelo ouvir, ouvir a Palavra de Deus.” Ela ouviu, e
quando ouviu… Você sabe, a fé encontra recursos que os outros não
veem. Agora, se você não tem fé, bem, então, não há necessidade de
tentar mostrá-la para você. Porque a fé pode ver isso. “A fé é a substância
das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem.” A fé vê o que
as pessoas cegas não veem. A fé é o sexto sentido. Os cinco sentidos estão
bem, contanto que eles não discordem do sexto. O sexto sentido é a fé, “é
a substância das coisas que se esperam”, você não vê, não prova, não
sente, não cheira ou ouve, mas ainda assim você a conhece. A fé te diz
isso. E é tão segura que é real, que ela vem para você como uma
substância. Não apenas imaginação. É algo que você tem.
80
Eu vejo pessoas vindo à plataforma, dizendo: “Irmão Branham,
eu tenho toda a fé!”
“Bem, o que você está fazendo aqui, então?” Vê? Vê? Vê?
“Eu não a tenho.” Mas quando você a tem, quando qualquer
coisa…
81
Você teve coisas que aconteceram, que você simplesmente sabia

veio e abençoou-a e disse-lhe que ela teria um ﬁlho. O ﬁlho tinha cerca
de doze anos de idade. Lá fora no campo, ele deve ter tido uma
insolação. Esta mulher tinha sido muito gentil com Elias. Ela era uma
mulher sunamita e veio da terra de Suném. Ela disse ao seu marido,
sendo um homem rico, ela disse: “Eu creio que este homem que passa
por aqui é um homem santo.” Ela disse: “Vamos fazer-lhe uma
gentileza.” Disse: “Vamos construir um pequeno quarto para ele ao lado
da nossa casa para quando ele vier, e colocar uma pequena cama e um
jarro para que ele possa descansar.” E o marido dela disse: “Isso seria
muito bom.” “Então quando você faz algo para esses pequeninos, você o faz
para Mim”, disse Jesus.
116
Então ele falou, disse ao seu servo Geazi. Disse: “Vá e pergunte a
ela, posso eu falar com o capitão ou o que posso fazer por ela?” Ela disse:
“Não, eu moro no meio do meu povo. Estou bem.” E Geazi, disse: “Mas
ela não tem ﬁlhos.” Disse: “Vá dizer a ela.” Veio uma visão. Disse: “Vá
dizer a ela, que mais ou menos por este tempo, ela vai ter um ﬁlho.” E ela
o teve.
117
O menino tinha cerca de doze anos de idade. Seu pai sendo
velho. Ele estava no campo, um dia, deve ter tido uma insolação. Foi por
volta do meio-dia, começou a chorar: “Minha cabeça! Minha cabeça!”
Ele mandou levar o menino para dentro. E ele o deitou no colo da mãe
até que ele morreu. Olhem que lugar apropriado: ela o levou para o
quarto onde o profeta havia se deitado naquela cama. Vê? E ela disse ao
servo: “Sele uma mula e vá ao Monte Carmelo. Lá em cima há um
esconderijo em algum lugar, onde este pregador está morando. Foi ele
quem teve o poder de ter uma visão, disse que eu teria esse ﬁlho; e se ele
está perto o suﬁciente de Deus, ele é o mensageiro da hora de Deus. E eu
sei, se ele pudesse me dizer por que, se eu chegasse até ele, ele me
contaria por que Deus levou a criança. Deixe-me chegar lá.” Ela disse:
“Se alguém te saudar, você não o saúde. E não pare; apenas continue."
Oh, eu gosto disso! Agora é um tempo urgente. As pessoas estão
morrendo, não devemos estar brincando no caminho. Vá em frente. E
ela foi persistente.
118
E Elias. Você sabe, Deus nem sempre diz aos Seus profetas tudo
o que vai acontecer. Ele olhou e viu que ela vinha, disse: “Aqui vem essa
sunamita.” E disse, “Ela está cheia de tristeza, mas Deus escondeu isso
de mim.” Ele disse: “Corra, vá encontrá-la.” Ele disse: “Está tudo bem
contigo? Está tudo bem com teu marido? Está tudo bem com o ﬁlho?” Eu
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para fora!'”.
110
Ele pode ter sido um Homem, chorando, mas quando Ele
chamou aquele homem para fora da sepultura, que estava morto há
quatro dias, e sua alma em uma jornada de quatro dias em algum lugar!
Eu não sei onde estava, nem você. Então, de qualquer forma, Ele o
chamou de volta. A corrupção conhecia seu Mestre. A alma conhecia seu
Criador. E um homem que havia estado morto, ﬁcou em pé e viveu
novamente, depois de estar morto por quatro dias. Esse era mais que um
homem. Esse era Deus!
111
Era um Homem quando desceu da montanha, naquela noite, e
estava com fome, olhou ao redor de uma ﬁgueira para encontrar algo
para comer. Ele era um Homem quando estava com fome. Mas quando
Ele tomou cinco pães e dois peixes, e alimentou cinco mil, Aquele era
mais do que um homem.
112
Ele era um Homem quando estava deitado na parte detrás
daquele barco, naquela noite, onde dez mil demônios do mar juraram
que O afogariam. E aquele velho barquinho naquela tempestade, como
uma rolha de garrafa em algum lugar, ﬂutuando para cima e para baixo
daquele jeito. Ele era um Homem quando estava dormindo, Ele estava
cansado, a virtude tinha saído Dele. Mas quando colocou o pé sobre o
parapeito do barco, olhou para cima e disse: “Paz, ﬁque quieto!”, e os
ventos e as ondas Lhe obedeceram; Aquele era mais do que um homem.
Aquele era Deus em Cristo, reconciliando o mundo Consigo mesmo!
113
Ele era um Homem quando morreu na cruz, clamando por
misericórdia. Isto é correto. Mas Ele era Deus na manhã da Páscoa,
quando Ele quebrou o selo, que estava no sepulcro, levantou-se e subiu
ao Alto, (sim, senhor) sempre vivo para fazer intercessões. Todos os
homens e mulheres, que alguma vez se sentiram insigniﬁcantes, creram
nisso. Sim senhor.
114
Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente! “Crês tu nisto?” [A
congregação diz: “Amém.” - Ed.] Sim, senhor. Ele é tão grande bem aqui
entre nós, hoje à noite, como o era anteriormente. Crês tu nisto?
[“Amém.”] Ele é o mesmo Curador, esta noite, como Ele era antes. Crês
tu nisto? [“Amém.”] Claro. Ele não pode falhar. Seja persistente.
Mantenha sua posição em Cristo, sua conﬁssão. Mantenha ﬁrme sua
conﬁssão em Cristo.
Ela foi persistente e obteve a ressurreição de seu irmão.
115
A mulher sunamita foi persistente na presença de Elias. Elias

que seria assim. No entanto, você não sabia como aconteceriam, mas
que iam acontecer. Isso é fé. Isso é fé real. Vai acontecer então, quando
você sabe que vai acontecer. Agora, a fé encontra um recurso que os
outros não veem. Sua Palavra é uma espada. A Bíblia diz assim, em
Hebreus 4:12, que Ela é uma espada. Mas é preciso um braço de fé para
empunhar essa espada. Somente a fé pode fazer isso, segurar a espada.
82
Ela teve muitos obstáculos, esta pequena mulher. Agora, ela
tinha uma ﬁlha que que estava com epilepsia e estava muito, muito mal.
E ela ouviu que Jesus curava a epilepsia. Agora, “a fé vem pelo ouvir”, e
era a ﬁlha dela, então ela estava decidida a ir a algum lugar e ouvir a
Jesus. E agora ela tinha muitos obstáculos, simplesmente muitos,
muitos obstáculos, mas a sua fé não tinha nenhum obstáculo. Esta noite,
as pessoas têm muitos obstáculos. Sua mente tem muitos obstáculos.
Mas a sua fé, não há nada que possa ﬁcar no seu caminho. A fé não
conhece obstáculos.
83
Vamos apenas pensar em algumas das coisas que poderiam ter
acontecido com esta pequena mulher. Eles poderiam ter dito a ela:
“Você é uma grega.” Em outras palavras: “Sua denominação não está
patrocinando essa reunião. Você não tem nenhum direito de ir até lá.”
Bem, se isso estivesse em sua mente, ela não teria ﬁcado sentada por
muito tempo, de qualquer maneira. Ela teria enchido o cântaro, e teria
ido embora. Mas descobrimos que isso não a impediu. Se ela era grega
ou não, ela tinha fé. Tudo o que ela precisava era ter fé. Agora, alguém
pode ter vindo até ela e dito: “Bem, os dias dos milagres são passados.
Não existe tal coisa. Essas pessoas simplesmente são um bando de
fanáticos.” Mas ainda assim ela foi persistente. Ela iria de qualquer
maneira.
84
Vamos pensar em outro. Alguns deles podem ter dito: “Bem,
você sabe, seu marido é um homem notável aqui na cidade, e se você for
surpreendida lá com aquele grupo, seu marido realmente deixará
você.” Mas ainda assim ela foi persistente. Ela tinha fé, e tinha uma
necessidade para usá-la. Alguns deles podem ter dito: “Ora, quando
você for ao jogo de cartas ou a qualquer tipo de diversão que você for, as
pessoas rirão de você.” Ela ainda foi persistente. E então aquela velha
coisa pode ter vindo a ela: “Você sabe, o pastor vai tirar você da igreja se
você for até lá e se envolver em algo assim.” Mas isso não a impediu.
Ainda assim ela foi persistente. Ela estava indo de qualquer maneira.
Por quê? Ela havia atingido a fé. A fé vai fazer isso. Eu não me importo
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com o que os outros pensam; a fé faz isso.
85
Finalmente, ela passou por todos esses obstáculos e chegou a
Jesus. Agora, aparentemente, todo o seu problema tinha acabado, ela
tinha chegado até Jesus; mas não; estava apenas começando. Muitas
pessoas diriam: “Bem, se eu conhecer Jesus…” Sim, vemos isso todas as
noites. Veja, Ele vem diretamente a nós, todas as noites, Ele mesmo
prova que está aqui, mas ainda voltamos na noite seguinte com todos os
nossos problemas novamente. Vê? Isso é verdade? Agora, isto é correto.
86
Ela chegou a Jesus. Se ela não tivesse tido esse tipo de fé, a
primeira decepção depois de encontrar Jesus, ela teria se aborrecido e
voltado. Mas, veja você, a fé não fará isso. A fé não te solta. A fé é
persistente. Ela se mantém ﬁrme. Agora observem, ela tinha toda
conﬁança e fé neste Homem. Agora, se ela estivesse apenas zombando,
ou apenas dizendo: “Eu vou descer e tentar, vou ver o que Ele tem a
dizer. Se ele disser alguma coisa contra os nossos credos, nós
simplesmente vamos embora. Isso é tudo.” Mas ela foi buscar algo, e ela
estava determinada a ﬁcar lá até conseguir. Aí está, essa é a pessoa; como
a rainha do Sul, que nós pregamos sobre isso a outra noite.
87
Observem quando ela chegou até Jesus. Em vez de receber as
boas-vindas, ela foi ignorada. O que vocês acham que as pessoas hoje
fariam ao chegar naquele ponto e fossem tratadas assim? Jesus disse a
ela rapidamente. Depois que ela passou por todas essas barreiras e
ﬁnalmente... [Espaço em branco na ﬁta - Ed.] Ela disse...
88
Ela veio até Ele. E ela correu até Ele para adorá-Lo, e disse: “Tu,
Filho de Davi, tem misericórdia de mim; minha ﬁlha está atormentada
com um demônio. E eu soube que Tu és o grande Curador, e eu venho
para pedir que Tu me ajudes.” Ele simplesmente a ignorou. Olhou para
ela, e continuou andando. Oh, que coisa! Ela era um pouco mais do que
o nosso Pentecostes moderno; eles empinaram seus narizes e voltaram
dizendo: “Eu não tenho que fazer isso.” Mas não aquela mulher. Ela
tinha fé. Ela ﬁcou bem ali. Agora ela foi atrás Dele novamente: “Senhor,
eu não posso simplesmente ter?” E ela não estava pensando sobre o que
ela havia passado. Ela não estava pensando sobre o que ela teria que
passar. A única coisa que ela sabia, ela cria que se conseguisse fazê-Lo
dizer algo... Isso é tudo que ela precisava saber, que Ele dissesse algo!
Ela sabia que estava funcionando com os outros, por que não
funcionaria com ela?
89
Você luta em cada centímetro do caminho. Deus, lá no Egito, deu

aproximou Dele corretamente, de joelhos, disse: “Senhor, se Tu estivesses
aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, tudo o que pedires a
Deus, Deus vai dar.” Oh, se tão somente pudéssemos pensar nisso!
“Mesmo agora, Senhor, tudo o que pedires a Deus, Deus Te dará.”
107
Ele disse: “Eu sou a ressurreição e a Vida.” Nenhum outro homem
poderia dizer isso. “Eu sou a ressurreição e a Vida. Quem crê em Mim, ainda
que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em Mim nunca morrerá.
Crês tu nisto?” Ela disse: “Sim, Senhor. Eu creio que Tu és o Filho de Deus
que viria ao mundo.” Ele disse: “Onde vocês o sepultaram?”
108
Eu estava conversando com uma mulher há não muito tempo, e
ela disse para mim, ela disse: “Eu gosto de ouvir você falar, irmão
Branham, mas,” disse, “há apenas uma falha que você tem.”
Eu disse: "Obrigado", apenas uma falha. Eu disse: “O que é?”
Ela disse: “Você se vangloria muito de Jesus ser Divino.”
Eu disse: “Espero que esta seja a única falha que Ele possa
encontrar em mim”, eu disse.
“Você se vangloria muito de Jesus ser Divino.” Disse: “Ele não
era Divino.”
Eu disse: “Oh, sim, Ele era Divino.”
Ela disse: “Bem, você O faz Deus.”
Eu disse: “Ele era Deus ou foi o maior enganador que o mundo já
teve.” Veem? E eu disse: “Ele era Deus.”
Ela disse: “Ele era apenas um Homem. Ele não poderia ter sido
Deus.”
Eu disse: “Ele era. Ele era Deus e Homem, juntos.”
109
E ela disse: “Você disse que crê na Bíblia.”
Eu disse: “Sim, senhora, eu creio.”
E ela disse: “Se eu provar para você, pela sua própria Bíblia, que
Ele não era Divino, você aceitaria isto?”
Eu disse: “Certamente, se a Bíblia disser que Ele não era, mas,”
eu disse, “não creio que esteja na Bíblia.”
Ela disse: “Em São João, no capítulo 11, a Bíblia diz: 'Quando
Jesus desceu ao túmulo de Lázaro', a Bíblia diz, 'Ele chorou'.” E disse:
“Se Ele chorou, Ele não poderia ser Divino e chorar.”
Eu disse: “Bem, senhora, isso não comprova.” Eu disse: “Eu
quero lhe dizer, isso é mais fraco do que o caldo feito da sombra de uma
galinha que morreu de fome.” Eu disse: “Porque isso não se sustenta
com a Bíblia.” Eu disse: “Olhe, Ele foi até o túmulo, veja, e Ele parou
diante do túmulo, endireitou Seu corpo franzino e disse: 'Lázaro, vem
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havia afundado, naquela época, naquele país quente. O nariz cai
primeiro, como me disseram e, provavelmente, sua carne já estava
cedendo. Porque, depois de setenta e duas horas, a corrupção se instala
no corpo, segundo ﬁcamos sabendo.
103
Eu tive que sepultar um homem faz alguns dias, quarta-feira. E
ele morreu na quarta-feira passada, e eles simplesmente o trancaram e
estavam lá esperando que eu chegasse para pregar no seu funeral.
Provavelmente eles não podiam mantê-lo por mais tempo porque seu
rosto cairia. Vê?
104
E isso é o que estava acontecendo com Lázaro. Ele já estava
morto. E depois que ele estava morto, e tudo havia acabado, então aqui
vem Jesus entrando na cidade. Então eles sabiam que seriam criticados,
porque talvez já tivessem sido criticados. Mas Marta, ela tinha
demorado muito, aparentemente, sobre arrumar um lugar para Jesus
dormir, um lugar para Ele comer, e assim por diante. Até pediu para
Jesus, uma vez, para fazer sua irmã ir ajudá-la. Mas no fundo do seu
coração, a fé a atingiu. Enquanto Maria ﬁcou sentada, ainda chorando,
sem fazer nada, deu-se por vencida; Marta sai sorrateiramente da casa e
vai pela cidade. Sem dúvida, ela encontrou alguns na rua que lhe
disseram: “Onde está aquele curador Divino que vocês tinham por
aqui? E quanto a Lázaro, agora?” Ela passou direto por eles.
105
Ela chegou onde Ele estava. Veja como ela estava. Ela correu até
Ele. Ela tinha o direito de censurá-Lo, ela tinha o direito de dizer-Lhe:
“Ora, por que não vieste quando Te chamei?” Se tivesse sido com um
pentecostal de hoje, ou um batista, ou um presbiteriano, eles mudariam
de igrejas rapidamente. Vê? Claro. “Por que não vieste quando Te
chamamos?” Ela tinha o direito de fazê-lo, aparentemente. Mas ela não
tinha o direito. Como eu disse ontem à noite, você não pensa. É o
pensamento Dele, veja, o que Ele faz. “'Seja feita a Tua vontade', orem
assim.” Ele não é um menino de recados. Ele é Deus. Observem: “Venha o
Teu Reino. Seja feita a Tua vontade.”
106
E quando ela chegou até Ele, ela se aproximou Dele da maneira
certa. Ela disse, ela deu a Ele o título correto: “Senhor!” Não O censurou,
mas: “Senhor, se Tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.” Oh, que
coisa! Eu posso vê-Lo movendo Seu pequeno corpo cansado. E Ele
disse... “Se Tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas até mesmo
agora, tudo o que pedires a Deus, Deus Te dará.” Veja, ela sabia o que era o
Deus da criação. Ela sabia que Ele era o Messias ungido. Ela se

a Palestina aos judeus, mas eles lutaram em cada centímetro do
caminho! Deus disse a Josué: “Todo lugar que as solas dos seus pés
descansam, eu lhes dei.” Passos signiﬁcavam vitória, possessão e tão longe
quanto você pode subir ao Reino de Deus. Se você quer apenas subir um
pedacinho e dizer: “Bem, eu creio que talvez não tenha que ir para o
inferno, mas creio que serei salvo no ﬁnal, se eu me unir à igreja”, você
não tem muito chão ainda. Mas toda promessa na Bíblia é sua, mas você
terá que lutar contra todos os guardas do diabo, com uma espada de
dois gumes, e reivindicá-la por si mesmo. Seja persistente, caminhando
diretamente para lá.
90
Agora, ela se dirigiu diretamente ao próprio Deus. E Ele a
ignorou. E ela correu atrás Dele, clamando. Ela foi persistente. “Senhor,
me ajude”, disse ela. Ela O adorou, disse: “Ajude-me!”
Ouçam essa repreensão: “Eu não fui enviado para a tua raça.”
Oh, que coisa!
Então muitos deles teriam se levantado, e dito: “Bem, eu acho
que Ele não foi enviado para nós. Este reavivamento não. Acho que vou
embora.” Veja, Jesus sabia que ela tinha esse tipo de fé. Vê?
91
E outra coisa que Ele disse: “A tua raça é apenas um bando de
cachorros.”
Nossa! Que coisa! Não falem assim aos pentecostais modernos.
Oh! Você diz isso, eles dizem: “Bem, eu apenas vou deixar este grupo e
me unir às Assembleias. E as Assembleias dizem para mim: “Eu vou
com os outros, e com os outros, e com os outros, percebe?” Mas não
aquela mulher. Ela tinha fé.
E, além disso, vocês não são nada além de um bando de
cachorros. Não é bom eu pegar o pão dos ﬁlhos aqui, e jogá-lo a vocês,
bando de cachorros.” Oh, que coisa!
Isso não para a fé. A fé ainda está lá, tão fresca como sempre
esteve. O que a fé admite? A verdade. Ela disse: “Essa é a verdade,
Senhor.” Oh, que coisa! Veja o quão pequeno você pode chegar a ser, não
o quão grande você pode chegar a ser. A fé te faz pequeno. Notem, ela
ainda foi perseverante.
92
No entanto, Ele não prestava atenção a ela. Ele a ignorou. E
ﬁnalmente ela entrou no caminho Dele e Ele não conseguia contorná-la,
e então Ele disse a ela, disse: “Eu não fui enviado para você e tua raça. E
tua raça não é nada além de um bando de cachorros. E eu não vou pegar
o pão dos ﬁlhos. Não é certo eu pegar o pão dos ﬁlhos, a cura para este
grupo e dá-la a vocês, cães.” E ela disse: “Essa é a verdade, Senhor.”

23

24

PERSEVERANÇA

93
A fé sempre admitirá que a Palavra é a Verdade. Amém. Vê? Se
você tem uma fé real, e a Bíblia diz que você está fazendo errado, você
vai admitir que está errado. Você não dirá: “Agora, espere um minuto
aqui, eu pertenço a…” Não, não, isso não é fé. Quando a Palavra diz isso,
você... É aí onde você está certo ou errado: é pela Palavra. Isso é correto.
94
Agora, ela disse. Não, senhor, ela simplesmente não podia
acreditar que pudesse parar nisso, e então ela prosseguiu. E ela disse:
“Verdade, Senhor, nós não somos nada além de cachorros, mas eu estou
apenas pedindo que eu possa pegar algumas das migalhas que caem da
mesa do Mestre.” Ela estava caçando migalhas. Apenas pensem nisso.
Hoje, ou pegamos o pão inteiro ou não pegamos nada. Vê? Nós temos
que ter tudo isso ou não pegamos nada.
95
Ainda assim ela foi persistente. Ela foi em frente. Ela não era
uma planta de viveiro que tinha que ser mimada e pulverizada para
manter os cupins afastados. Não, senhor. Ela não era um desses híbridos
como as safras modernas de hoje, que se chamam cristãos. Quando a
Palavra de Deus o disse, e ela creu naquilo, ela viu isso vindicado, ela
estava pronta a ir atrás daquilo independente do que qualquer um
dissesse. Até mesmo o próprio Cristo não poderia impedi-la. Isso é o que
a fé faz. Oh, isso admite que a Palavra está correta. Ela estava em busca
de migalhas.
96
Lembrem-se, ela nunca tinha visto um milagre. Ela tinha saído
de uma denominação que não acreditava em milagres. E ela,
acreditando, teve que sair de uma denominação que dizia: “Não existe
tal coisa como milagres.” Ela era gentia. Ela nunca tinha visto um
milagre em sua vida. Mas ainda assim, quando a fé se ﬁrma, Deus está
lá. Vê? Ela nunca tinha visto, mas ela tinha ouvido falar sobre isso. Se
você não crê que há milagres, leia a Bíblia e suas promessas para nós,
hoje. A fé se ﬁrma.
97
Ela era alguém como a prostituta Raabe. Quando ela ouviu,
através dos espiões, ela não queria ver Josué, e ver o jeito como ele se
vestia e que tipo de guerreiro era. Ela disse: “Eu ouvi que Deus está com
vocês. Eu ouvi o que Deus fez.” E ela queria a salvação, e ela conseguiu;
certo, porque ela também era persistente. Ela disse: “Vou te esconder.
Eu farei qualquer coisa. Mas uma coisa que eu quero que você jure para
mim, é que eu serei salva durante este tempo.” Oh, que coisa! Essa é a
ideia.
98
E esta pobre mulher era a mesma coisa. Ela queria, ela sabia que

ia conseguir. Não havia dúvidas. Não importava o que ela tivesse que
escalar, ela iria conseguir de qualquer maneira. Então Jesus nem pôde
fazê-la ir-se chamando-a de raça errada, chamando-a de cachorro: “Não
era certo tomar o pão dos ﬁlhos e alimentar os cães”, e assim por diante.
Mas ainda assim ela seguiu em frente, de qualquer forma, porque ela era
persistente. Ela tinha uma necessidade, sua ﬁlha estava morrendo.
Outros tinham sido curados, então por que sua ﬁlha não poderia ser
curada? E esse era o Deus da criação. Jesus disse: “Pelo que falaste, o diabo
deixou tua ﬁlha.” Oh, que coisa! Ela teve a aproximação correta para o
dom de Deus.
99
Você sabe que Deus faz as coisas, às vezes, apenas para fazê-las
de uma maneira diferente, e apenas para descobrir o que as pessoas
farão? Agora, não é compreensível, vocês não viram e nem perceberam,
mas eu ﬁz algo, agora mesmo, para obter algo. E isso me ajudou tanto! E
eu vi isso funcionar. Veja, você diz coisas, você muda sua atitude, você
muda sua voz, você, às vezes, muda seu sermão; observando e vendo
certas coisas, então você observa e vê como age. Porque a ﬁla de oração
está se preparando para subir; seria melhor que isso não estivesse entre
vocês. Vê? Vejam, apenas para ver isso acontecer, então você se muda e
volta para algum lugar novamente. Vê? Deus fez exatamente isso. Ele
ainda o faz, percebe?
100
Ela fez a abordagem correta para o dom de Deus. E, lembre-se,
ela foi a primeira gentia na qual Deus fez um milagre. Ela foi a primeira
gentia. A fé admite que a Palavra é a Verdade. E é reverente, muito
reverente, e é isso, e perseverante, e é isso que é.
101
Marta, quando ela foi se encontrar com Jesus... Agora, se havia
alguém que tinha o direito de condenar, teria sido Marta, porque ela
tinha mandado chamar a Jesus para vir orar por seu irmão quando ele
estava em estado grave, morrendo. Eles haviam deixado a igreja, eles
saíram do velho movimento morto em que eles estavam, e seguiram o
Senhor Jesus, crendo que Ele era o Messias ungido. eles foram
excomungados de sua igreja e da sociedade. E o Seu grande amigo que
Ele conhecia, estava doente, à beira da morte. O médico não podia fazer
nada por ele.
102
E ela mandou chamar Jesus, e Jesus simplesmente ignorou seu
chamado. E Ele foi para outra cidade e fez a mesma coisa lá. Eles foram
atrás novamente, e Ele simplesmente ignorou e continuou. E então
quando Lázaro estava morto e sepultado há quatro dias, seu rosto já
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