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Bom dia. Saudações cristãs. Que a paz de Deus seja convosco.
E é um grande privilégio para mim, nesta manhã, estar diante deste
Este
grupo de ministros para explicar porque a esperança de vida está
dentro de mim. Muitas vezes vindo ao... Em tempos passados vindo à
ilha, eu tenho sido um orador para o Companheirismo Internacional
dos Homens de Negócios Cristãos do Evangelho Completo. Eu fui
trazido apenas como um orador, mas eu tenho sempre pensado que
uma campanha deveria ser conduzida sob os patrocínios da associação
ministerial, porque são meus pensamentos, e minhas intenções são
usar os dons de Deus de acordo com o que a Bíblia prevê que usemos.
Isto é para a união dos crentes, para trazerem o companheirismo dos
cristãos juntos. Eu creio que todas as igrejas cristãs têm santos de Deus
nelas. Eu não creio que deveríamos estar divididos. Não creio também
que era plano de Cristo que estivéssemos divididos. Devemos ser um.
Jesus disse: “Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns
aos outros.”
2
Falando em cura Divina, eu não sei como é nesta ilha, mas
falando do resto do mundo para onde viajei, a cura Divina é necessária
mais para o corpo doente de Cristo, do que todos nossos corpos
enfermos juntos. Veem? (O corpo enfermo de Cristo sendo dividido,
você sabe, em partes, é - a cura daquele corpo é mais essencial do que
a cura de nossos corpos físicos.) Pois juntos continuamos de pé, mas
divididos cairemos. Como o hino que estava sendo cantado quando
entrei: “Avante soldados cristãos, não estamos divididos, somos todos
um corpo.” E esta é a maneira que devemos ficar.
3
O ministério que o Senhor me deu é bem peculiar e, para este
dia, porque temos tido dois mil anos de ensinamentos intelectuais das
Escrituras, mas o tempo da Vinda do Senhor está se aproximando.
As promessas de Deus devem ser cumpridas. E eu gostaria de tentar
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explicar para vocês, ministros, que são pastores do rebanho, de
modo que possam ver que isto não é algo de faz-de-conta; esta é uma
promessa de Deus que deve ser cumprida.
4
Então eu penso que este é um grande privilégio nesta manhã,
ter esta oportunidade de estar neste lugar para tentar trazer-lhes,
em minha própria maneira simples, a revelação que me foi dada. Eu
começarei com isto: Romanos, lá pelo capítulo 12, está escrito: “Dons
e chamados são dados sem arrependimento.” Eles são dados por Deus por
Seu conhecimento; portanto, esta é a única maneira pela qual eu posso
explicar este dom.
5
Se notarem, a Escritura ensina que Jesus foi o Filho de Deus que
foi morto antes da fundação do mundo. Deus, pela presciência, sabia
de tudo o que aconteceria; portanto, por Seu grande conhecimento,
Ele p
pôde p
predestinar e p
predizer as coisas q
que viriam. Do jjardim do
Éden, Jesus foi a semente da mulher que iria esmagar a cabeça da
serpente.
6
Moisés nasceu um profeta, não pela sua própria bondade,
não por seu desejo, mas pela sabedoria de Deus e a presciência de
Deus. Ele tinha dito a Abraão que sua semente peregrinaria em uma
terra estranha. Digamos,
g
eu creio q
que todos entendem como o inglês
g
se parece. Há alguém aqui que não entende inglês? Ótimo. Eu iria a
alguns de vocês, mas... [O intérprete diz: “Coloque a sentença mais
longa...” - Ed.] Oh, oh. Entendo. Correto.
7
João Batista foi visto por Isaías, o profeta, setecentos e doze
anos antes que nascesse. João não tinha meios por si mesmo de saber
disto, seu nascimento sendo singular; entretanto, Deus sabia que ele
viria.
8
Jeremias, o profeta, Deus disse que Ele o conhecia antes que
fosse concebido no ventre de sua mãe, e o santificou, e o ordenou
profeta às nações. Antes que ele nascesse... Veja, dons e chamados são
sem arrependimento.
9
Meu povo não era religioso. Antigamente, éramos irlandeses,
então tínhamos o catolicismo como base. Mas meu pai e minha mãe
não iam à igreja
g j de forma alguma.
g
Eu nasci lá em cima, na montanha,
numa cabana, nas montanhas de Kentucky. Éramos muito pobres. E
na manhã quando eu nasci, assim minha mãe me contou, ela abriu
a pequena porta, que não tinha vidro, era apenas como uma janela,
embora fosse uma porta, ela a abriu para trás, meu pai a abriu para
que assim ela pudesse me ver, quando eu – quando eu nasci, ele me
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Luz, suficiente para fazer uma organização, colocar seu nome num
livro, e crer em Cristo como seu Salvador. Tem havido este tanto de
Luz. Mas o profeta disse: “No entardecer haverá Luz.” O mesmo
Filho, o mesmo Espírito Santo que veio em Cristo, e fez a mesma coisa
que você vê fazendo agora.
Gente e irmão, pesquisem as Escrituras. Pesquisem sua
98
história. Isso nunca houve desde aquele dia até este dia. Estamos no
tempo do entardecer. Quantos sabem que o Senhor está à mão? E Deus
está revelando aos gentios que seu Messias ainda vive, é o mesmo.
Isto tem a mesma natureza, fazendo a mesma obra, provando que Ele
é o mesmo Messias. Eles O mataram e O colocaram na sepultura. Ele
ressuscitou novamente, e Ele vive para todo o sempre; não o Eu era, o
EU SOU, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente.

Esta mensagem intitulada ‘‘A Revelação Que Me Foi Dada’’ foi pregada pelo Irmão William
Marrion Branham, em inglês, quarta-feira, 10 de fevereiro de 1960, San Juan, PR, EUA.
A tradução do inglês para o português foi feita na íntegra, no mês de fevereiro. Todos os
esforços têm sido feitos para manter o texto da Mensagem em sua exatidão. A publicação
desta mensagem tem sido possível graças às doações e contribuições de crentes
interessados na distribuição das mensagens no nosso país, e esta distribuição é feita por
‘‘Crentes da Bíblia do Brasil’’.
Fone/Fax: (49) 3329-8057
Website: www.crentesdabiblia.org
E-mail: contato@crentesdabiblia.org
Cx. Postal: 621 - CEP 89801-974 - Chapecó-SC

22

CRENTES DA BÍBLIA

Toda a raça humana, deste lado do dilúvio, veio deles. Você crê nisto?
Os países em que vivemos mudaram nossas cores: negros, brancos,
morenos, amarelos, ou qualquer cor. Isto não tem nada a ver com isto.
Viemos destes três filhos, isto é, Judeu, Gentio e Samaritano.
91
Você notou que Pedro tinha as chaves do Reino? No dia de
Pentecostes ele o abriu aos judeus. Filipe pregou aos Samaritanos. Só
que o Espírito Santo não tinha vindo sobre nenhum deles. Ele enviou
para trazerem a Pedro, que impôs as mãos sobre eles, o Espírito
Santo veio. Na casa de Cornélio, o Gentio, Pedro, enquanto ele ainda
falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre eles. E ali Ele foi. As
três pessoas, três raças... Havia dois... Os Samaritanos, você sabem a
história, eles são metade Judeu e metade Gentio.
Agora,
g
q
quando os Samaritanos e os Judeus estavam
92
procurando por um Messias, não os Gentios. Éramos pagãos, não
estávamos buscando por nenhum Messias. Mas quando Ele veio, no
fim da dispensação deles, vê como Ele se fez conhecido?
“Tu és Simão. Teu pai é Jonas.” Eu vejo teus pensamentos...
Filipe, Natanael: “Eu te vi quando estavas debaixo da árvore.”
“Tu és o Filho de Deus.”
93
O grande Judeu, o sacerdote, dizia: “Ele é um adivinho.”
Jesus disse: “Eu te perdoo por isto. Você fala contra o Filho do
homem, mas durante a era do Gentio, quando o Espírito Santo vier para fazer
a mesma coisa, uma palavra contra Ele, jamais será perdoada neste mundo ou
no mundo vindouro.”
94
Não veem vocês a rejeição a Cristo? Esta é a razão pela qual
há uma bomba atômica esperando por aí, esperando para destruir o
mundo. Eles estão rejeitando a Cristo, assim como fizeram os Judeus.
Agora, então Ele foi aos Samaritanos; Ele disse: “Eu tenho
95
necessidade de passar por Samaria.” Por quê? Eles estavam procurando
por um Messias, um Messias. Ele Se manifestou da mesma maneira
aos Samaritanos como Ele fez aos Judeus. E eles creram Nele.
96
Agora, o profeta disse: “Haverá um dia que nem será noite nem
dia. Mas no entardecer haverá luz.” Nós... O sol brilhou sobre o povo
oriental. Ele nasce no leste. Então, geograficamente isto cruza a Terra.
O mesmo sol que nasce no leste, se põe no oeste. O povo oriental
o viu, creram nisto, alguns condenaram isto, no leste, os Judeus. A
civilização moveu-se adiante. Agora, o leste e oeste estão juntos.
97
Tivemos um dia, um dia como este, sombrio, uma pequena
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colocou nos braços dela. Era cedo, cerca das cinco horas da manhã.
O sol não tinha nem se levantado ainda, então quando eles abriram a
janela, uma Luz na forma de um balde ou um travesseiro, entrou pela
janela e permaneceu sobre a pequena cama onde eu nasci. Esta é a foto
do que eles têm hoje em Washington, capital, e ao redor do mundo,
daquela mesma imagem. Agora, aquilo surpreendeu meu povo; eles
não sabiam coisa alguma sobre religião, então eles não sabiam o que
era isto.
10
Quando eu tinha cerca de dois anos de idade, a primeira
visão que me lembro de ter visto… Eu estava brincando no quintal
com meu irmão pequeno, que apenas engatinhava. E houve uma voz
que veio de um arbusto e disse: “Você viverá perto de uma cidade
chamada New Albany.” Isto… Eu fiquei muito assustado e corri para
casa para dizer à minha mãe. Ela não sabia o que isto significava.
Mas três anos depois, nos mudamos para uma cidade chamada New
Albany, Indiana.
11
E então na idade de sete anos, eu estava carregando água,
do celeiro, em um pequeno balde, para casa. E a época do ano era
outono. E sentei-me sob uma árvore para descansar apenas um pouco
enquanto tinha os baldes na mão. Meu pai era muito beberrão.
E eu ouvi um vento soprando. E estava tudo bem parado em
12
todo lugar, e eu desejei saber de onde estava vindo aquele som. A
árvore era alta e eu estava sentado debaixo dela. Afastei-me para
olhar ao redor e ver de onde aquele vento estava vindo. E cerca da
metade da árvore, como que do tamanho de um barril, as folhas
estavam girando, girando, girando, esfregando as folhas. E uma Voz
veio dali dizendo: “Nunca fume, beba, ou corrompa seu corpo de
forma alguma, pois haverá uma obra para ti fazer quando fores mais
velho.” Isto me assustou. Eu soltei os meus baldes, corri bem rápido
para casa, pulei nos braços da minha mãe, gritando.
13
Eu disse: “Há um homem ali em cima daquela árvore.” E ela
ficou muito agitada. Ela desceu ao redor da árvore, e olhou ao redor
todo para ver se havia alguém ali. E eu estava com tanto medo! Ela
ligou para o médico, e o médico disse: “Ele está apenas assustado.”
Então, cerca de duas semanas a partir de então, eu estava
14
jogando bolinhas de gude com meu irmão, e Algo veio sobre mim, e
eu olhei para o rio. E vi uma grande ponte sobre o rio, e vi dezesseis
homens caírem dela e perderem suas vidas. Quando Isto me deixou,
eu corri até minha mãe e contei a ela. “Oh,” ela disse: “querido, você
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estava sonhando.” Mas eu não estava. Mas ela anotou isto. E vinte
e dois anos a contar daquele dia, a Ponte Municipal cruzou o rio no
mesmo lugar, e dezesseis homens perderam suas vidas nela. Isto
continuou simplesmente vindo o tempo todo, assim. Mais tarde me
converti. Tudo o que Ele tem feito, o Espírito Santo tem feito daria
muitos, e muitos livros. Então terei que tocar em alguns pontos agora,
que vocês... de forma que vocês entendam.
15
Então, quando me converti, eu me uni à igreja Batista;
comecei a pregar o Evangelho imediatamente. O Senhor abençoou
grandemente, e eu tive meu primeiro avivamento, um avivamento de
duas semanas; quinhentos vieram ao Senhor. Eu os levei abaixo, ao
rio, para batizá-los. E ali havia cerca de dez mil pessoas nas margens,
assistindo… Estava bem seco, sem chuva por duas ou três semanas.
As pessoas estavam orando por chuva. E quando eu estava batizando
o décimo sétimo convertido, eu ouvi uma Voz que disse: “Olhe para
cima.” Isto me assustou. Eu era apenas um jovem.
16
A jovem com a qual me casei mais tarde estava tirando fotos
na margem. Eu ouvi Isto novamente, disse: “Olhe para cima.” E eu
estava como que com medo de olhar para cima. Todos na margem
estavam desejando saber sobre o que eu estava hesitando. Todas as
pessoas acima e abaixo nas margens do rio… Fotógrafos de jornais… E
então Isto disse novamente: “Olhe para cima.” E eu olhei para cima, e
assim que olhei para cima, aqui veio aquela Luz descendo. As pessoas
começaram a desmaiar, caindo, e uma Voz veio que estremeceu tudo
ao redor do lugar ali, disse: “Como João Batista foi enviado como
precursor da primeira vinda de Cristo, a Mensagem que lhe tem sido
dada será a precursora da segunda vinda de Cristo.” Não que eu seria
op
precursor, mas a Mensagem
g
seria a p
precursora. Eu não sou mais do
que qualquer um. É Cristo de quem estamos falando. Então aquelas
visões começaram a vir a mim mais do que nunca.
17
Agora, esse jornal era a Imprensa Associada. A notícia
percorreu todo o caminho para o Canadá, e por todo… Temos os
recortes de jornais disto ainda. Dizia: “Uma Luz mística aparece sobre
um ministro Batista local enquanto…”
E então, quando aquelas visões começam a vir, eu penso que
18
tenho visto dezenas de milhares. Mas nenhuma vez ela esteve errada.
Está sempre certa. Você poderia ir ao meu estado ou escrever para a
cidade onde eu vivo, entre os oficiais ou prefeito da cidade, à associação
ministerial. Nem uma vez a visão esteve errada, simplesmente perfeita
toda vez. Mas eu temia dizer ao povo.
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86
Ele disse: “Senhor Branham, eu tenho sido um de seus
críticos. Eu havia dito que aquilo era psicologia, mas ouça, Reverendo
Branham, o olho mecânico daquela câmera não captará psicologia. A
Luz atingiu as lentes.”
Ele disse: “Você vai...” Ele disse: “A Luz atingiu as lentes.”
Ele disse: “Algum dia, esta foto será vendida nas lojas de dez
centavos (vocês sabem).” Mas, disse: “Não enquanto você viver,
porque Deus não permitiria isto.” Mas disse: “Depois que você partir,
a igreja perceberá o dia em que eles deixaram Isto passar por alto.”
Disse: “Sempre tem sido desta forma.”
87
Ele disse: “Eu mesmo, eu sou Católico.” Ele disse: “Mas
lembro-me da história de Joana D´Arc, como ela tinha visões, e minha
igreja a queimou em uma estaca, como uma bruxa. Mas depois que
ela estava morta há muito tempo, descobrimos que ela era uma santa.
Era tarde demais.”
Ele disse: “Foi a mesma coisa através das Escrituras.”
Ele disse: “Algum dia você morrerá.”
Eu disse: “Louvado seja Deus, estou pronto.”
E ele disse: “Perdoe-me por ser seu crítico,” e ele estendeu-me
o negativo.
Eu disse: “Não é meu. Pertence ao estúdio.”
Ele disse: “Senhor Branham, este negativo
g
vale dez milhares
de dólares.” Disse: “É a única vez em que um Ser Sobrenatural já foi
fotografado cientificamente.”
Agora, eu disse: “Eu não o pegaria. Sob sua declaração, se
88
Jesus me amou o suficiente para descer e ter Sua foto tirada comigo
pela primeira vez na história de todo o mundo, quem sou eu para
vender Sua foto para fazer dinheiro disto?”
“Mas nos direitos autorais ninguém pode vender isto sem sua
declaração...” Ele disse: “Ficarei feliz em escrever minha declaração.”
E ele a escreveu, assinou-a. O Estúdio Douglas tem isto.
89
Irmãos e irmãs, somos homens e mulheres, morreremos, mas
o Espírito de Deus que está entre nós, é o mesmo Deus que encontrou
Moisés no deserto, que estava em Jesus Cristo na terra, porque a vida
Disto p
prova q
que Este é o mesmo Espírito.
p
Está fazendo a mesma coisa.
É uma promessa de Cristo. Que - oh, quão... Simplesmente não há
lugar para parar.
90
Veja, havia apenas três nacionalidades de pessoas no mundo,
três classes (Ouçam com atenção, eu vou encerrar.): Cão, Sem e Jafé.
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em seu coração. E nós apenas - antes da reunião, ele se virou ao senhor
Bosworth, assim, e ele pegou seu punho e o colocou sob seu nariz,
disse: “Agora, tire minha foto.” E então ele pegou suas mãos assim,
e disse: “Agora, tire minha foto.” E eles tiraram seis daquelas fotos
assim, para mostrar seu debate em sua revista. O irmão Bosworth
apenas permaneceu humilde, deixou-o tirar as fotos.
82
E então quando este Anjo desceu, aquele fotógrafo estava com
sua grande máquina ajustada, e ele tirou a foto. E quando Ele desce, as
pessoas começam a gritar, eu disse: “Eu não mais terei que falar. Ele
fala em meu lugar.” E eu saí. Os policiais me ajudaram a ir para o carro.
83
Os fotógrafos tiraram as fotos, e foram... Um deles era um
Judeu; o outro era Católico, os dois fotógrafos trabalhando para o
Estúdio Douglas
g em Houston, Texas. E eles são membros da associação,
e eles foram ao estúdio, e eles disseram: “É melhor pegarmos aqueles
negativos para o senhor Best; ele os quer amanhã.”
O Judeu, o senhor Ayers, subiu as escadas e assentou-se. E
84
o outro homem entrou e colocou as fotos no ácido, voltou fumando
um cigarro, e ele começou a pensar e disse: “Sabe, se aquele homem
fosse Católico, ele poderia estar certo.” Disse: “Talvez ele esteja.”
Disse: “Porque seus pais, antes dele, (meu povo antes de mim) eram
Católicos, e aquele homem pode estar certo. Mas ele não pode estar
certo e ser um protestante.” Ele vai em... E no dia anterior, ele tinha
escrito um artigo terrível no jornal acerca de mim, e então ele entrou e
tirou as fotos do ácido. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, nenhuma
delas saiu. Deus não permitiria uma foto ser tirada dele movendo seu
punho sob a face santa daquele velho homem. E ele puxou a sétima, e
ali estava o Anjo na foto. Ele teve um ataque cardíaco e caiu.
85
Dois ou três dias depois, o negativo foi levado de avião a
Washington, capital, naquela noite, às onze horas, e trazido de volta.
E George J. Lacy, o chefe do FBI em impressões digitais e documentos,
voou até lá para fazer um teste desta foto, para ver se algo tinha sido
pintado ali, uma dupla exposição, ou algo errado. Depois de três dias
ele nos chamou. Havia cerca de duzentas pessoas, escritores de revistas,
diferentes jornais, e ele se levantou, e ele disse: “De quem é o nome
Branham?”
Eu disse: “Meu.”
Disse: “Venha aqui.” Ele é como que ruivo...?... Cabelo na sua
face, e ele disse: “Coloque-se aqui.”
Disse: “Sim, senhor.”
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19
Agora, aqui está algo que quero perguntar primeiro: Quantos
aqui são pessoas cheias do Espírito? Levantem a mão. Eu posso
dizer a vocês de modo que vocês entenderão, certamente; a estranha
coisa acerca disto, que quando eu me aproximava… Ou, vou tomar
uma noite quando eu estava passando por um terreno de parque de
diversão, vocês sabem, um show. Havia uma jovem senhora ao lado
de uma tenda, uma adivinha. E minha mãe sempre me disse que
os adivinhos, espiritualistas, eram do demônio. E ela está correta.
E esta pequena adivinha, uma jovem senhora, dezessete ou dezoito
anos de idade.
Ela disse: “Escute, você, venha aqui.” E eu caminhei até ela.
Ela disse: “Você sabia que você nasceu sob um sinal?” Isto
me assustou.
Eu disse: “Eu não quero ter nada a ver com isto.” E me distanciei.
20
Mais tarde tornei-me um guarda florestal do estado de
Indiana. E um dia indo de ônibus, havia uma grande multidão, e
nós tínhamos que ficar em pé. E tive um sentimento estranho. Eu
sempre fui sensível a espíritos, especialmente quando eu encontrava
uma daquelas pessoas. Eu tinha aquele sentimento bem estranho. E
comecei a sentir aquilo, e olhei ao redor, e havia uma mulher forte
olhando bem para mim.
Ela disse: “Eu gostaria de falar com você.”
Eu disse: “O que você quer?” Eu nunca gostei das mulheres,
mas não vocês, irmãs, eu quero dizer. Ele me disse para não me
corromper. E isto me fez ter um complexo.
21
E então, porque todos os meus colegas naquele dia eram
pecadores. E ai está uma grande história que eu poderia contar. Foime oferecido uísque, e imoralidade, e como o Espírito Santo desceu,
me fez ficar longe daquilo. Não era eu. Veem? Eu teria feito isto. Era
Deus tomando conta daquele dom. Ele deve ir adiante.
22
Um dia, eu ia tirar minha própria vida, e a arma nem mesmo
disparava. Então eu a virei e atirei. Era Deus tomando conta do dom.
Quando ele… Assim como Moisés, ele não podia fugir disto; Deus te
encontrará, onde quer que esteja, Ele te encontrará.
Então esta mulher, eu disse: “O que você quer?”
Ela disse: “Senhor, você sabia que você nasceu sob um sinal?”
Rapidamente, aquilo me assustou.
Eu disse: “Eu não sei nada acerca disto, e não quero saber nada
acerca disto.”
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Ela disse: “Você nunca falou com pregadores?”
Eu disse: “Eu não tenho nem uma utilidade para eles. Eu não
vou por aí onde qualquer um deles está.” Eu disse: “Eu não quero
ferir seus sentimentos, mas eu não quero ouvir qualquer coisa que
tenha para dizer.”
Ela disse: “Senhor, isto não é ser cavalheiro.”
E me virei para ela novamente, eu disse: “Como você
soube disto?”
Ela disse: “Quando você entrou no ônibus, eu vi isto.”
Ela disse: “Eu trabalho na Casa Branca.” Ela disse: “Estou indo
agora a Chicago para ver meu filho, que é um ministro.”
Ela disse: “Eu sou uma astrônoma.” Ela disse: “Você sabia que
quando Deus faz algo, a primeira coisa que Ele faz é declarar isto no
céu, antes que Ele o declare na Terra?”
Eu disse: “Não sei nada acerca disto.”
23
E me virei novamente. Eu meio que me senti mal, porque havia
muitas pessoas no ônibus, e eu um oficial. E então eu pensei que não
seria como que cavalheiro.
Então ela me chamou e continuou me chamando. E me virei
novamente; eu disse: “O que isto tem a ver comigo?”
E ela disse: “Quando Jesus Cristo nasceu, ou antes de Ele
nascer, os sábios vieram do Oriente.” Ela disse: “O que é um sábio?”
Eu disse: “Eu não tenho ideia.”
Ela disse: “Eles são astrônomos que observam os céus, e antes
que Deus faça algo na Terra, Ele declara isto nos céus.” E ela disse…
Eu disse: “Eu não sei nada acerca disto.”
Ela disse: “Mas quando Deus dá um dom, Ele o declara
nos céus.”
Eu disse: “Eu não sei nada acerca disto.”
E ela disse: “Você nasceu sob aquele sinal.” E ela disse: “E se
eu te disser quando você nasceu, você creria em mim?”
Eu disse: “Senhora, você não pode ler minha mente. Eu não
crerei nisto.”
E ela disse: “Você nasceu em 6 de abril, 1909, às cinco horas da
manhã.”
Ela disse: “Isto é quando certas estrelas,” ela disse: “cruzaram
ou algo.”
E eu disse: “Eu não sei nada acerca disto, e não me importo.”
Então, ela disse: “Você pode ignorar isto”, porém disse: “se
você respeitar isto, isto sacudirá o mundo.”
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és o - um profeta, diga-nos quem Te bateu?’ Não vê, irmão Best, que este
é o espírito do diabo? Não foi o diabo que disse a Jesus: ‘Se Tu és o
Filho de Deus, faça pão destas pedras? Realize um milagre, deixe-me ver.’
Deus não faz coisas assim. Ele não se importa com o diabo.”
E eu disse: “Você está tentando tirar a única esperança...”
E ele disse: “Batista não crê em tal coisa como esta.” Disse: “Há
somente uma classe de pessoas que crê nisto, e este é um grupo de
santos-roladores.”
Eu disse: “Doutor Best, peço perdão. Eu mesmo sou um
78
Batista.” E eu disse: “Eu gostaria de mostrar-lhe algo.” Eu disse: “Há
pelo menos trezentos ministros Batistas, pastores desta cidade; eu
vou perguntar a estas pessoas nesta cidade, membros de suas igrejas
Batistas que podem mostrar um atestado médico, que elas têm sido
curadas por Jesus Cristo nestes últimos oito dias em que tenho estado
aqui, e que venham a esta plataforma aqui, trazendo seus médicos
para provar sua cura, fiquem de pé.” E trezentas pessoas se colocaram
de pé. Eu disse: “Não é o povo; são líderes cegos.” Eu disse: “Senhor...”
Ele disse...
Eu disse: “Senhor, eu não posso curar o povo.” Eu disse: “Você
crê que seu ministério é inspirado?”
E ele disse: “Sim.”
Eu disse: “Isto é inspirado.” Eu disse: “Eu não curo o povo,
mas se o que eu tenho dito está em questão acerca do Espírito Santo,
Ele sendo o Curador”, eu disse, “eu não serei capaz de vir contra
você. Você tem vindo de uma faculdade, é inteligente. E eu não tenho
ensino escolar, mas eu tenho Alguém que está confirmando o que
eu digo.” Eu disse: “Se minhas palavras estão em questão”, então
eu disse, “a Palavra de Deus está em questão, pois estou apenas
dizendo o que Ele prometeu.” Graças a Deus que Deus tomará conta
de Sua própria Palavra.
79
E naquela hora, aqui vem Ele, girando. As pessoas começaram
a desmaiar, e eles não permitiram que tirassem fotos enquanto eu
estava em oração. E o senhor Best tinha contratado um fotógrafo para
tirar seis fotos dele.
80
Agora, aqui está o comentário que ele fez: “Eu vou ali e
pegarei aquele velho homem, velho homem Bosworth, eu vou tirar a
pele dele, e pegar sua pele e cravá-la na porta de meu estúdio como
comemoração da cura Divina neste dia.”
Agora, bem ali mostrava que este homem não estava correto
81
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um tumulto, então a polícia subiu. E então ele disse isto: “Deixe-me ver
aquele curador em ação. Traga o curador. Deixe-me vê-lo fazer isto.”
73
O irmão Bosworth disse: “O irmão Branham não reivindica
curar pessoas.” Ele disse... O irmão Bosworth tinha me visto.
Ele disse: “Eu sei que ele está aqui, mas ele não arrazoaria com as
pessoas.” Mas ele disse: “Se ele quiser vir e despedir a audiência,
tudo bem.” Disse... Porque o senhor Best já tinha perdido o debate,
os moderadores o tinham tirado do debate, cem por cento e passado
ao senhor Bosworth. Ele não podia responder as perguntas dele. E
estes homens não estavam interessados em ninguém, em nenhuma
religião. Eles estavam sob juramento.
74
Então, eu disse a... Então meu irmão Howard estava próximo
de mim e de minha esposa. E então eu comecei a me levantar, e
Howard, meu irmão, ele disse: “Sente-se.”
Eu disse: “Estou sentando.” E naquele momento eu ouvi algo
assim, como aquelas folhas naquele dia, naquela árvore, fazendo
um barulho whew, whew [O irmão Branham faz um barulho como
de vento soprando - Ed.] e olhei para cima, e Ele estava ali. Disse:
“Coloque-se de pé.”
75
Deus é g
grande na batalha. Você deveria vê-Lo. Você deveria vêLo na África, Índia, onde quer que Ele seja desafiado a um confronto.
Vi Ele derrubar e paralisar, e médicos bruxos levantarem-se e não
poderem se mover. Ele é Deus. Então eu levantei. E minha esposa
disse ao meu irmão: “Olhe a face dele. Deixe-o sozinho.” Muitos
oficiais fizeram uma linha ao longo do caminho. As pessoas pobres,
mães com bebês tentando te tocar. Isso te mata, machuca... Eu tenho
filhos também. Eles pensavam que talvez aquilo os ajudaria.
76
Eu vim à plataforma. Caminhei até o senhor Best, o
cumprimentei. Eu disse: “Como vai, senhor Best?”
Ele disse: “Senhor Branham, como um homem, eu o admiro.
Mas como doutrina, eu não creio que você está correto.”
Eu disse: “Esta é a maneira que eu sinto também.” Então, eu
disse: “Estou surpreso, irmão Best, que você faria o comentário que
fez, quando você disse: ‘deixe o curador vir à plataforma. Deixe-o
fazer algo, deixe-me ver isto’.”
77
Eu disse: “Irmão Best, você não entende que este é o mesmo
espírito que estava nos fariseus? ‘Se Tu és o Filho de Deus, desça da cruz.’
Eles colocaram um trapo ao redor da cabeça Dele e ao redor da face
Dele, Jesus, e bateram-Lhe na cabeça com uma vara, e disseram: ‘Se tu
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Eu disse: “Diga a este jovem marinheiro aqui, quando ele
nasceu.”
Ela disse: “Eu não poderia fazer isto.”
Então eu estava perto do lugar onde eu ia descer. Minha justa
indignação às alturas, minha face toda vermelha, tremendo, assustado,
fiquei feliz em descer daquele ônibus.
24
Mais tarde, quando eu me tornei um ministro, e comecei...
Aquelas visões eram mais frequentes então. Muitas coisas eram
ditas. Então meus irmãos Batistas, eles me disseram, quando nos
encontrávamos em conferências como esta, e eu explicava isto a eles.
Eles me disseram: “Billy, não ouça a isto. Isto é do demônio. Isto é o
demônio tentando te pegar.”
25
Oh, que coisa, isto me fazia tremer. Eu estava com medo. Eu
não queria ter nada a ver com o demônio. Então numa noite ou, numa
tarde, eu estava voltando do trabalho. Eu estava indo ao redor da
casa tirando meu cinto, o cinto da arma, então eu poderia lavar as
mãos para a refeição. Eu estava voltando para soltar alguns peixes
para conservação. A esposa já havia preparado o jantar, e assim que
comecei a rodear a casa, de repente, aqui veio aquilo novamente.
E eu disse à minha esposa: “Vá, ligue para o escritório, e
diga-lhes que eu não vou trabalhar esta tarde, ou eu não sei quando
trabalharei novamente.”
Eu disse: “Querida, eu não posso ir adiante na vida desta
forma. Eu sou um escravo. Se aqueles irmãos estiverem certos…
Se aqueles irmãos estiverem certos, os ministros, o demônio está
tentando tirar minha vida. E eu sou um ministro, pastor deste
tabernáculo, e então o demônio está atrás de mim. Eu tenho que me
livrar disto. E eu não pregarei novamente e nem irei ao púlpito até
que eu possa me livrar disto.”
26
Então eu fui à pequena cabana, onde eu pesco, no caminho
do deserto, e orei toda a tarde. Lendo esta mesma Bíblia… E fui ao…
Quando anoiteceu… Muitas vezes, eu ia ali e orava por dias de uma
vez. E me ajoelhava e anoitecia, e eu não podia ler mais, porque a
pequena cabana fica atrás das montanhas. Costumava ser uma cabana
de utilizadores de armadilhas, você sabe, coisas de pele.
27
Então quando orei… Eu orei por um longo tempo até cerca
das duas horas da manhã. E eu me assentava em uma cadeira, algo
assim. E tinha a cabeça inclinada, e me sentia bem estranho. E minha
face estava bem com cara de choro, e levantei as mãos; eu disse: “Ó
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Senhor, nunca permita que isto aconteça novamente. Eu Te amo. Jesus
é meu Salvador. Eu O amo. Não permita que o diabo tome conta.” Eu
disse: “Como posso evitar isto, Senhor? Eu tomarei Teu poder para
tirar isto de mim. Eu não quero ter nada a ver com o diabo. Eu amo
Jesus, e Ele é a quem quero servir.”
28
Bem então, uma Luz veio pelo chão. Eu olhei para a Luz. Ela
começou a aumentar, e olhei acima, e ali estava esta Luz girando
assim como que deste tamanho, como que verde amarelada,
esmeralda, e estava como... Ela cresceu cada vez mais. Eu ouvi
Alguém caminhando, vindo para meu lado, ao meu lado direito, veio
um Homem caminhando. E tinha uma vestimenta branca, descalço,
como que aspecto escuro, cabelo longo, Homem gigante, braços
bem grandes, cruzados assim. E Ele começou a caminhar em minha
direção. Eu estava com tanto medo, eu estava mordendo meu dedo,
mordendo meu dedo. Eu pensei que tinha dormido.
29
Agora, você pode pensar que isto te faria rir, mas você esteja
uma vez naquele lugar, você se sentiria da mesma forma. Aquela não
foi uma visão. Certamente, eu sei o que é uma visão. Esta não era uma
visão. O Homem estava ali, assim como eu estou aqui. E Ele estava
olhando para mim. E continuei indo para trás para me segurar na
cadeira. Olhando atrás, e Ele olhou diretamente para mim, e Ele disse:
“Não temas.” E assim que Ele disse isto, eu sabia que era a mesma
Voz que tinha falado comigo desde que eu era uma criança. Eu nunca
O vi antes, mas era Sua Voz. Era profunda, e Ele disse: “Não temas,
eu tenho sido enviado por Deus para te dizer que seu nascimento
peculiar e vida…”
30
Ninguém me entendia. Meus irmãos ministros não me
entendiam. Meu pai e mãe não me entendiam. Minhas amigas,
amigos… Eles não entendem ainda. Nem eu mesmo me entendo. Eu
não posso fazer isto sair. Eu não quero ser diferente. Eu quero ser
como qualquer outra pessoa. Mas você somente pode ser o que Deus
te faz. Ele é o Oleiro; nós somos o barro.
E eu O ouvi. E Ele disse: “Isto tudo era para indicar que você
31
nasceu para orar pelos enfermos.” Bem, o que eu sabia acerca de orar
pelos enfermos? Eu era apenas um pastor Batista local. E olhei para
Ele novamente; Ele era muito amável. Pareceu como que o temor
começou a sair, e eu disse: “Senhor eu sou iletrado, e eu não poderia
fazer tais coisas que Tu tens pedido... Tu tens me dito para fazer.”
Porque Ele tinha apenas falado isso: “Tu irás ao mundo, e orarás por
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68
Ele não faria isto. Ele disse: “Então eu perguntarei ao senhor
Best, o pregador Batista, eu farei uma pergunta a ele. Se ele me
responder, sim ou não, apenas dizer: ‘sim ou não,’ então eu desisto
do debate para ele.” O senhor Best disse: “Pergunte.” O moderador
lhe deu a largada. Ele disse: “Eram os Nomes redentores de Jeová,
os sete nomes redentores compostos de Jeová aplicados a Jesus, sim
ou não?” Isso resolveu a questão. Agora, viram isto? [Um irmão na
congregação pede ao irmão Branham para explicar isto novamente
- Ed.] Vocês entendem? Veem? Sim, veem? Permita-me explicar isto.
Ele quer que eu explique novamente, para que assim tenham certeza.
Eu não sei quem é aqui.
69
“Eram os Nomes redentores, os sete Nomes compostos
redentores de Jeová aplicados a Jesus, sim ou não?” Diga: “Sim ou
não.” Ele não podia dizer isto. Se ele dissesse “Sim”, Ele era JeováJireh, o Senhor proveu Sacrifício. E se Ele era Jeová-Jireh, então
Ele também era Jeová-Rapha. Agora, ouçam, eu quero que vocês,
ministros, captem isto. Vocês entendem o que quero dizer? Veem?
Jeová-Jireh, Jeová-Rapha... Um... Correto...?... vocês sabem disto.
Está bem.
70
Agora, se ele dissesse que Ele não era Jeová-Jireh, se Ele não
fosse Jeová-Jireh, então Ele também... Se Ele não fosse... Se Ele fosse
Jeová-Jireh, então Ele tinha que ser Jeová-Rapha. Você não pode
separá-los (Veem?), não pode separá-los. Então se Ele não é Jeová,
nosso Curador, Ele não é Jeová, nosso Salvador. Isto ficou estabelecido.
Ele não poderia responder. Ele não poderia responder isto. (Captaram
isto? Correto. Agora, vocês veem que ele não poderia negar um, e
aceitar o outro, porque eles são inseparáveis. Então, se Ele ainda é
Jeová, o Salvador, então Ele é o Filho de Deus; e se Ele é, então Ele é
Jeová, o Curador, o mesmo ontem, hoje e eternamente.)
71
Oh, ele ficou irado, o ministro Batista. E ele continuou pulando
para cima e para baixo, e ele disse: “Deixe-me ir ali em cima.” E
ele pregou sobre a ressurreição. Ele não cria nos milagres que Jesus
realizou. Ele colocou isto em um Milênio. E ele pregou um sermão
Campbelita. Eu sou um Batista. Eu sei o que o Batista crê. Mas ele
estava numa situação difícil, ele não conseguia sair dela. Ele – não
havia nada que pudesse ser dito. Então ele continuou dizendo... Ele
foi até um ministro e o estapeou na boca, e eles tiveram que afastá-lo
do ministro.
E então quando eles fizeram aquilo, eles ficaram com medo de
72
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Eu disse: “Irmão Bosworth, não importa o que você faça,
Jesus disse: ‘Nenhum homem pode vir a Mim, a menos que Meu Pai o traga
primeiro. E todos os que Meu Pai têm Me dado, virão a Mim.’ Não diz na
Escritura: ‘Que eles não podiam crer. Eles tinham olhos, e não podiam
ver, ouvidos e não podiam ouvir.’ Embora Jesus tivesse feito muitos
milagres... Eu tenho certeza que vocês entendem.”
E ele disse: “Mas irmão Branham, temos obrigação com o público
como homens de honra, como ministros, para defender esta Palavra.”
Eu disse: “Você pode estar obrigado. Eu tenho obrigação com
Deus para carregar uma comissão.”
Ele disse: “Você me permitiria fazer isto?”
Eu disse: “Isto apenas causaria um debate.”
Ele disse: “Por favor, permita-me fazer isto.” Eu olhei para
ele, oitenta anos de idade. Ele me fez lembrar Calebe subindo para
tomar a cidade.
Eu disse: “Se você me prometer que não discutirá...”
Ele disse: “Eu prometo.”
65
Oh, que coisa. Isto era tudo o que o jornal queria: grandíssimas
manchetes, “Pele Eclesiástica Voará.” Então, no dia seguinte eles
marcaram o debate no Coliseu Sam Houston. Trinta mil pessoas se
jjuntaram. Ouçam,
ç
podemos
p
estar divididos hoje.
j Mas ouçam
ç
isto,
num destes dias seremos um. Deus cuidará disto, se o comunismo... É
algo que tem que nos forçar a ficarmos juntos. As igrejas estão umas
nos pescoços das outras aí, as diferentes igrejas. Mas quando isto saiu
no jornal, naquele tempo nós tínhamos tudo em comum. Aqueles
que criam em cura Divina vieram em comboio. Aviões chegando.
Vieram de todos os lugares. Por quê? A princípio, o que todos nós
acreditávamos estava em jogo.
66
Naquela noite eu não iria. Eu fiquei no hotel. De repente,
algo disse: “Desça lá.” Eu coloquei o meu casaco, eu estava escoltado
por quatro policiais porque estávamos tendo grandes reuniões, eles
iam à minha frente e atrás de mim. E eu entrei com a gola do casaco
levantada, como que na galeria 30.
67
E enquanto eu estava ali em cima, todos os ministros, cerca de
quinhentos, todos ao redor. E então o doutor Best, que era o orador, ele
disse: “Deixe o Sr. Bosworth vir primeiro.” O senhor Bosworth disse,
ele disse: “Eu tenho seiscentas afirmações concernentes à atitude de
Cristo em relação aos enfermos. Eu colocarei isto ao senhor Best. Se
ele puder pegar uma delas e refutá-la pela Palavra de Deus, eu desisto
do debate para ele.”
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reis, potentados, monarcas.” E como poderia eu fazer isto, quando eu
tinha apenas uma educação de escola primária? Veem? Eu não tinha
recebido o Espírito Santo ainda. Eu era um pastor Batista local. Estas
coisas são estranhas para mim. E eu não sabia nada acerca delas.
32
Então olhei acima novamente para falar com Ele, e eu disse:
“Senhor, eu não poderia fazer isto.”
E Ele disse: “Assim como Moisés foi enviado com dois dons
para provar às pessoas como vindicação de que ele tinha sido enviado
por Deus, te serão dados dois dons.”
E eu disse: “Senhor, eu não poderia ir. Moisés tinha um sinal
com sua mão.” Sim. Ele disse: “Agora, você fará... você tomará a
mão e a colocará nas pessoas. Não pense no que você vai dizer, e Isto
anunciará o que elas têm. Então se você for bem reverente, humilde,
(esta é a razão pela qual não tomo dinheiro, ou pego qualquer coisa
grande.)” Ele disse: “Acontecerá que você conhecerá o verdadeiro
segredo do coração das pessoas.” E então, disse: “Se eles não crerem
no primeiro sinal, eles crerão no segundo. E acontecerá que se você for
sincero, isto continuará crescendo mais e mais.”
33
Então isto era estranho para mim, e eu disse: “Senhor, estou
aqui porque quando vou entre meus irmãos, eu tenho aquelas visões.
E meus irmãos ministros me dizem que isto é do diabo, e estou aqui
para que Deus nunca permita que me aconteça isto novamente.”
Rapidamente, Ele se colocou diante de mim, pediu-me para levantar.
Levantei-me, e Ele me disse: “Não conheces as Escrituras?”
E eu disse: “Bem, os ministros não sabem e não concordam
com isto. Se isto for - fosse de Deus, por que eles não têm isto?”
Ele disse: “Este é o dia, agora, para isto, esta é a hora.”
Eu disse: Era por isso que os poderes demoníacos do
espiritualismo sabiam disto.
Então, Ele disse: “Nos dias de nosso Senhor…” Esta é a razão
pela qual eu soube que aquele não era o Senhor, porque Ele disse:
“Nosso Senhor.” (Nosso Senhor.) Ele considerou nosso Senhor como
Seu Senhor. Ele era um Anjo, um Homem, um Mensageiro. E Ele disse:
“Quando nos dias de nosso Senhor, quando os ministros, os sacerdotes
estavam no templo, debatendo que tipos de roupas deveriam usar, ao
mesmo tempo, estes Magos, astrônomos estavam a caminho de adorar
o Senhor Jesus. Eles O conheciam, e os clérigos não O conheciam.” Ele
disse: “Isto foi o diabo que disse: ‘Te conhecemos, quem Tu és, o Santo de
Deus.’ Mas os sacerdotes disseram: ‘Ele é o diabo.’ O diabo disse: ‘Ele
é o Filho de Deus.’ Os ministros diziam: ‘Ele é o diabo.’”
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34
Então o medo começou a me deixar. O que duvidava Paulo,
Paulo e Silas, quando eles estavam em um lugar pregando, o sacerdote
disse: “Estes homens viram o mundo de cabeça para baixo, eles não
são bons.” Mas uma pequena adivinha disse: “Estes são homens de
Deus, que nos dizem o caminho da vida.” Quem estava certo?
35
É um grande assunto aquele caminho hoje, e isto é verdade.
Então a Bíblia se torna um novo Livro. Eu podia ver isto. Hoje, somos
tão intelectuais sobre nossas denominações e, tanto para nossos
pequenos grupos, que passamos por alto de um grande... Espiritual.
Mas uma pessoa possuída pelo demônio, eles estão em contato com
espíritos. Muitas vezes eles podem ver isto antes que o intelectual
possa ver isto, porque eles rejeitam todas as coisas espirituais. Eu não
estou falando isto de vocês, ministros. Graças a Deus, que há alguém
que pode crer e ver. Bem-aventurados são seus olhos que podem ver,
e ouvidos que podem ouvir, pois Deus tem feito isto. Jesus disse:
“Ninguém pode vir a Mim, a menos que Meu Pai o traga primeiro. Minhas
ovelhas ouvem Minha voz; os estranhos elas não seguirão.”
Agora, mais tarde… Eu vou me apressar. Isto então, eu fui
36
enviado para orar pelos enfermos. Temos tempo? Eu vou apenas darlhes a primeira coisa que aconteceu depois. Então vou me apressar.
Então eu...(Vocês não disseram isto) [O irmão Branham ri – Ed.] Está
bem. Eu fui chamado para um caso de um enfermo cerca de dois dias
mais tarde em St. Louis, Missouri. Eu não tinha um casaco para usar.
Alguém me deu um casaco para usar. E eu fui a um homem que tinha
uma pequena garota que tinha a Dança-de-São-Vito [Uma das maiores
manifestações clínicas da febre reumática que produz movimentos
espasmódicos incontroláveis - Trad.]. Todos os médicos, todos... E St.
Louis é o polo da associação médica. E eles - e muitos médicos tinham
tentado curar esta criança. Ela era a filha de um ministro famoso.
Como ele soube disto, não sei até hoje.
37
Eu fui à casa. A pequena garota estava como um animal,
arranhando a face, mascando a língua, tremendo toda. Então entrei,
ajoelhei com muitos outros cristãos, ofereci a oração, começamos, e
o Espírito Santo disse: “Espere aqui até que você tenha ordens.” Oh,
louvado seja o Senhor. “Espere aqui.”
E pedi ao reverendo se ele nos permitiria ir à sua igreja. Iríamos
à sua igreja, oraríamos, e voltaríamos para casa. O dia todo passou, a
noite toda.
38
No dia seguinte, eu estava esperando, e eu estava no carro
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59
Agora, apenas mais um momento. Agora, ouçam com muita
atenção. Todos nós sabemos que o Anjo que apareceu a Moisés
era Cristo. Era o Anjo do pacto. Vocês creem nisto? O Anjo do
pacto. Ele seguiu Israel em uma Coluna de Fogo. E então quando
Jesus estava na terra, Ele disse: “Antes...” Eles Lhe disseram... Eles
estavam zangados com Ele porque Ele disse que Ele viu o dia de
Abraão. Jesus disse: “Antes que Abraão existisse, EU SOU.” Aquela
foi a mesma Coluna de Fogo que estava no arbusto: “EU SOU.”
Agora, Ele disse, Jesus: “Eu vim de Deus, e volto para Deus.” Você crê
nisto? A Escritura diz isto? Depois de sua morte, sepultamento, e
ressurreição, perseguição sobre a igreja.
60
Paulo, em seu caminho a Damasco, com ordens em seu bolso
para prender todo o povo Pentecostal, e em seu caminho uma Luz o
atingiu, e ele caiu no chão. E ele olhou para cima, e a Coluna de Fogo
estava diante dele, uma grande Luz, dizendo: “Saulo, Saulo, por que tu
Me persegues?”
Ele disse: “Quem és Tu?”
61
E vocês vão concordar comigo...?... Paulo era um pregador
poderoso, intelectual, preparado por Gamaliel, um homem poderoso,
mas não é isto o que conta. Ele olhou para este Anjo, esta Luz, esta
Coluna de Fogo: “Quem és Tu, Senhor?” Ele disse: “Eu sou Jesus.” Ele
tinha retornado a Deus. “Eu vim de Deus; Eu vou para Deus.”
62
Agora, eu quero lhes perguntar, se você fosse aqui para pegar
a fruta de uma laranjeira, a laranjeira produzirá laranjas. O mamoeiro
produzirá mamão. Por quê? A vida que está naquela árvore trará os
frutos, assim como a vida que está nela. Isto é correto?
63
Agora, vejamos. Este Anjo do Senhor, eles tiraram a foto
Disto muitas vezes e isto está em Washington, capital, sob um direito
reservado na ala das artes religiosas, como o único Ser sobrenatural
já fotografado. Em Houston, Texas, um de meus irmãos Batistas se
levantou e quis debater comigo acerca da cura Divina. Eu apenas
ignorei isto. Deus não me enviou para agitação. Me enviou para orar
por Seus filhos... E então, no dia seguinte, ele colocou um grande
anúncio no jornal, e ele disse: “Isto mostra do que ele é feito; ele tem
medo de encarar a Palavra.”
O doutor Bosworth, que era um de meus associados, oitenta
64
anos de idade então. Muitos de vocês ouviram acerca do doutor
Bosworth, um homem muito piedoso. Ele me abraçou, e disse: “Irmão
Branham, você aguentaria isto?”
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novamente?” Agora, o Anjo, este Homem estava em carne, Ele disse:
“Por que Sara riu? Por que ela riu?”
54
Jesus disse: “Como foi nos dias de Noé e nos dias de Sodoma,
assim será na vinda do Filho do Homem.” O Evangelho será pregado aos
intelectuais por um moderno Billy Graham e assim por diante, mas
a Igreja espiritual receberá um Mensageiro, o Anjo do Senhor, e fará
as mesmas coisas assim como foi feito diante de Sodoma. Por quê? O
mundo queimará desta vez. Sodoma queimou. Quando Ele Se referiu
a Noé, você notou o que Ele disse? “Como era ali, comendo, bebendo,
dando-se em casamento...” A moral do mundo... Mas aqui estava o sinal
espiritual para o mundo. Observe quando Jesus veio, como Ele Se fez
conhecido como sendo o Messias? Ele podia discernir os pensamentos
de seus corações. Agora, homens e irmãos, não é isto verdade? Não é
isto a Escritura?
55
Como... Quando Ele disse a Pedro, Simão: “Seu nome é Simão, e seu
pai é Jonas.”... Eles estavam olhando as Escrituras se cumprirem. Aquilo
em... Quando o Messias viesse, Ele seria um Deus Profeta. Agora, os
judeus tinham se afastado daquela parte espiritual, assim como muitos
de nós temos feito hoje. E estavam buscando um grande por vir, descendo
dos céus, governando o mundo todo, e eles falharam em ver isto.
56
Natanael foi visto sob a árvore, vinte e quatro quilômetros de
distância, por Jesus. Quando eles chamaram Jesus de Belzebu, eles
nunca falaram isto com seus lábios. A Bíblia diz: “Ele percebeu seus
pensamentos.” Sabia... Conhecendo seus pensamentos... Ele disse à
mulher no poço: “Vá e traga seu marido. Vem cá.”
Disse: “Eu não tenho nenhum.”
Disse: “Você teve cinco.”
57
Agora, ela não O chamou de demônio. Ela disse: “Senhor, nós,
os samaritanos, sabemos...” Vê, onde... “Sabemos que quando o Messias
vier, Ele fará estas coisas.” Veem? Ela foi treinada corretamente. “Então
Tu deves ser Seu Profeta.”
Ele disse: “Eu sou Ele.”
58
Observe a mensagem dela à cidade: “Venham, vejam um Homem
que me disse as coisas que tenho feito. Não é este o sinal do profeta, não é
este o sinal do Messias? Não é este o exato Messias?” Vocês entendem?
Jesus disse... [Espaço em branco na fita - Ed.]... “Não saberão mais
de Mim - não Me verão mais. Mas vós Me vereis, pois Eu (‘Eu’ é um
pronome pessoal), Eu estarei convosco, e em vós, até a consumação do
mundo.” A Bíblia diz: “Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.”
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dele. E eu olhei sobre o capô do carro, e vi uma visão vindo. Eu esperei
para ver o que Ele diria. Depois que tive a visão, saí do carro, fui à
casa, e disse ao ministro: “Senhor, eu tenho o ASSIM DIZ O SENHOR,
traga seu pai. E fomos à cama, eu disse, eu disse à senhora, à esposa
do ministro: “Há dois dias, você esteve na cidade, você comprou um
pequeno vaso branco.” “Ele nunca recebeu água nele. Ele está em sua
despensa sob a pia.”
Ela disse: “Isto é verdade.”
“Vá buscá-lo. Coloque água nele, pegue um pano branco e
traga-o aqui, e não pergunte nada. Apenas faça como eu digo.”
39
E eu disse ao ministro para se colocar junto a mim, ao pé
da cama, o ministro à direita, seu pai à esquerda, a mãe ao lado
da criança. A pequena companheira não podia nem mesmo fazer
qualquer barulho mais; isto já estava muito distante. Eu disse: “Pegue
o pequeno pano, torça a água dele. E quando eu começar com a oração
padrão: ‘Pai Nosso que estás nos céus,’ passe o pano pela face. Não
deixe que sua mão saia da face dela. Quando eu chegar no meio da
oração, este - ‘dê-nos hoje, nosso pão de cada dia,’ deixe o lenço estar
mais ou menos no meio da criança. E quando eu disser ‘Amém’, deixe
a mão passar pelo pé da criança.
40
E começamos. Isto foi exatamente o que eu tinha visto na
visão. E ela começou com o pano descendo, e quando eu disse:
‘Amém’, então ela afastou a mão. Eu disse: ‘Grande Deus do Céu, o
Qual me encontrou ali na cabana, enviou Seu Anjo para declarar isto,
eu falo pela vida da criança, que a criança viva.’” E a pequena garota
pulou no chão. Eu a peguei pela mão, com o médico que estava no
cômodo ao lado, saímos da casa para a máquina de refrigerante, e
tomamos um leite maltado juntos. Três noites mais tarde, o Auditório
Keel, que acomoda dezenove mil, estava lotado. A partir dali foi ao
redor do mundo.
41
Agora, livros poderiam ser escritos, mas eu quero trazer isto,
para encerrar agora. Meus irmãos ministros, companheiros cidadãos
do Reino de Deus, colegas de trabalho em conjunto em Cristo Jesus,
eu quero falar a vocês, como crentes e como pastores do rebanho. Se
eu tenho dito algo que te impressionaria, te levaria a crer que isto
fosse algo para me fazer ser algo, por favor, me perdoe. Se fiz, foi
sem saber.
42
Estamos no tempo do fim, e Jesus prometeu estas coisas para
o tempo do fim. Agora, permita-me citar uma Escritura a vocês, a
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qual estudando-a pelas Escrituras; eu tenho estudado através das
Escrituras. Há muitos lugares a que eu poderia fazer referência.
Sabemos que Jesus disse: “Toda Escritura deve ser cumprida.” Isto
é verdade. Nada disto pode falhar. “Céus e terra passarão, mas Minhas
Palavras nunca passarão.”
Ouça isto em Lucas: “Como foi nos dias de Sodoma, assim será na
43
vinda do Filho do Homem.” Vê? Na vinda do Filho do Homem… Agora,
vamos observar com atenção.
44
Abraão… Há sempre três classes de pessoas na terra: crentes,
manufaturados, e incrédulos. Agora, observe isto: “Como foi nos dias
de Sodoma…” Agora, havia uma nação incrédula chamada Sodoma,
muito, muito má. E eles tinham alguns crentes ali, a igreja natural,
Ló, e seu povo.
45
Agora, Abraão representa, significa, a Igreja espiritual. Ele
tinha se separado dos incrédulos e dos manufaturados, um quadro
muito bonito da Igreja hoje. A palavra “igreja” significa “os chamados
para fora.” Isto é o que a Igreja é hoje: chamada para fora. Agora,
chega a hora do tempo do fim, então havia três Homens que vieram
e encontraram Abraão. Dois deles eram Anjos, mas eles se pareciam
com homens, pó em suas roupas, sujeira em seus pés. Abraão disse:
“Venham, coloquem-se sob o carvalho. Lavem Seus pés. Eu lhes trarei
um pedaço de pão, então Vocês podem ir adiante.” Veem? Abraão
estava buscando por algo. Isto é o que a Igreja, o crente, está hoje,
atento - atento a algo. Ele sabia que o tempo estava se aproximando.
Assim como Noé, atento a Enoque. Quando Enoque subiu, Noé sabia
que a tempestade estava próxima.
46
E quando Abraão Os acolheu, ele foi à tenda, e disse: “Sara,
amasse algum pão e faça alguns bolos no forno.” Ele saiu e trouxe um
novilho e o matou. E ele voltou, trouxe a carne, pão, e leite, e colocou
isto diante deles; eles comeram.
47
Poderia você imaginar, Um deles era Deus. Agora, eu sei que
você pode discordar disto. Eu gostaria de perguntar a vocês, irmãos:
Abraão não O chamou de Eloim? Este é o Deus Todo-Poderoso.
Alguém me disse há não muito tempo, quando eu estava falando isto,
você diz - ele disse: “Irmão Branham, você crê que aquele era Deus?”
Eu disse: “Sim, senhor. A Bíblia diz assim.”
Ele disse: “Como Deus veio naquela carne?”
48
O corpo humano é feito de dezesseis elementos da terra, isto
é: petróleo, luz cósmica, cálcio e... Deus, o Criador, apenas pegou um
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punhado disto, soprou nisto, disse: “Venha aqui, Gabriel.” Entre nisto.
Pegou outro [O irmão Branham sopra - Ed.] “Venha aqui, Miguel.” E
pegou um punhado, e Ele mesmo entrou nele. Ele é o Criador. Ele
pode fazer o que Ele quiser.
49
Minha esposa me disse outro dia: “Billy...” Eu tinha cortado o
cabelo aqui, há algum tempo, e um barbeiro colocou ácido carbólico
em meu cabelo, e caiu todo. E ela disse: “Billy, você está quase careca.”
Mas eu disse: “Eu não perdi nenhum deles.”
Ela disse: “Onde eles estão?”
Eu disse: “Diga-me onde eles estavam antes que eu os tivesse.”
Onde... eles não eram nada senão petróleo, luzes cósmicas, e então
eles eram meus...?... E onde quer que eles estavam antes de eu tê-los,
eles estão esperando por mim.
Jesus disse: “Os cabelos de sua cabeça estão contados. Eu os levantarei
nos últimos dias. Tudo o que o Pai tem Me dado, virá a Mim, e Eu o
levantarei no último dia.”
Estou muito feliz que conhecemos a um Deus, embora eu me
50
afunde neste oceano, embora meu corpo apodreça, contudo meu Deus
conhece cada elemento que está aqui. Ele falará algum dia [O irmão
Branham faz um som de sopro - Ed.], e eu aparecerei. Aleluia.
51
Isto foi o que Ele fez ali. Ele estava de pé ali; Ele comeu a carne do
novilho, bebeu o leite da vaca e comeu pão. Então os dois pregadores,
os anjos, os modernos Billy Graham, Oral Roberts. Pregadores... Eles
tinham uma mensagem para o mundo. Então eles olharam em direção
a Sodoma. Eles desceram ali, não muitos milagres realizados, mas eles
cegaram o povo. A pregação do Evangelho cega o povo. Isto é o que a
Bíblia diz.
52
Vamos olhar para este Um aqui que foi enviado à Igreja
chamada para fora, a eleita, Igreja de Abraão. Ele disse a Abraão...
Agora lembre-se, Ele era um Estranho: “Abraão, onde está sua esposa,
Sara?” Como Ele sabia que ele tinha uma esposa? Como Ele sabia que
o nome dela era Sara?
53
Agora, observe o que a Escritura diz. A Escritura diz: “Ela está
na tenda atrás de Ti.”
E Ele disse: “Eu não manterei um segredo de Abraão. Eu vou
te visitar de acordo com o tempo da vida.”
E Sara, ela riu para si mesma, disse: “Eu sendo velha, e meu
senhor, Abraão, sendo velho também, teremos prazeres juntos,

