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A FÉ É O SEXTO SENTIDO
Faith is the sixth sense

William Marrion Branham
Sábado, 11 de junho de 1960
Chautauqua, Ohio – EUA

Ele nos liberta e resgata dos cinco sentidos que foram colocados
em nós no princípio. E aquele quinto sentido, dos cinco ali... O homem
caiu com seus sentidos por causa do seu apetite. Agora, note que esses
sentidos lhe foram dados apenas para fazer contato com seu lar terreno,
para que você possa ver, provar, sentir, cheirar e ouvir. Mas eles não são
para guiá-lo de maneira alguma.
2
E agora, muitas vezes… E se eu me recusar a olhar? E se eu
simplesmente cobrir meus olhos e disser: “eu me recuso a olhar”. Tudo
bem, meus olhos não me servem mais. Bem, então, finalmente eu vou
ficar cego. E então quando meu garoto nascer, eu taparei os olhos dele
e direi: “Não, senhor, não existe tal coisa como visão”. E eu cubro os
olhos dele, não permito que ele veja. Ele diria: “Meu pai me disse que
não existe tal coisa como visão, então eu vou cobrir os olhos de meu
garoto”. Bem, de repente, nossa geração nasceria cega. Isto é certo. Se
você não usar seus seis sentidos, eles ficarão inativos. Eles não vão agir
de forma alguma.
3
Irmão, isso é o que a igreja fez com o sexto sentido que Deus
colocou nela. Ela abandonou a fé nos milagres e sinais. E as coisas que
fazem contato com Deus, que lhe dão o Espírito Santo, e coisas, ela
colocou essas coisas bem longe ou lá atrás em algum lugar, até que a
coisa se tornou morta. Isto é certo. Ela não sabe como usá-las.
4
A coisa não é nada para ela. Você diz: “Bem, Deus é um curador”.
“Oh, e sobre isso que ‘Deus é um curador?’” Se Ele alguma vez foi um
curador, Ele ainda é um curador! Se Ele alguma vez foi um Salvador,
Ele ainda é um Salvador. Se Ele alguma vez foi Deus, Ele ainda é Deus.
Então você vê, é uma falta de fé que tem sido pregada para as pessoas,
que faz com que elas deixem esse sexto sentido, que é a fé, ficar inativo.
5
E ao longo do ano eles vão se enfraquecer, ficar doentes, e correr
para o médico e dizer: “Doutor, oh, há algo errado comigo”. O médico

2

CRENTES DA BÍBLIA

vai olhar e dizer que vai tentar. O homem, um médico bom e honesto vai
trabalhar com a maior paciência que puder, com todo o poder que Deus
lhe der para operar e fazer as coisas que ele deve fazer para ajudá-lo.
Então, surpreendentemente, o problema avança. Bem, ele diz: “Eu vou
ter que te dizer. Não há mais nada que eu possa fazer. Se você quiser ir
a outro médico, vá”. Bem, então, você vai a outro médico; ele dirá: “não,
nada pode ser feito. Está muito avançado”. Bem, essa é a hora. Essa é a
hora de chamar o sexto sentido. Essa é a hora de aceitar a Deus. Essa é a
hora de confiar no Espírito de fé que Deus colocou em você.
6
E agora, quando as pessoas são ensinadas contra isso por tanto
tempo, fica difícil. O irmão Boze estava me contando hoje, ele disse:
“Irmão Branham, eu não havia percebido a oposição que o senhor
enfrenta”. Veem? Você não percebe o que isso é, como é uma coisa difícil,
quando você traz o poder de Deus de maneira tão real para as pessoas
que elas podem olhar e ver o Espírito se movendo entre o povo e fazendo
coisas. E alguns vão se assentar ali e dizer: “Oh, se você fizer isso, ou
aquilo, ou aquilo outro, ou alguma outra coisa, talvez me ajude”. Oh,
irmão, se esse sexto sentido pudesse entender o que estávamos pregando
nesta semana (amém), o Espírito Santo. Deus fez essa promessa. Cristo
fez a promessa. Nós o tomamos através das Escrituras esta semana, deste
lado para aquele, e daquele lado para este, e buscamos cuidadosamente,
até sabermos que Deus prometeu fazer isso que Ele está fazendo agora
neste dia, o sobrenatural.
7
Agora, a verdadeira e genuína fé verá isso e agarrará, e todos
os demônios do inferno nunca o afastarão disso. Mas nós tropeçamos
nisso. Esse sexto sentido não é usado o suficiente. Nós dependemos
muito dos cinco. E quando na maioria das vezes, noventa e cinco por
cento das pessoas ou mais, assim que elas veem que os cinco sentidos
estão terminados: “Bem, acabou tudo. Cave meu túmulo; prepare meu
caixão”. Veem?
8
Oh, eu estava pensando em uma pequena mulher, com quem
eu tive entrevistas um dia ou dois atrás. Eu não os vejo agora. O nome
do homem é (parece que é alemão) Dorch, Dash, ou Doughish. E sua
esposa teve um sonho, e ela veio me contar o sonho. E ela disse: “Irmão
Branham, eu sonhei que o diabo subiu ao lado da minha cama. E ele
olhou para mim e começou a fazer caretas engraçadas para mim e disse:
‘Eu te peguei agora’”. E continuou: “Eu… Algo aconteceu comigo. E eu
pulei da cama e disse: “Saia daqui, demônio, no Nome de Jesus”. E eu
comecei a expulsá-lo, e ele saiu correndo da casa. E ela disse: “Eu não
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aleijados, com leucemia e todas as espécies de doença. Eu as desafio
por um dom, ministrado por um anjo, enviado nos sofrimentos
de Jesus Cristo para curar os doentes e aflitos. Saia deles, satanás.
Eu te ordeno no Nome de Jesus Cristo, saia deles. Agora, todos os
que aceitam a Cristo como seu Curador; não importa o que haja de
errado com você. Isso não faz diferença nem um pouquinho; se você
crê em Deus, levante-se e aceite-a no Nome de Jesus Cristo. Esta é a
maneira. Amém! Deus vos abençoe. É isso! Isso é perfeito, perfeito.
Deus abençoe, irmão Sullivan.
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ocorrem em sua família. Você tem um irmão com problemas de coração.
Esse irmão não está aqui. Esse irmão mora em Baltimore, Maryland. E
ele também não é salvo, porque ele está sombreado com uma sombra
escura. Isso é ASSIM DIZ O SENHOR.
117
Você crê de todo o coração? Esse sexto sentido vai funcionar em
você? Coloque suas mãos um sobre o outro aqui. Ó Deus, Criador dos
céus e da terra, envie o Teu Espírito Santo neste momento e cure cada
pessoa na Presença Divina por meio do Nome de Jesus Cristo. Vocês
creem? Quantos aqui querem conhecer Jesus como seu Salvador?
Fiquem de pé. Você está perto Dele. Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Isto é certo. Maravilhoso!
118
Quantos querem o Espírito Santo? Fiquem de pé. Querem o
Batismo do Espírito Santo, fique de pé, cada um de vocês. São muitos
para eu chegar até vocês agora, vão para essa sala para nos encontrarmos
ali. Em Nome de Jesus, se você vier com sinceridade, você será cheio
do Espírito Santo, salvo de todos os seus pecados. Vá para a sala, nesta
noite. Esta é a hora. Passe por este caminho até a sala. Todos os que
estão aqui que creem em Deus, que querem ser salvos e cheios do
Espírito Santo, vão para a sala, para que possamos ministrar a vocês.
Se houver alguém aqui da minha igreja em Jeﬀersonville que ainda não
recebeu o Espírito Santo… o irmão Collins e todos eles têm o Espírito
Santo desde que estiveram aqui. Oh, eles rasgaram o país. Venha; este é
o momento para você recebê-Lo, agora mesmo. Entre. Não saia dali até
que você receba o Espírito Santo. Venham agora, todos os pecadores.
Entrem aqui e busquem a Deus para a salvação. Esta é a maneira.
119
Eu desafio todo homem e toda mulher que está na Presença
Divina, os quais estão doentes, qualquer coisa errada com você, eu
os desafio a crer no Senhor Jesus Cristo enquanto eu oro por vocês.
Vocês vão fazer isso? Quantos vão prometer que farão isso? Se Deus
pode me dar poder aqui para discernir os espíritos… Eu estou lhes
dizendo, eu não posso te curar. Você já está curado. Jesus te curou
quando Ele morreu por você. Não deixe que o sexto sentido se torne
dormente, coloque-o para funcionar agora e creia. E todas as pessoas
aqui nessas cadeiras de rodas, vocês creem? Então vamos levantar as
mãos para Deus.
120
Ó Senhor Deus, não permita esta mensagem passar em vão.
Não permita que o poder de Deus seja desperdiçado aqui nesta
noite. Mas que o Deus do céu envie poder de convicção e cure cada
pessoa. Que o diabo saia de todos com câncer, problemas cardíacos,
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entendo o que isso significa”. Então o Espírito Santo, estando presente,
deu a interpretação. Um pouco depois daquilo, o marido dela teve um
ataque cardíaco. E quando ela viu seu marido cair, e ele era um homem
idoso, um homem pesado, e suas mãos torceram para trás e seus olhos
viraram. A morte veio para levá-lo.
9
Mas Deus não havia terminado de tratar com ele. E a fé daquela
pequena mulher se elevou e ela disse: “Eu não vou aceitar isto! Eu chamo
por sua vida no Nome de Jesus Cristo”. Ele ficou bem. Veem? Por quê?
Aquele sexto sentido surgiu, naquele momento crucial, naquela hora,
e deu fé a ela. Deus lhe dera o sonho, embora ainda não houvesse sido
interpretado para ela. Mas eu disse: “Aí está a sua interpretação”. E a
pequena companheira começou a gritar e louvar a Deus. Ela disse: “Foi
exatamente assim que aconteceu”. Agora, isso leva para a graça. Veem?
Deus lhe dera o sonho, embora ela não soubesse o que era. Mas Deus é
agradável e leal de todo jeito para manter seu povo esclarecido.
10
Se nós tão somente fôssemos espirituais e usássemos esse
sexto sentido, quantas coisas poderíamos evitar, quantas coisas nós
saberíamos se a igreja estivesse em ordem, onde os espíritos e dons da
igreja estivessem operando. Teríamos Ananias e Safiras caindo por toda
parte. Isto é certo. O pecado estaria fora da igreja. Mas nós nos tornamos
tão presos a terra com nossos sentidos, bem assim: “Bem, se eu não
puder ver, se eu não puder…” E então esses sentidos... o diabo entra
nesses sentidos. E ele vai permitir que você veja algo com os seus olhos e
logo descreia de qualquer forma. Porque muitas vezes você permaneceu
com os olhos fechados por tanto tempo a ponto de ficar cego.
11
Um companheiro me disse uma vez: “Fira-me com cegueira;
fira-me com cegueira! Você crê em cura Divina, o mesmo Espírito
Santo que Paulo pregou. Fira-me com cegueira”. Eu respondi: “Não
posso fazer isto, porque você já está cego”. Eu lhe declarei: “Seu pai, o
diabo, fez isso há muito tempo. (Veem?) Você já está cego”. Porque a
Bíblia diz que ele está cego. Este Evangelho está... se ele está escondido
para alguém, é para aqueles que estão cegos, que não tentaram usar
seus sentidos.
12
O sentido que Deus lhes deu. Esse sentido, se usado, é um
sentido de libertação, quando os outros cinco falham. Por este sentido,
grandes coisas têm sido feitas. Aqui há algum tempo em uma das
minhas reuniões houve uma senhora que veio à plataforma. E ela tinha o
estômago ulcerado, sangrando. E o Espírito Santo começou a falar (e ela
sabia que eu não conseguiria fazer aquilo) e lhe disse quem ela era, de
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onde ela veio. Ela tinha o estômago ulcerado. Então quando Ele veio, Ele
disse: “ASSIM DIZ O SENHOR, você está curada”. E ela foi para casa. E
havia uma senhora... [Espaço em branco na fita – Ed.] a vizinha estava
vindo na fila de oração. Ela tinha um tumor na garganta. E quando
chegou a vez dela na fila de oração, Ele lhe disse quem ela era, de onde
ela veio, tudo sobre isso. Ela respondeu: “Tudo certo”. Disse: “ASSIM
DIZ O SENHOR, você está curada”. E então essas duas mulheres vieram
naquela noite, juntas.
13
Elas não se sentiram diferentes. Isso não tem nada a ver, nada
a ver, como você se sente. Afaste-se desses sentimentos. Você não pode
depender deles. Porque isto é a evidência das coisas que você não vê,
prova, sente, cheira ou ouve. É outro sentido.
14
Observe o que aconteceu. Cerca de duas semanas se passaram.
Essa mulher com o estômago ulcerado tentou comer, e parecia que ela
ia morrer. Mas ela ainda continuou. Ela disse: “Há algo sobrenatural
nisso. Porque o homem nunca me viu em sua vida, e ainda assim ele me
contou quem eu era. E isso tem que ser Divino, porque se compara com
a Bíblia”. Veem? E ela afirmou: “E eu conheço aquele companheiro.
15
Eu o ouvi pregar, e ele não tem escolaridade. Ele não sabe nada
dessas coisas e me contou tudo sobre isso. E o mesmo homem disse:
‘ASSIM DIZ O SENHOR’. E se ele é um servo de Deus, ele não poderia
afirmar isso se ele apenas pensou. É o Espírito Santo falando através dele
que você está curada”. E ela continuou, e seu marido era um cristão,
seus filhos… E ela disse que foi ver a sua amiga, em sua rua, a qual tinha
um problema semelhante. Mas ambas propuseram em seus corações que
elas tinham aceitado que isso era Deus; isso encerrou o assunto.
16
Certa manhã, as crianças tinham ido para a escola, e ela estava
lavando os pratos. E ela mal podia comer qualquer coisa, porque a úlcera
iria simplesmente queimá-la. Ela estava lavando os pratos, e ela contou:
“De repente veio uma forte sensação de refrigério”. E ela continuou,
pensou: “O que foi isso? Eu me senti tão estranha, um sentimento tão
leve e refrescante”. Bem, ela continuou lavando a louça. Em poucos
momentos ela sentiu-se com muita fome. Então ela foi até a mesa… E as
crianças haviam deixado um pouco de aveia num prato. Então ela pegou
aquela aveia com uma colher e comeu, com um pouco de torrada. Ela
pensou: “Bem, como de costume, talvez eu vomite em alguns minutos”.
E assim ela continuou. Logo, tudo estava bem.
17
Então ela foi e provou novamente. Estava tudo bem. Então ela
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113
Há uma cura vindo daqui. É uma pequena mulher sentada
ali atrás com um chapéu marrom, meio magra. Ela está sofrendo com
tuberculose. Tudo bem, irmã. Eu não te conheço, e você não sabe… Sim,
você deve me conhecer. Você foi curada uma vez em minha reunião; eu
vejo que foi em Fort Wayne, Indiana. Aleluia! É isso. Você crê que Deus
pode me dizer o que está errado, o que há de errado com você aí? Você
tinha um tumor, e Deus te curou disso, ASSIM DIZ O SENHOR. Aleluia!
Eu desafio você a crer. Há tantos que estão crendo. Tenha fé em Deus.
114
Você crê, irmã? Em Nome de Jesus, vá e seja curada para a glória
de Deus. Você crê, irmão? No Nome de Jesus Cristo, vá e seja curado.
Você crê, irmão? No Nome de Jesus Cristo, vá e seja curado. Você crê
irmã? No Nome de Jesus, vá e seja curada. Você crê, irmão? Em Nome de
Jesus, vá e seja curado. Você crê pelo bebezinho? Agora, olhe, eu sei que é
uma condição de nascença, mas isso não tem nada a ver... O que o diabo
fez em qualquer tempo, Deus pode tirar isso. Você crê? Eu amaldiçoo o
diabo que fez isso com essa criança. No Nome de Jesus Cristo, que este
bebê fique bem. Amém.
115
Você crê, irmã? No Nome de Jesus Cristo, vá e seja curada. Você
crê, irmã? Em nome de Jesus Cristo, vá e seja curada. Você crê, irmã?
Em nome de Jesus, vá e seja curada. Você crê, irmã? (Esta é a última
da fila de oração?) Tudo bem, olhe aqui para mim só um pouquinho.
Você crê com todo o seu coração? Se Deus puder me contar qual é o seu
problema, você crerá? Uma coisa, é seu olho que está mal. Isto é certo.
Isso não é o principal. Tem um tumor, o tumor está no estômago. Você
não é daqui. Volte para Illinois e fique bem. Jesus Cristo te cura. Se você
pode crer, todas as coisas são possíveis. Você crê? Esse homem assentado
ali atrás trouxe um bebezinho, que tem uma cavidade no coração. Você
é de Chattanooga, Tennessee. Sr. Kirkline vá para casa e creia. O coração
do bebê ficará bem. Jesus Cristo cura-o. Aleluia! Esse é o poder do
nosso Deus. Tenha fé em Deus. Outra mulher sentada ali, de Memphis,
Tennessee, bem ali, orando por sua filha perdida. Tenha fé em Deus.
116
Estou procurando por uma mulher, não posso vê-la na
audiência. Mas ela está aqui em algum lugar. Ela está orando. Deus
me ajude a encontrá-la. Alguém com fé, com problemas cardíacos e
diabetes. O nome dela é Sra. Wells. Tenha fé em Deus. Em algum lugar
eu não posso… [Alguém diz: “Aqui está ela”. - Ed.] Tudo bem, tudo
bem, irmã, sua fé te salvou. Além disso, problemas cardíacos ocorrem
em sua família. Você não tem um cartão de oração, não é mesmo?
Porque todos os cartões de oração se esgotaram. Problemas cardíacos
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cisto na sua coluna está localizado entre os seus ombros; vá crendo e
seja curado. Você crê? No Nome de Jesus Cristo. Amém. Tenha fé.
110
Venham, irmãos, vocês creem? No Nome de Jesus, que ele seja
curado. Venha, você crê, irmão? No Nome de Jesus Cristo, eu coloco
minhas mãos sobre você; você vai ficar bem. Amém. Creia agora. Você
crê, senhor? No Nome de Jesus Cristo, seja curado. Amém. Jesus faz
isso por você se você crer. No Nome de Jesus Cristo, seja curado. Essa
é a maneira, irmãos. É isso. Essa é a maneira de se fazer isso. No Nome
de Jesus Cristo, vá e seja curado. Amém. Venha, irmã. Se a unção do
Espírito Santo está aqui para fazer milagres assim, com certeza você vai
crer que eu fui ungido por Ele, não vai? Então no Nome de Jesus Cristo,
vá e seja curada. Amém. Você crê, irmão? No Nome de Jesus Cristo, vá
e seja curado.
111
Se tu podes crer, tudo é possível. É esta a próxima paciente?
Tudo bem. Você crê, irmã, com todo o seu coração? É isso aí. Amém.
Ela realmente conseguiu. Eu observei, ela tinha uma sombra sobre si
e quando isso se foi, eu me perguntei o que aconteceu, virou-se, agora
isso se foi porque ela creu. Veem? É isso aí. Eu não te conheço. Você
não me conhece. Somos estranhos um ao outro. Mas Deus te conhece,
e Ele sabe que estou aqui para ajudá-la se eu puder. Você crê? Só
um minuto, algo aconteceu na audiência, em algum lugar, em algum
lugar. É isso aí; comece a crer aí. Seu problema está nas suas costas.
Correto. Você tem problemas nas costas. Srta. Finnhoeﬀer, vá para
casa e fique bem…?
112
Venha crendo de todo o coração. Você crê, senhor? No Nome
de Jesus Cristo, vá e seja curado. Venha. Agora, se eu lhe dissesse o que
há de errado, ou não te dissesse, ou o que for, você creria de qualquer
forma? Então seus problemas femininos acabaram, vá em frente. Sim,
eu disse de qualquer maneira. Tudo bem. Você crê que Deus vai curar
seu nervosismo? Tudo bem. Vá em frente e fique bem no Nome de
Jesus; creia com todo o seu coração. Você quer superar o problema de
estômago? Tudo bem. Vá comer a sua janta e seja curado no Nome do
Senhor Jesus. Você crê com todo o seu coração? Tudo bem. Você crê,
irmã? No Nome de Jesus Cristo, vá e seja curada. Tudo bem. Crê que
esse garotinho pode superar esse problema? Eu amaldiçoo o diabo que
fez isso com seu filho, que ele seja curado no Nome de Jesus Cristo.
Amém. Leve-o agora, não duvide. Observe o que acontece com ele se
você puder crer. Você crê com todo o seu coração? No Nome de Jesus
Cristo, que você seja curado.
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realmente teve um jubileu gastronômico. Ela foi e fritou alguns ovos,
um grande pedaço de bacon, preparou uma xícara de café, e ela comeu
realmente. Ela continuou lavando os pratos por mais algum tempo.
Então ela se pôs de pé. Ela se sentia bem. Ela levantou as mãos e começou
a louvar a Deus, correndo pela rua; ela ia contar a sua irmã sobre o que
havia acontecido. Quando chegou lá, essa pequena senhora estava
andando, sacudindo o lençol o mais forte que podia. Ela indagou: “Bem,
o que está acontecendo, irmã?” Ela respondeu: “Olha, aquela coisa saiu
do meu pescoço. Eu não consigo encontrá-la no lençol. Não consigo
encontrá-la em lugar algum”. Foi embora.
18
O que era aquilo? Porque elas agarraram àquele sexto sentido
da Palavra de Deus que não aceitaria “não” como resposta. Elas vieram
à reunião cerca de dois meses depois, as duas, me mostraram como
elas foram curadas e tudo mais. O que foi isso? O sexto sentido, aquele
sexto sentido, aquele sentido de poder, aquela coisa que as libertou. Não
porque eu orei, mas porque elas creram. É isso. Isso concluiu.
19
Agora, eles estavam no Tabernáculo Cadle em Indianapolis,
ou daqui para Indianapolis… Eles tinham um garoto que tinha
tido poliomielite. E eles trouxeram… Depois que a garota Rediger
foi curada… a garota do irmão Rediger estava assentada lá fora no
galpão de carvão. Tentando segurá-la… Ela ficou louca. Quantos aqui
se lembram de B. E. Rediger, o pastor do Tabernáculo do Evangelho
Fort Wayne? Oh, fale sobre um homem que cria em cura… Os dias do
irmão Bosworth…
20
Você não se lembra dele, Dr. Sullivan? E um homem muito
bom… E sua filha sentada lá fora tinha ficado louca com uma doença
mental que matou sua irmã. E ela era uma mulher linda. Era uma
manhã de Páscoa. E sua mãe estava assentada lá fora. E depois que eu
comecei a fila de oração, alguém disse: “Tem uma senhora ali fora no
galpão de carvão, na igreja, com sua filha”. Disse: “Ela é a Sra. B. E.
Rediger do Tabernáculo do Evangelho de Fort Wayne”. Eu pensei: “O
que, a esposa de B. E. Rediger e sua filha assentadas em meu depósito
de carvão?”
21
E eu fui lá. E ali elas estavam assentadas em velhos banquinhos,
que haviam sido tirados da Escola Dominical, ali com jornais… Linda
garota sentada ali, com cerca de dezoito, vinte anos, arrancando
seus cabelos, e dizendo assim: “Um níquel é um níquel. Um centavo
é um centavo. Um níquel é um níquel. Um centavo economizado,
um centavo ganho, um centavo economizado. Um níquel perdido,
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um níquel perdido”. Continuando assim, arrancando seus cabelos,
continuando…
22
Eu perguntei: “Sra. Rediger”… Perguntei: “Você é a Sra.
Rediger?” Ela respondeu: “Eu sou”. E eu afirmei: “Eu sou o irmão
Branham”. Ela declarou: “Fico feliz em conhecê-lo, irmão Branham”.
Eu disse: “Seu marido foi quase um ídolo em meu coração quando
eu era um garotinho. Que grande homem”. Ela começou a chorar.
Perguntei: “Esta é sua filha?” Ela respondeu: “Sim, irmão Branham.
Nós a levamos a todos os lugares e nada pôde ser feito. E sua irmã
Romayne morreu”. Eu interroguei: “Romayne morreu com isso?”
Continuei: “Eu tenho todas as fotos de vocês em casa e tudo mais,
seus livros sobre Águas Vivas e assim por diante, que o irmão Rediger
escreveu”. Eu disse quando eu era ainda um garoto, ele era um grande
homem. Eu costumava ouvi-lo no rádio”. Perguntei: “Esta é a filha
dele?” Ela respondeu: “Sim”.
23
Algo veio sobre mim. O seu papai morto e enterrado. Aquele
sexto sentido começou a se mover. Eu disse: “Satanás, você não pode
mais segurá-la. No Nome de Jesus Cristo, saia dela”. Então a mãe
perguntou: “O que eu devo fazer?” Respondi: “Ela está curada, leve-a
para casa”. Ela ainda estava assentada ali, “Níquel é um níquel, um
centavo ganho, um centavo perdido,” e assim por diante, desse jeito,
continuando. Eles a levaram para casa. E no dia seguinte ela veio a
si, e ela é uma mulher casada com vários filhos agora. O que foi isso?
Segurando naquele sexto sentido.
24
Algum tempo atrás (se você quiser uma confirmação desse
testemunho do que o sexto sentido fará) Eu estava com o irmão G. H.
Brown, na Victor Street, nº 505, em Little Rock, Arkansas. E houve um
dos casos mais horríveis que eu já vi na minha vida. O irmão Brown
(depois que eu estava tentando conseguir um pequeno intervalo
para descansar, por ficar em pé na fila de oração por tanto tempo),
ele disse: “Irmão Branham, no porão aqui no auditório está uma das
coisas mais terríveis que já se viu”. Continuou: “Aquela mulher foi
curada de insanidade no Mississippi; seu garoto era um soldado; ela
tem estado ali por vinte anos; nem mesmo conhecia seu garoto. E ela
voltou ao seu estado normal enquanto eu orava por ela. Isso colocou
a coisa em chamas.”
25
Ele disse: “Olhe isso”. E eu fui ali embaixo. E uma mulher alta
e pesada, jovem, com os pés para cima, usando apenas um pouco de
roupa, onde colocaram alguma coisa nela, na instituição, porque ela não
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parasse um minuto. Mas os outros não entrariam na fila. Não é tão bom
ver o Senhor, quando as pessoas passam tendo fé suficiente para serem
curadas, impor as mãos sobre elas, como seria ter um discernimento
depois que você viu isso? Nós nos tornamos tão americanizados que
temos que ser entretidos pelo Espírito Santo?
106
Aqui, venha aqui. Eu não te conheço. Mas somos estranhos um
ao outro. Isso está certo? Você me conhece, mas eu não te conheço.
Mas Deus nos conhece. Se Deus me disser qual é o seu problema,
você crerá em mim como Seu profeta? Com todo seu coração? Tudo
bem. Problemas de coração, é exatamente isso. Você crê agora de
todo o coração? Você crê que vai ficar bem? Você percorreu um longo
caminho, não foi? Vindo desde a Califórnia. Isto é certo. Você traz sua
esposa também? Ela também quer cura. Não recebeu um cartão. Mas
ela tem algo errado com o quadril. Foi causado por uma queda. Não é
certo? Vão para casa; vocês vão ficar bem, vocês dois. Vão crendo.
107
Agora, isso é o mesmo que… Amigos… Se tu podes crer, tudo
é possível. Você crê, irmã? Apenas imporei as mãos sobre você, você
crê que vai ficar bem? Venha então. No Nome do Senhor Jesus, cure a
mulher. Tudo bem. Venha, senhora. Agora, veem? Agora, por quê? Essa
mulher está curada tanto quanto o outro homem. Por que não podemos
dizer: “Louvado seja o Senhor” por curar essa mulher? Veem?
108
Aqui, agora, você sabe que eu sei o que há de errado com você.
Você sabe disso tão bem quanto eu. Você sabe que Deus poderia me
dizer. Agora, se eu te contasse, isso te ajudaria? São seus nervos que
estão em crise. Isso é exatamente certo. Creia de todo o coração, vá e
fique bem no Nome de Jesus Cristo. Tenha fé. Você crê, irmã, com todo
o seu coração? No Nome de Jesus Cristo, vá e seja curada. Você crê com
todo o seu coração, irmã? No Nome de Jesus Cristo, vá e seja curada.
Tenha fé. Venha, irmã, você crê com todo seu coração? No Nome de
Jesus Cristo, vá e seja curada.
109
Agora, é exatamente assim que Deus disse, não é certo? Estes
sinais seguirão aqueles que crerem. No Nome de Jesus Cristo, vá e seja
curado. Amém. Você crê por ela? No Nome de Jesus Cristo, que o diabo
deixe a criança. Amém. Vá agora, seja curada. Quer comer o seu jantar,
acabar com o problema do estômago? Vá comer o seu jantar e fique bem
no Nome de Jesus. Você crê com todo o seu coração? Veem? Continue
no... Obtenha o sexto sentido; tire esses cinco do caminho, creia. Como
vai? Se eu te dissesse sim ou não, você creria de qualquer maneira,
não é mesmo? Você creria de qualquer forma. Tudo bem. Esse pequeno
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braço. Isto é certo, não é? Agora, você crê? Agora, o tumor está escondido
de mim, mas não de Deus. Eu te digo em que braço está. Está no braço
direito, é isso mesmo? Levante a mão se isso for verdade. Agora, você crê
de todo o coração? Agora, esse sexto sentido faz alguma coisa para você?
Você está apenas com os olhos vendados e diz: “Bem, isso é muito bom”.
Veem? Ou esse sexto sentido realmente funciona, diga: “Louvado seja
Deus, eu sei que esse homem não conhece essa mulher. Agora, somente
Jesus Cristo a conheceria. E Ele prometeu que faria isso”. Isso significa
que você ficará bem, se você puder crer.
100
Você diz: “Talvez você tenha adivinhado o que ela tem”. Eu não
conseguiria adivinhar isso. Não há adivinhação para isso. Talvez… Vou
te dizer outra coisa. Você não é daqui. Você é de Lima. Isto é certo. Você
crê que Deus pode me dizer quem você é? Sra. White. Isso é verdade.
Deus vai te curar agora, vá para casa e creia de todo o coração.
101
Agora, vocês creem, cada um de vocês? Tenha fé em Deus. Se
você pode crer, todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Se tu
podes crer. Ou se eu te dissesse que você foi curada, sentada na cadeira,
você creria em mim? Siga seu caminho então, porque você foi curada.
Tenha fé em Deus.
102
Agora, que tal se eu colocar minhas mãos em você e disser:
“Satanás, afaste-se deste menino”. Você creria? Você ficaria bem? Venha
aqui. Satanás, deixe este menino em Nome de Jesus. Amém. Vá crendo
agora. Tenha fé. E se eu colocar as mãos sobre você e disser: “Satanás,
aparte-se dele”. Você creria? Satanás, saia dele em Nome de Jesus.
Amém. Deus te abençoe, vá crendo.
103
Se eu te disser o que está errado com você, isso o ajudaria ou
você preferiria que eu lhe impusesse as mãos? O que ajudaria, dizer o
que há de errado com você? Está nas suas costas. É isso. Isto é certo?
Então vá para casa, seja curado no Nome de Jesus. Tudo bem.
104
Você crê que se eu lhe disser algo, colocar as mãos sobre você,
você ficará bem? Venha aqui então. No Nome de Jesus, que ela seja
curada. Amém. Creia. Tudo bem. E você? Eu creio que te conheço. Isto
é certo. Eu vou colocar as mãos sobre você e dizer: “Satanás, deixe meu
irmão em Nome de Jesus Cristo. Amém”. Creia agora, irmão, vá com
todo o seu coração.
105
Todos vocês creem? Bem, ouçam, aqui está o que eu não
consigo. Veem? Porque é quando o Espírito Santo virá e revelará essas
coisas… Ele está me dizendo o que há de errado com as pessoas. Se eu
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levantava mais os pés, não se levantava há dois anos. Seus membros
estavam sangrando. Seus braços estavam sangrando. E ela estava deitada
com os dois pés para cima e com as mãos para cima assim.
26
E eu indaguei ao homem, perguntei: “Qual é o problema dela?”
Ele respondeu: “Ela perdeu a sanidade mental, irmão Branham. Ela
tomou uma injeção e algo lhe aconteceu, logo depois que nosso bebê
nasceu”. E afirmou: “Isso paralisou alguma coisa em sua mente”. Disse:
“Ela está na instituição há dois anos”. Eu interroguei: “Por que ela
está sangrando assim?” Ele respondeu: “Bem, eles não a liberariam da
instituição”. E continuou: “Eles não usariam uma ambulância porque ela
é realmente difícil.” E prosseguiu: “Eu contratei um irmão para usar seu
Chevrolet e consegui mais quatro homens.
27
E nós tentamos segurá-la no assento traseiro, quatro homens,
e ela chutou as janelas e as coisas no caminho até ali (cerca de noventa
milhas da instituição onde ela estava)”. E eu observei: “Você quer dizer
que ela está sangrando assim…” Eu afirmei: “Bem, eu irei até ali e
imporei as mãos sobre ela.” Ele se opôs: “Oh, não faça isso”. Disse: “Ela
te mataria”. Bem, eu era apenas um iniciante, e eu estava no ministério
por cerca de, oh, eu acho, algo como um ano. E eu pensei: “Deus, cuide
disto”. Eu fui em frente, e ela tinha suas mãos para cima… E eu a
cumprimentei: “Como vai, irmã?”
28
E foi uma boa coisa eu estar atento. Aquele grande e forte
braço, possuído pelo demônio, com dez vezes mais força… E ela
deu um puxão assim tão forte que ela me fez perder o equilíbrio. E
quando ela o fez, meu pé bateu bem no seu peito aqui e fez soltar
minha mão. E eu corri dela. E eu subi os degraus correndo assim e o
marido dela estava ali… E ela veio atrás de mim rastejando de costas
como uma serpente, bem rápido, me perseguindo de costas com as
mãos e pés para cima.
29
Eu ainda posso ouvir aquele barulho horrível; arrastandose como uma cobra, vindo pelo piso. Ela pesava aproximadamente
cento e setenta libras [Cerca de 77 kg - Trad.], e estava se arrastando
dessa forma. Ela veio até ali, virou-se, colocou seus grandes e fortes
membros contra a parede dessa maneira e chutou com muita força,
acertou um banco ali e arrancou o couro da cabeça dela; parte do seu
couro cabeludo descascou; sangue começou a correr assim. E ela pegou
a madeira que havia se soltado, jogou-o no marido e arrancou o reboco
da parede. Tivemos que abaixar nossas cabeças. Ele disse: “Eu te falei”.
Respondi: “Nunca vi nada assim em minha vida”.
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30
Ele indagou: “O que é isso, irmão Branham?” Respondi: “Isso
é o diabo”. E logo então ela rastejou e disse: “William Branham, você
não tem nada a ver comigo. Eu a trouxe aqui”. E o seu marido olhou e
disse: “ela nem sabe quem ela é. Como que… Ela não te conhece”. E eu
afirmei: “Não é ela; isso é o diabo. Isso é o diabo”. E eu disse: “Satanás,
você compreende e sabe que eu não tenho poder sobre você, mas meu
Senhor tem, porque Ele triunfou sobre você no Calvário. E por um dom
Divino que me foi dado por um Anjo, que me disse para fazer com que as
pessoas fossem sinceras e nada resistiria diante da oração…” E eu disse:
“No Nome de Jesus Cristo, saia dela”. Nada mudou.
31
Seu marido, vestido com um macacão, colocou seu braço em
volta do meu pescoço e começou a me abraçar. E ele interrogou: “O
que eu preciso fazer com ela, irmão Branham?” Respondi: “Leve-a de
volta para a instituição, se eles a receberem”. Ele perguntou: “o que
o senhor acha?” Respondi: “Não é o que eu acho, é o que você acha”.
Ele observou: “Eu creio que ela ficará bem”. Eu declarei: “Isso é tudo
que você precisa fazer”. “Eu creio que ela ficará bem”. No caminho de
volta naquela noite, eles não tiveram nenhum problema com ela. Na
manhã seguinte, quando vieram buscá-la, ela assentou e falou com a
diretora da enfermagem. E no segundo dia ela recebeu alta do hospital,
perfeitamente normal e bem.
32
Cerca de seis meses depois, eu estava em Jonesboro, Arkansas,
com Richard Reed no Tabernáculo da Hora do Reavivamento à
Moda Antiga, em Jonesboro, Arkansas. Era um grande Tabernáculo
Batista, com muito mais assentos do que este aqui, neste lugar. E eu
estava começando a pregar, e alguém acenava para mim ali, e eu não
sabia quem era. E ela não mais conseguiu aguentar. Ela indagou: “O
senhor se lembra de mim?” Tinha quatro ou cinco criancinhas… E
eu respondi: “Creio que não”. Ela afirmou: “Eu nunca havia visto
o senhor antes também”. Continuou: “Eu era aquela mulher que
estava de costas, rastejando”. E o marido dela naquele período de
seis meses fora chamado para o ministério, e ele estava saindo para
pregar o Evangelho.
33
Oh, que coisa! O que é isso? Segurando-se naquele sexto sentido.
A fé assim o disse… Ele contou: “Eu guardei aquilo no meu coração. Se
Deus pôde fazer tal coisa a outros, Ele poderia fazer aquilo pela minha
esposa”. Ele continuou segurando nisso. Nada o separava disso. Isso é
o que aquele sexto sentido fará quando ele se soltar, e quando se deixar
que ele tenha poder de controle.
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lado oposto do microfone, porque quando as visões chegam, não sei
como estou, quão baixo ou quão alto estou falando. Mas eu tenho essa
audiência aqui prometendo que eles receberão a sua cura, se o Espírito
Santo me revelar algo sobre você, o qual você sabe que eu não conheço.
Agora, isso te encorajaria e faria você ter fé se Ele fizesse isso com você?
Encorajaria? Com certeza.
96
Agora, eu estou apenas conversando com você, assim como
nosso Senhor conversou com a mulher no poço. Vê? Ele a tomou
primeiro, porque ela era a primeira (veem?), e é assim que eu tenho
que fazer também para captar… Vê? Você é um ser humano. Você tem
um espírito. Você tem uma alma. Eu sou um ser humano, tenho um
espírito e uma alma. Eu sei agora que você é uma cristã. Porque o seu
espírito começa a testemunhar para mim que você é uma cristã. Está
certo. Vê? Ele se sente bem-vindo. Se você não fosse uma cristã, Ele
estaria se afastando. Você já esteve em uma das reuniões e viu essas
coisas acontecendo? Você já viu isso acontecer. Você já notou quando
os pecadores vêm e coisas, e viu como eles se afastam deles assim? Ele
agora lhes dirá: “Você é um pecador. Você faz isso e aquilo. Você faz
tal e tal coisa”. Veem?
97
Agora, se você crer de todo o coração, com tudo que há em
você, Deus será capaz de me dizer qual é o seu problema ou algo
sobre isso. Então você receberá. E isso fará com que todos eles creiam.
Essas pessoas aleijadas disseram que creriam. As pessoas enfermas,
com problema de coração e coisas disseram que creriam. Então todos
creem e toda a fila crê, ali embaixo. Não vai precisar trazer toda a
fila de oração. Todos realmente querem usar esse sexto sentido, e
simplesmente ir adiante e dizer: “Graças ao Senhor, Ele me cura”. Essa
é a atitude Dele em relação a cada um deles. Aconteceu simplesmente
de você ser alguém que veio até aqui.
98
Há muitos, muitos outros por aí. Provavelmente o Espírito
Santo poderá passar, em poucos instantes, por toda a audiência. Eu
não sei o que Ele fará. Então quando eu ficar bastante fraco, meu filho
ou alguns deles ali, Gene ou alguns deles, virão tocar em meu lado. Eu
sei que tenho que parar então (veem?), porque eu não… Você não sabe
onde está depois de tantas visões, parece que tudo é uma visão. Veem?
Jesus disse: “Mais do que isso vós fareis, porque Eu vou para o meu Pai”, as
coisas que Ele viu…
99
Agora, eu vejo qual é o problema com a mulher. Ela veio aqui para
receber oração, e a oração é por um pequeno tumor. E o tumor está no
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que não me conhece e eu não a conheço. Bem, como eu saberia e… Ela
só alcançou… Os cartões foram misturados e foram distribuídos e ela
pegou um, e aqui está ela. Acontece que ela é a primeira na plataforma.
E se alguns de vocês, ao mesmo tempo em que eu estou falando com
ela, creem, vejam se Ele não vai aí e faz a você também da mesma
forma. Veem? Agora, se isso pode ser feito uma vez a uma pessoa que
talvez nunca tenha estado na reunião, é uma confirmação de que é
verdade. Deus disse a Moisés: “Tome esse dom e vá até lá e mostre
como suas mãos são curadas da lepra”. Ele fez isso uma vez e todo o
Israel o seguiu para a terra prometida. Veem? Ele não fazia isso todas as
vezes que encontrava um israelita, dizendo: “Olhe aqui para a minha
mão, leprosa. Vê? Está curada”. Não, não. Ele fez isso uma vez; todos
eles creram. É assim que devemos fazer, ver, crer.
93
Agora, aqui está a minha mão. Pelo que sei, nunca vi essa mulher
em minha vida. Se eu já a vi, eu não a conhecia. Ela é completamente
estranha. Mas se o Espírito Santo puder vir a mim e me contar a razão
pela qual ela está aqui, ou algo que ela tenha feito, ou algo que ela esteja
planejando fazer, ou algo que ela sabe e a respeito do que eu nada sei.
Isso seria uma confirmação de que Ele ainda é o mesmo Jesus que falou
com a mulher no poço. Isso estaria provando a esta geração gentia
que aquele Messias que uma vez viveu em uma Coluna de Fogo na
Paternidade habitou em um corpo humano chamado Filho, na Filiação,
e agora no Espírito Santo em você e em mim, através da santificação
pelo Sangue habitando em nossos corpos. O Espírito Santo habitando
em nós: “Aquele que crê em Mim, também fará as obras que Eu faço. Em
verdade vos digo, o Filho nada pode fazer de Si mesmo, a não ser que Ele veja o
Pai fazendo”. Você crê nisso?
94
Agora, eu quero lhes perguntar, vocês nas cadeiras de rodas.
Bem, se eu pudesse curar esta mulher, eu faria isso. Se eu pudesse curála, eu faria. Eu não posso. Mas se o Senhor Deus (estando ela perto
de mim) se o Senhor Deus me disser algo sobre essa mulher (que ela
julgue se isso está certo ou não) pois ela sabe que eu não a conheço; você
sabe que é preciso algum tipo de poder sobrenatural aqui para fazê-lo.
Correto? Você crerá que é o Filho de Deus, segundo a Sua promessa,
que Ele prometeu que faria? Vocês todos aqui crerão? Aceitarão sua cura
então e crerão com todo o seu coração? Apenas um caso resolveria se
você realmente aceitar isso. Amém.
95
Isso é exatamente a verdade. Se você crer nessa única coisa.
Certamente seria a verdade. Tudo bem então. Agora, vou ficar do
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34
Uma noite eu vim para casa; eu estava deitado em minha cama.
Se você quiser escrever para estes testemunhos, eu lhe dou os endereços.
Escreva para Georgie Carter, Milltown, Indiana, e a carta chegará a ela:
Georgie Carter, Milltown, Indiana. E ela pertencia a uma igreja que não
cria em cura Divina. Ela frequentava aulas de piano quando era uma
garotinha, e seu tio a levava para a aula.
35
E quando ele a levou, esse homem, que era adulto, e ela uma
garotinha, violentou a criança. E quando isso aconteceu, ela pegou
tuberculose. E ela esteve acamada por nove anos e oito meses com
tuberculose em suas costas, com tuberculose nas glândulas femininas,
por todo o corpo e nos pulmões.
36
E ela pesava aproximadamente trinta e sete libras [Cerca de 17
kg – Trad.]. Você pode escrever para ela, se você desejar. É um direito
seu, se você quiser. Ela vai ficar feliz em responder. E eu não sabia
nada sobre a garota. E eu nem sabia onde ficava Milltown. E eu vim
para casa e vi minha mãe… E eu disse: “Vou dormir cedo hoje, porque
quero entrar e meditar no Senhor”. Ela respondeu: “Tudo bem, Billy,
entre, vá para a cama”.
37
Eu entrei no quarto, e orei e orei por um bom tempo. E depois
enquanto eu olhava ali… E mamãe era uma dessas mulheres à moda
antiga do campo, lavava suas roupas e as colocava em uma cadeira (eu
não sei se vocês mulheres já fizeram isso ou não), e as colocava ali até
que ela fosse passá-las, em pé ali descalço passando as roupas. Mamãe
tinha umas cadeiras ali e roupas colocadas nelas de todos nós, os
garotos da casa. E eu estava ficando em casa naquela época. Foi depois
que eu perdi minha esposa, há muito tempo. E eu olhei e parecia que a
cadeira estava vindo em minha direção. E quando eu olhei, era aquela
Luz vindo a mim. E quando Ela chegou até mim, eu comecei como que
atravessar uma floresta. E eu podia ouvir algo como um cordeirinho
fazendo: “Baa, baa”. E eu pensei: “Oh, aquele companheirinho, coitado,
está preso em algum lugar”.
38
E eu comecei a ir através dos arbustos tentando encontrá-lo. E
quando me aproximei dele, pude ouvir novamente. Eu disse: “Onde
é que está?” Pensei: “Coitadinho”. E eu comecei a chegar mais e mais
perto, atravessando os arbustos. E quando ele estava balindo, soava
como “Milltown, Milltown”. E eu estava me esforçando, tentando
chegar até ele. E saí da visão. Eu pensei: “Onde é Milltown?” Pensei:
“Há problemas em Milltown. Algum cordeiro está preso ali embaixo
ou ali em cima, onde quer que seja”.
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39
E eu saí, e perguntei a minha igreja na quarta-feira à noite se
eles conheciam algum lugar chamado Milltown. Ninguém conhecia.
Então no domingo eu perguntei novamente: “Alguém conhece um
lugar chamado Milltown?” George Wright (muitas das pessoas aqui
do Tabernáculo conhecem George Wright, tem vindo aqui há anos), ele
disse: “Bem, irmão Branham”, “Milltown fica ali embaixo no Sul, a mais
ou menos trinta e cinco milhas daqui, uma pequena cidade, fica numa
pequena colina ali embaixo”. Disse: “Eu sei onde fica”. Eu perguntei:
“Você me leva até lá?” Ele respondeu: “Levo”. Então eu disse: “Eu irei
no próximo sábado”.
40
Bem, eu fui a Milltown. Nós fomos lá. Havia ali cerca de dois
armazéns. E eu vi pessoas saindo de seus vagões e carroças, como eles
fazem lá embaixo em Kentucky, você sabe, lá embaixo nas colinas e
eu pensei: “Não vejo nada aqui”. E eu entrei e perguntei a um homem
se eu podia comprar aquela pequena caixa de madeira dele. Ele disse:
“Sim, o que você quer fazer com ela?” Respondi: “Há muitas pessoas ali
fora; eu quero fazer uma plataforma para subir. Eu sou um pregador.
Eu quero pregar”. Ele disse: “Você não me deve nada por isso. Leve-a
para lá. Está tudo certo”. E então eu peguei minha caixa… E quando eu
peguei minha caixa e saí, eu vi o irmão Wright vindo. Ele disse: “Irmão
Branham, eu tenho que fazer alguns negócios na colina ali”. Continuou:
“Se o senhor quiser, o senhor pode ir comigo”. Eu respondi: “Tudo
bem. Acabei de colocar minha caixa aqui embaixo, haverá um grupo
maior de pessoas quando eu voltar”.
41
E eu subi a colina, e nós passamos por uma grande e antiga
igreja branca. Eu interroguei: “Que igreja é essa?” Ele respondeu:
“Essa é uma velha igreja Batista”. Prosseguiu: “O pregador se meteu
em alguns problemas e…” Disse: “Ele se tornou um gângster e
violentou a esposa de um homem, e eles atiraram nele. E muitas coisas
aconteceram”. Afirmou: “A congregação se dispersou”. E concluiu:
“Eles não têm mais igreja”.
42
Então eu comecei a caminhar por ali próximo à igreja com ele.
E quando o fiz, algo disse: “Vá ali até àquela igreja”. E eu fui ali,
e ele… Eu disse: “Deixe-me ficar aqui até você subir a colina”. Ele
respondeu: “Tudo bem”. Eu interroguei: “Eles não estão tendo cultos
aqui?” “Não”. Eu tentei abrir a porta, e a porta não abria. Eu orei:
“Pai Celestial, teria esta igreja alguma coisa a ver com a razão por que
Tu me chamaste? Seria esta igreja que estava toda ferida no meio dos
arbustos? É por isso que Tu estavas clamando, Milltown? Se é aqui

A FÉ É O SEXTO SENTIDO

23

morreu no calvário. Ele fez uma propiciação por isso. Ele foi ferido por
nossas transgressões, pelas Suas feridas fomos sarados. Correto?
89
Agora, essas pessoas que eles empurraram até aqui nas cadeiras
de rodas, eu quero que vocês observem... Eu creio que ontem à noite
uma mulher em uma cadeira de rodas, maca, ou algo assim, o Espírito
Santo a chamou, tirou-a disso. Agora, muitas vezes vocês nas cadeiras
de rodas começam a dizer: “Oh, meu caso é impossível”. Enquanto
você crer nisso, seu sexto sentido está morto. Seu sexto sentido, se
estiver vivo nesta noite, esta é a última hora do seu sofrimento. Você
está saindo disso, vá para casa, fique bem. O homem e a mulher em pé
aqui (o irmão e a irmã de cor) com o seu menininho. Vocês creem, nesta
noite? Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, irmã. O pequeno companheiro
é muito pequeno para saber o que é fé; creiam que Deus vai curar seu
filho. A senhora de pé com este garotinho aqui. Tenha fé...
90
Todos vocês em pé junto a essas cadeiras de rodas, eu quero
que vocês tenham fé por essas pessoas. E vocês aí, alguns de vocês com
problemas cardíacos, que vão morrer em poucos dias. Câncer... Se algo
não for feito, você vai morrer. Essas pessoas aleijadas aqui podem viver
uma vida normal. Mas se você não se segurar em Deus imediatamente,
você vai morrer. Sim, senhor. Mas apegue-se a Deus e diga: “Deus,
estou usando o meu sexto sentido; eu creio. E eu creio que Tu vais me
curar”. E então Deus fará isso. Você não crê nisso? Eu creio com todo o
meu coração.
91
Agora, eu não vou usar a linha de discernimento… Eu não
conseguiria passar os cinquenta por aqui. Eu não poderia fazer isso.
Mas eu vou orar. Agora, se Deus continua sendo Deus, se Deus ainda
é Deus, então Ele pode fazer todas as coisas do jeito que Ele… Qual é a
forma mais elevada de fé? Havia um romano… Um judeu disse: “Vem,
imponha as Tuas mãos sobre a minha filha; ela ficará bem”. O romano
disse: “Eu não sou digno, apenas fale a palavra”. Isso é o que os gentios
devem fazer. Em reuniões do outro lado do mar e em diversos lugares,
eles podem ver uma coisa sobrenatural acontecer, toda a audiência ser
curada apenas pela fé. Veem? Eles crerão. Mas aqui é tão difícil. Agora,
vocês são um povo pentecostal. Você pode ser metodista, mas se você
tem o Espírito Santo, você é pentecostal. Agora, se você tem o sexto
sentido pronto para ser vivificado, vamos fazer isso.
92
Agora, esta mulher aqui, ou esta outra aqui, de qualquer forma,
eu não conheço a mulher. Eu acho que somos estranhos um ao outro.
Agora, aqui está uma mulher, eu nunca a vi em minha vida. Ela disse
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coisas que eu tenho feito, não é esse o próprio Messias?” Você entendeu?
Não é esse o próprio Messias? Muito bem.
86
Agora, Ele fez aquele sinal diante dos judeus. Ele o havia feito
perante os samaritanos, mas não perante os gentios. Nós éramos anglosaxões, tínhamos um porrete nas costas, e estávamos adorando ídolos
romanos, e assim por diante, Ele nunca fez aquele sinal para eles. E Ele
disse que… uma geração má e adúltera, nestes últimos dias, receberia
aquele sinal de Jonas, o sinal da ressurreição. Agora, e Jesus também
lhes disse: “Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do
homem”. Que tipo de sinal Sodoma recebeu? A mesma coisa, o Anjo com
suas costas viradas. (“Você tem… Eles estão, todas as pessoas ali, Billy?
Todos? Certo.”) Ele disse…
87
Quantos aqui agora que não têm um cartão de oração e querem
que Deus os cure, levantem as mãos. Diga: “Eu quero que Deus me
cure”. Agora, se houver mais cartões de oração, alguém que tenha um
cartão, entre na fila. Agora, se não, bem, você… Nós vamos alcançálo de qualquer maneira. Você não é… Eu quero que você encontre…
Se você tão somente puder tomar o que eu disse nesta noite, este sexto
sentido… Creia de todo o seu coração. Agora, muitos de vocês enviaram
estes lenços. Eu estou orando por cada um deles, tentando o melhor de
mim para chegar até eles. Agora, se eu esquecer de você, escreva-me em
Jeﬀersonville, Indiana. Eu te enviarei um. Veem? Vou enviar para você
pelo correio. Se você perder isso ou perder o lenço, de alguma forma,
escreva-me. Não será cobrado um centavo. Apenas escreva e nós… É
claro que às vezes algumas pessoas enviam um pouco de dinheiro junto,
porque nós gastamos centenas de dólares por semana com selos e coisas,
e enviamos esses lenços para todas as partes do mundo, com todos os
tipos de milagres e sinais retornando deles. Porque isso alcança mais do
que eu posso alcançar. Mas agora olhe…
88
Eu suponho que noventa e cinco por cento das pessoas… Eu
sei que tenho algumas pessoas aqui de Jeﬀersonville. Mas eu não vejo
nenhum deles na fila de oração. E se eles estivessem na fila eu pediria
gentilmente para eles saírem (isso é certo), porque eu posso vê-los em
casa. Isso é para pessoas que estão aqui, pessoas que não podem vir em
outro momento. Agora, aqui está uma dama. Se eu pudesse curar essa
mulher, eu seria um patife se eu não o fizesse. Se eu pudesse fazer isso, eu
não estaria apto a ficar atrás deste púlpito, irmão Sullivan, se eu pudesse
curá-la. Mas eu não posso curá-la. Ela já está curada se estiver doente. Eu
não sei se ela está doente. Mas se ela estiver, Jesus a curou quando Ele
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onde Tu me queres, abra essa porta para mim”. Eu tentei abrir a porta;
ela não abria então eu sentei no degrau. E bem naquele momento,
um homem vinha andando por ali próximo à igreja. Cumprimentou:
“Como vai”. Eu respondi: “Como vai, senhor”. Ele interrogou: “O
senhor queria entrar na igreja?” Respondi: “Sim, senhor”. Ele disse:
“Eu tenho a chave”. Ele abriu a porta.
43
Eu olhei ali dentro; eu indaguei: “A quem pertence isso aqui?”
Respondeu: “à cidade”. Eu disse: “Gostaria de saber se eles permitem ter
algumas reuniões aqui?” Ele respondeu: “Vá até a prefeitura e perguntalhes”. E eu fui lá e ele disse… Eu afirmei: “Eu trabalho para o Serviço
Público; eu vou colocar um medidor lá. Eu gostaria de ter alguns cultos
ali”. Disseram: “Fique à vontade, não há nenhum aluguel. Apenas a
conserve”. E eu respondi: “Obrigado, senhor; eu farei isso”.
44
E eu fui, coloquei um medidor e comecei um reavivamento. Na
primeira noite ali eu preguei: “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje,
e eternamente. Deus permanece Deus”. O irmão Wright escreveu um
pequeno anúncio ali que dizia: “Venha, ouça o pequeno Billy Sunday”.
Bem, naquela noite, eu tive uma grande congregação: O Sr. Wright,
suas duas filhas e seu filho, numa igreja com assentos para quinhentas
pessoas. Eu preguei o mais forte que pude.
45
Na noite seguinte, eu tinha a mesma congregação. Bem na hora
que eu estava pronto para… Sentado numa cadeira atrás do púlpito,
eu ia chamar a igreja, colocar o culto em ordem, distribuir os hinários
(tinha-os por todo lado), limpei-os todos. Havia trabalhado todo o dia
e entrado e limpado tudo. Comecei com esses hinários, esses livros
de música… Dei um ao irmão Wright, voltei e me assentei. Naquele
momento, eu ouvi algo bater [O irmão Branham bate no púlpito quatro
vezes – Ed.] na porta. Eu olhei e aqui vinha um companheiro. O irmão
Wright disse: “Oh, que coisa”. Disse: “Aí está o maior hipócrita e cético
que existe no país”.
46
E ele bateu seu velho cachimbo de espiga de milho na parede,
entrou assim, e faltava-lhe um dente, o cabelo caindo sobre os olhos.
Disse: “Onde está esse cara chamado pequeno Billy Sunday?” Eu me
voltei e perguntei: “Seu nome, senhor?” Ele respondeu: “Eu sou Bill
Hall, o florista aqui em cima”. Eu me apresentei: “Bem, eu sou o irmão
Branham”. Ele indagou: “Você é o pequeno Billy Sunday?” Respondi:
“Foi um engano”. Eu disse: “Não, eu não sou o pequeno Billy
Sunday”. Perguntei: “Você não viria até aqui à frente se assentar?”
Ele respondeu: “Estou satisfeito aqui atrás”. Eu disse: “Tudo bem,
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sinta-se em casa. Aqui está um hinário”. Disse: “Eu não sei cantar”.
Eu afirmei: “Nós também não sabemos. Mas vamos fazer um alegre
barulho ao Senhor”.
47
E eu subi e preguei. Quando comecei a pregar, ele foi se movendo
um pouco mais para frente, um pouco mais adiante. E quando eu fiz
a chamada ao altar, ele estava no altar e se tornou o pastor daquela
igreja até hoje. Veem? Agora, alguns dias depois eu comecei a pregar
sobre cura Divina. Eles me contaram de uma garota que morava lá na
colina, que estava em uma cama há nove anos e seis (ou oito) meses
sem sequer ver o lado de fora da casa.
48
O pastor deles pregava em uma igreja denominacional em
que diziam: “Os dias dos milagres já passaram”. A maioria das igrejas
por ali dizia: “Se alguém for até lá, será excomungado, para começar”.
Então, o pai dela era um diácono naquela igreja. Assim, foi difícil para
eles virem até ali.
49
Muitos de vocês devem ter lido o meu livrinho que chamase: “Jesus Cristo é o Mesmo Ontem, Hoje, e Eternamente”. Ali relata
o testemunho da pequena garota dos Nail, como ela foi curada. Bem,
eles me pediram para ir e orar por uma garota que tinha tuberculose
e estava deitada a muito tempo. E os pais dela queriam que eu fosse.
Eu fui e orei por ela, e ela voltou comigo para a igreja naquela noite.
Georgie agarrou o livrinho e começou a chorar. Finalmente, sua mãe e
seu pai consentiram que eu orasse por ela, mas eles nem sequer ficaram
na casa. Eles saíram e se foram. Então eu entrei.
50
Coitadinha. Ela tentava tossir; ela fazia “[O irmão Branham
imita uma pessoa doente tossindo – Ed.].” Ela não conseguia segurar o
copo que usava para expectorar. E ela disse: [“O irmão Branham imita a
voz de Georgie parecendo-se como uma pessoa exausta tentando falar
– Ed.]. E eu olhei e ali estava minha foto e aquele livrinho chamado:
“Jesus, o Mesmo Ontem, Hoje e Eternamente”. E ela disse: “E creio que
Ele vai me curar”.
51
E eu afirmei: “Eu não quero causar um atrito em sua igreja,
garota. Mas onde estão seu pai e sua mãe?” Lágrimas (Como ela
conseguiu umidade suficiente para produzir lágrimas, eu não sei)
escorreram em sua face, onde se podia ver até mesmo onde seu crânio
se encaixava. Ela pertencia a uma igreja muito famosa que nega o
poder de Deus. Não… Apenas um fariseu moderno, eles não creem
no Espírito Santo, em nada. Apenas ser batizado na água e pertencer à
igreja. E então eu não queria causar ressentimentos entre as pessoas.
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83
Vocês viram isso na “Revista Look”. O velho rabino chegou
lá e disse: “Lembrem-se, quando fôssemos chamados para vir à
nossa terra natal, o profeta nos disse que seríamos levados de volta
nas asas de uma águia”. Aleluia! Ouçam. “Ser levados de volta nas
asas de uma águia”. E lá estavam eles na terra natal. Lá estavam eles
voltando outra vez. Eles tomaram esta pequena Bíblia e começaram
a lê-la, o Novo Testamento. O judeu lê de trás para a frente, vocês
sabem. E quando eles acabaram de ler, eles disseram: “Se este Jesus
é o Messias…” Mostrar para vocês onde eles estão neste dia. “Se este
Jesus é o Messias, então Ele será um profeta. Se Ele ressuscitou dos
mortos, deixem-nos vê-Lo operar o sinal de um profeta e creremos
nele”. Amém. Oh, que coisa. Exatamente! É melhor vocês, gentios,
prostrarem-se em suas faces. A hora está próxima quando Deus
voltará Sua graça para os judeus. E vocês, gentios, serão selados
sem Deus, sem misericórdia, nada além de forragem atômica. Então,
acertem-se com Deus agora enquanto vocês têm uma chance de se
acertar com Deus. Acertem-se com Deus agora.
84
Observe, quando Jesus veio aos judeus, Ele fez aquele sinal
Messiânico, mostrou-lhes que Ele era o profeta. E eles o chamaram
adivinho, Belzebu, um demônio. E então isso… Havia mais algumas
pessoas procurando por um Messias. Quantos sabem que há apenas
três gerações de pessoas na Terra, de acordo com a Bíblia? O povo de
Cam, Sem e Jafé. Todos vêm dos filhos de Noé. Correto. Tudo bem.
Isto é, judeu, gentio e samaritano, que é metade judeu e gentio. E esses
samaritanos estavam procurando um Messias que havia de vir.
85
Jesus passou pela porta, sentou-se ali e uma mulher veio. Ele
pediu: “Dá-me de beber”. Ela respondeu: “Não é costume para vocês,
judeus. Nós não temos tais relações uns com os outros”. Ele pontuou:
“Mas se você soubesse com Quem você está falando, você me pediria de
beber”. A conversa continuou até que Ele finalmente disse: “Vá
buscar seu marido e venha aqui”. Ela declarou: “Não tenho marido”. Ele
afirmou: “Você disse bem, porque você teve cinco, e aquele com quem você
está vivendo agora não é seu marido”. Ela disse: “Senhor…” Aquela
prostituta sabia mais sobre Deus do que muitos... dois terços dos
pregadores nos Estados Unidos. Isto é certo. Ela declarou: “Senhor,
vejo que Tu és um profeta. Nós (nós, os samaritanos) sabemos que quando
o Messias vier, Ele fará esses sinais. Ele nos dirá todas as coisas. Mas Quem
és Tu?” Jesus afirmou: “Eu sou Aquele que fala contigo”. E ela correu
para a cidade e disse: “Venham, vejam um homem que me contou as
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o seu… para que as pessoas possam se locomover, está bem. Deixe-os
aqui embaixo se você puder. Tudo bem. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
seis… [Espaço em branco na fita – Ed.]
80
Um grupo de pessoas religiosas, um povo selecionado de toda
a sua geração (judeus) que haviam sido ensinados sobre a vinda do
Messias e o que Ele faria quando viesse… E quando Ele veio, eles
falharam em reconhecê-Lo. Isso é uma coisa lamentável, não é? Eu
acho que é uma das histórias mais tristes do mundo. O mundo foi
feito por Ele e o mundo não O conheceu. Veio para os Seus, e os Seus
não O receberam. Isso é certamente um pensamento triste. Agora,
observe. Eles estavam procurando por um Messias. Isso está certo? E
o Messias, quando viesse, deveria ser um profeta de Deus. Quantos
sabem disso? Ele deveria fazer o sinal de um profeta. Porque Moisés
disse que Ele seria um profeta, quando Ele se manifestasse em carne,
Ele seria um profeta, faria o sinal de um profeta. Como os judeus
agora. Estou esperando…
81
O irmão Joseph e eu estávamos conversando esta tarde. Irmão…
Estocolmo, Suécia. O irmão Lewi Pethrus enviou cerca de meio milhão
de Bíblias. Quando o irmão Arganbright me mostrou aquela foto, “Três
Minutos Para a Meia-Noite”. Aqueles judeus vindos de todo o mundo,
do Irã e assim por diante, nunca ouviram falar do Nome de Jesus.
Estiveram lá desde o cativeiro romano. Eles nunca ouviram falar de algo
como Jesus Cristo. O irmão Pethrus lhes enviou essas Bíblias. Eles as
estavam lendo. E então eles tiveram uma entrevista com ele. Eu mesmo
tenho a foto. E eles estavam olhando para elas. E eles indagaram: “Por
que vocês estão vindo para a terra natal, para morrer?” Levando as
velhas bagagens em suas costas e coisas… Responderam: “Nós viemos
para ver o Messias”. Sim, senhor.
82
Quando a figueira começar a produzir brotos, o verão está
próximo. Aquela estrela de seis pontas de Davi é agora uma nação. A
bandeira mais antiga do mundo tremula novamente pela primeira vez
depois de dois mil e quinhentos anos. Isto é certo. Jerusalém tem seu
próprio dinheiro, sua própria moeda, suas próprias leis, seu próprio
governo. É uma nação novamente. Jesus disse que quando a figueira
começasse a brotar folhas, o tempo estaria às portas. Quando eles
acharam isso – essas Bíblias… Eles não eram como muitos dos nossos
judeus de Wall Street. Eles estavam lá crendo. Quando eles vieram para
colocá-los no avião, bem, eles nem sequer queriam entrar naquele avião.
Eles estavam com medo dele. Nunca tinham visto nada como aquilo.
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52
E eu disse: “Agora eu vou orar por você”. E ela perguntou: “O
senhor vai fazer como fez com a garota dos Nail?” Respondi: “Irmã,
aquilo foi uma visão. Eu só posso fazer como Deus diz para fazer”.
E eu orei por ela; ela não ficou nem um pouco melhor. Terminei meu
reavivamento e eu tinha cerca de sessenta ou setenta e cinco pessoas
para batizar no fim daquela semana. E ela prometeu a Deus que se ela
fosse curada, ela iria ser batizada em um lugar chamado Totten Ford no
Pequeno Rio Azul ali. Quando chegou o dia do batismo, eu fui até lá.
E havia ali um pastor que tinha me ridicularizado sobre o batismo nas
águas. Oh, que coisa! E ele havia tido um reavivamento em uma tenda
bem lá em cima na colina. E enquanto eu estava ali na água batizando,
eu disse: “Parece-me que os anjos de Deus estão se ajuntando”.
53
E todas as pessoas de sua congregação (naquela água lamacenta
vestindo bonitos vestidos brancos) caminharam até ali e foram
batizadas no batismo cristão, cada uma delas. Isso mesmo. Oh, que
momento. Nós fomos à casa do Sr. Wright para o jantar. E quando eu
saí, eu afirmei: “Eu não sinto vontade de jantar antes de ir à reunião
hoje à noite. Eu creio que vou subir e orar. Eu tenho um peso no meu
coração por aquela garotinha”.
54
E eu subi ali, ao lado da colina, e comecei a orar. Cerca de duas
semanas atrás eu estava ali embaixo, naquele mesmo arbusto. E estava
ajoelhado ali orando, buscando a Deus. Eu tentei ficar quieto, e havia
um arbusto espinhoso em minha perna, me arranhando, apenas… Você
sabe, você começa a orar ou fazer algo correto e observe como o diabo
te segura. E eu fui ali atrás e a luz do sol estava atingindo meus olhos.
E eu fui atrás deste lado, todo lugar que ia… E finalmente eu desisti. E
eu clamei: “Senhor Deus, que os gravetos firam meus joelhos, ou que
as pedras machuquem meus joelhos ou o que for, estou orando”. E eu
comecei a orar.
55
No momento em que eu me aprofundei em oração, eu olhei
e saiu de um pequeno arbusto de corniso... Alguém sabe o que é um
corniso? Oh, claro, Ohio sabe o que é um corniso. E um pequeno arbusto
de corniso ali… Aquela Luz, aquele Anjo de Deus cuja foto vocês têm
aqui; aquela Luz estava brilhando de dentro daquele arbusto, disse:
“Levante-se”. Eu respondi: “Sim, meu Senhor”. Continuou: “Vá pelo
caminho dos Carter”. Foi tudo o que Ele disse.
56
Bem, quando eu ouvi aquele sino tocando… E o Sr. Wright
me falou, ele disse: “Agora, quando aquele sino tocar, mamãe colocou
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a janta na mesa e você venha”. Um velho sino do campo… Disse,
quando ela estiver tocando, venha”. Eu ouvi. Mas eu estava na visão
e não pude ir.
57
Você sabe, Deus responde nas duas extremidades da linha.
Você não crê nisto? Na mesma hora, a pequena Georgie estava tão
nervosa, sabendo que eu iria embora, ela estava chorando; e ela queria
vir e ser batizada; e ela havia prometido a Deus; e ela ficou muito
inquieta. E sua mãe, uma mulher maravilhosa, entrou para a cozinha e
se ajoelhou, e fechou a porta entre ela e Georgie. E ela orou: “Ó Deus dos
Céus,” e disse: “faça algo àquele impostor desonesto, que veio a nossa
cidade aqui. Nos nove anos que minha pobre garotinha esteve deitada
naquela cama, ela não reclamou uma vez sequer. E agora, ele a deixou
toda relutante em sua mente, falando-lhe sobre um Curador ou algo
do tipo”. E continuou: “Repreenda aquele homem. Repreenda aquele
homem, Senhor”. Ela foi honesta sobre isso. Ela prosseguiu: “Expulse-o
da região. Minha pobre garotinha deitada ali, morrendo sem esperança
de poder viver por mais tempo; e deitada ali dessa forma, e aquele
impostor deixando-a tensa sob uma falsa esperança…”
58
Agora, este é o testemunho dela; eu não estava lá. Ela disse
que se levantou porque pensou que tinha ouvido alguém chegando.
Sua filha morava lá na colina, um pouco adiante. E ela pensou que
fosse sua filha. Ela contou que olhou para trás e viu na parede onde
o sol estava se pondo (na mesma hora que eu estava orando), ela viu
uma sombra descendo pela parede. Era Jesus”, ela disse. Prosseguiu:
“Lá estava Ele tão lindo como você nunca O viu, com Sua barba.
Ele perguntou: ‘Por que você está chorando? Quem é este que está
vindo?’” Contou: “Ela olhou ali e viu a minha sombra, como que um
pouco careca e carregando essa mesma Bíblia aqui sobre meu coração,
vindo, entrando acompanhado de um homem que me seguia”.
E ela correu para dentro e disse: “Georgie, aconteceu a coisa mais
engraçada”. Ela contou: “Eu devo ter dormido. Eu tive um sonho. Eu
vi aquele pregador entrando”.
59
Mais ou menos naquela hora, a porta do carro bateu. Eu estava
saindo. Oh, Deus responde nas duas extremidades se você permitir que
Ele o faça. Ali estava Georgie crendo contra toda a incredulidade. Ela
ainda estava firmada em que Deus a faria ficar bem. Se Ele pôde curar
uma garota, Ele poderia curar a outra. Sim. E ela me viu. E eu caminhei
sob a unção. Eu nem sequer bati à porta. Eu simplesmente abri a porta.
Seu pai tinha ido ao celeiro para pegar um pouco de leite que ele havia

A FÉ É O SEXTO SENTIDO

19

isso? Se você crer. Nós devemos crer, independentemente de qualquer
visão. Mas ainda Deus nos permite ver de qualquer forma. Ele nos
mostra. Ele nos mostra Sua Presença. Certamente então não haverá
nenhuma desculpa de que esse sexto sentido não funcionará. Vamos
inclinar nossas cabeças.
76
Nosso Pai celestial, o sexto sentido, esses testemunhos da
Bíblia sobre o sexto sentido, o que eu chamo de fé. Eu estava lendo em
Hebreus 11 sobre o sexto sentido, a fé como o fundamento das coisas
que se esperam, e a evidência das coisas que os sentidos da terra não
declaram. E nós vemos ali, como eles venceram reinos, e fecharam a
boca dos leões, e escaparam do fio da espada. E Enoque foi trasladado
para o céu pelo sexto sentido. Abraão peregrinou em uma terra
estranha e recebeu um filho depois de ter cem anos de idade. O sexto
sentido. Quando o útero de Sara estava morto, ele não considerou essas
coisas, ele não vacilou na promessa de Deus por incredulidade. Mas
foi fortificado dando glória a Deus. Ele sabia que Deus havia feito a
promessa e estava completamente persuadido que Ele cumpriria o que
Ele havia prometido.
77
Ó Deus, e nós estamos supostos a ser os filhos de Abraão. Que
pobre desculpa nós apresentamos. Ó Deus, desperte o sexto sentido
nesta igreja, entre este povo nesta noite. Quando vemos que Tu deste
aquele grande sinal a Abraão. E ali, o que aconteceu. Deus, eu oro
para que eles vejam a Presença do Anjo do Senhor nesta noite e não se
baseiem em seus sentimentos, em sua visão, mas na Palavra de Deus
que fez a promessa, e que cada pessoa aqui seja curada, e cada um que
não é salvo seja salvo, e todo aquele que não tem o Espírito Santo O
receba. Ouça-me, Pai, eu oro em Nome de Jesus. Amém.
78
Vocês estão prontos para receber a sua cura? Todos vocês? Vocês
vão colocar o seu sexto sentido para trabalhar? O que é o sexto sentido?
É fé. E fé é o fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas
que tornam Missouri errada: “Eu sou de Missouri. Você tem que me
mostrar (vocês sabem), preciso ver”. Fé é aquilo que vence reinos, que
faz a justiça, que faz todos os tipos de milagres e sinais desse sexto
sentido. Desperte-o; tire a bandagem dos seus olhos espirituais.
79
Olhe em volta, veja se você não pode ver que Deus ainda continua
sendo Deus. Tudo certo, todos vocês que tem cartões de oração, alinhemse aqui a minha direita, de acordo com seu número. Cartões de oração 1,
2, 3, 4 fiquem de pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; venham agora para este lado.
[O irmão Branham fala com alguém – Ed.] Sim. Uh-huh; está bem. Traga
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o Senhor por me curar”. E quando ele disse isso, seus olhos se abriram
ali na cadeira do barbeiro. Daquela cadeira, ele pulou com a toalha em
volta de seu pescoço. O barbeiro correu até a porta com a navalha na
mão. Rua abaixo se foi o velho Rhyn tão rápido quanto podia, gritando
e exclamando: “Louvado seja o Senhor, Ele me curou”.
72
O que foi isso? Agarrando naquele sexto sentido. Isto é algo
que o torna real. Sim senhor. Através deste sexto sentido, reinos foram
subjugados. Amém. O sexto sentido subjugou reinos. Através desse
sexto sentido, as muralhas de Jericó vieram ao chão. Amém. Vocês
creem nisto? As muralhas de Jericó vieram ao chão através do sexto
sentido. Através do sexto sentido, o mar não pôde afogar Paulo. Quando
ele foi ali embaixo, quando todas as esperanças haviam se desvanecido,
ele viu uma visão do Anjo do Senhor. E ele voltou dizendo: “Tenham
bom ânimo”. Qual era o problema? Sem lua e estrelas por catorze dias
e quatorze noites, estava tão negro quanto podia estar. A tempestade
estava tão grande quanto podia. Mas aquele sexto sentido passou a
trabalhar quando ele viu o Anjo do Senhor. Aleluia.
73
Esse sexto sentido não podia deixar que Pedro continuasse na
prisão. Não, senhor. O poder de Deus enviou um Anjo ali e o libertou.
O sexto sentido não podia deixar que Paulo e Silas continuassem preso
no cepo. Deus enviou um terremoto e jogou a coisa toda abaixo. Esse
sexto sentido, deixe-o trabalhar por você em algum momento.
74
Por causa desse sexto sentido, os leões não puderam nem
mesmo comer Daniel. Eles não podiam brincar com aquele sexto
sentido. Não, senhor. Por esse sexto sentido, o fogo não pôde queimar
os filhos hebreus. Por esse mesmo sexto sentido que estava trabalhando
na pequena Marta, quando ela veio ver Jesus tirar seu irmão do túmulo,
depois de estar morto por quatro dias… Esse mesmo sexto sentido
limpou um leproso. Esse mesmo sexto sentido ressuscitou Jesus Cristo
no terceiro dia. Esse mesmo sexto sentido arrebatará a Igreja num
desses dias e a levará daqui para a Glória.
75
Não se baseie nos cinco sentidos. Eles são traiçoeiros. Mas este
sexto sentido é certo. Se você quiser… Há um pequeno companheiro
aqui nesta noite. Eu não sei se Charlie Cox está aqui ou não. Eu estava
conversando com ele sobre o sexto sentido. Ele tomou aquilo, e creu, e
gravou em uma fita. [Espaço em branco na fita – Ed.] Sua esposa disse:
“Deixe-me ouvir isto”. Correu ao outro cômodo e pôs a fita para tocar.
Ela orou: “Senhor, eu também tenho um sexto sentido e vou colocá-lo
para trabalhar. Eu quero o Espírito Santo”, e então Ele veio. O que é

A FÉ É O SEXTO SENTIDO

15

acabado de ordenhar. E então eu caminhei até ali, abri a porta, entrei, e
essa mulher, a mãe, simplesmente desmaiou e caiu no chão. E Georgie
estava ali, e ela olhou para mim. E eu disse: “Irmã Georgie, o Senhor
Jesus Cristo, a Quem você ama…”
60
E ali atrás da cama, o pequeno encosto da sua cama, que ela
havia arranhado, tirando toda a tinta… enquanto ela podia estender
as mãos para trás desta forma, segurando aquilo e clamando a Deus
por alívio. E sua igreja lhe dizendo que os dias dos milagres já haviam
passado. Ela nasceu para ser uma filha de Deus. E ali ela estava
segurando aquela promessa.
61
Deus, por Sua misericórdia, mostrou uma visão e me enviou até
ali. Esse era o lugar. Eu disse: “Agora eu sei quem você é. Você é aquele
cordeiro que eu vi preso em um monte de teologia aqui embaixo”.
Aleluia! Eu afirmei: “Georgie, o Senhor Jesus a Quem você ama e serve
apareceu-me ali na colina há pouco, naquela mesma Luz que pairou
sobre a garota Nail, e Ele me disse para vir por este caminho. Eu ordeno
ao diabo, em Nome do Senhor Jesus Cristo, que te deixe”. Eu disse:
“Levante-se”. Satanás disse: “Como é que ela vai se levantar, se suas
pernas não são mais que um cabo de vassoura”. Aquele não era um
pensamento. “Levante-se de qualquer forma! E ela não conseguia nem
mesmo levantar o copo que ela usava para expectorar.
62
E ela se levantou daquela cama sob o poder do Espírito Santo,
caminhou por aquele assoalho louvando a Deus, saiu e sentou-se no
jardim, e abençoou a grama e as folhas e coisas. Ela não os via há nove
anos. Eu me virei e fui embora. Sua mãe levantou-se e começou a gritar
e cair, e caiu na varanda e no quintal. Vizinhos começaram a chegar,
pensando que a garota tinha morrido ou algo assim. E aqui estava ela no
pátio, caminhando por ali, acariciando as folhas e bendizendo a Deus.
Seu pai ouviu todo o barulho, então ele veio. Ali fora estava sua esposa
e as pessoas a abanavam assim. E ele ouviu o órgão tocando. E entrou na
casa. Ali estava sua filhinha, sentada no órgão tocando:
Há uma fonte cheia de sangue
Extraída das veias de Emanuel
Quando os pecadores mergulham nessa torrente
Perdem todas as suas manchas de culpa.
63
Oh, que coisa. Desde então, ela não mais esteve na cama, a não
ser para dormir. Isso foi quinze, dezesseis anos atrás. Oh, o que foi isso?
Segurando naquele sexto sentido, algo no interior dizendo: “Se Ele pôde
curar alguém, Ele pode me curar”. Aleluia! Esta é a verdade. Isto é certo.
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64
Lembre-se, ali em Fort Wayne, do velho John Rhyn. Não o homem
de bigode, o outro cego John Rhyn. Eu estava tendo uma reunião ali em
um grande Tabernáculo. Estou quase terminando, para começar a orar
pelos enfermos. Esse homem estava assentado na galeria em cima. Ele
era católico. Eles o trouxeram ao altar, o trouxeram até a plataforma com
o seu cartão. Quando ele chegou onde eu estava, eu disse: “Seu nome
é John Rhyn”. “Isto é certo.” “E você é de fé católica”. Ele respondeu:
“Isso mesmo”. Você costumava andar no circo”. Isso mesmo. Então,
“você tem sido cego por vinte e poucos anos ou mais”. Respondeu:
“Correto”. E algum tipo de leucemia ou algo assim entrou em seus olhos
e o deixou cego. Eu declarei: “Você é um mendigo”. E ele respondeu:
“Não exatamente um mendigo”. Mas afirmou: “Eu me assento na rua”.
E eu pontuei: “Bem, está tudo bem”.
65
E eu lhe interroguei: “Você crê que Jesus Cristo vai te curar?”
Ele respondeu: “Eu creio”. Eu orei por ele e impus as mãos sobre ele. Eu
orei: “Senhor Jesus, eu repreendo esta cegueira agora no Nome de Jesus
Cristo. Que isso o deixe”. E eu me virei e olhei, e eu o vi indo embora
vendo. Eu disse: “ASSIM DIZ O SENHOR” (observem isto), “ASSIM
DIZ O SENHOR: você recebeu sua visão”. Bem, ele disse: “Eu não posso
enxergar”. Eu afirmei: “Isso não tem nada a ver. Vá em seu caminho
regozijando”. Então ele saiu.
66
Houve uma mulher que há poucos minutos tinha um grande
bócio pendurado em sua garganta e enquanto estávamos orando por
ela, aquilo saiu. Aqui vem John Rhyn de volta, empurrando todos os
porteiros e voltando outra vez. E então o homem que estava me ajudando
na fila de oração começou a tirá-lo da plataforma. Ele disse: “Eu quero
ver aquele pregador”. E então eles o trouxeram ali novamente.
67
Ele disse... Ele afirmou: “O senhor me disse que eu fui curado”.
Eu respondi: “Você está”. Ele disse: “Bem, se eu tivesse sido curado eu
poderia enxergar”. Eu esclareci: “Oh, não, isso não tem nada a ver. Ele
insistiu: “Bem, o senhor disse que eu fui curado”. Respondi: “Você disse
que cria em mim”. Ele continuou: “Eu creio no senhor”. Eu interroguei:
“Então, do que você está duvidando?” Ele respondeu: “Bem, se eu fui
curado, não deveria eu enxergar?” Eu afirmei: “Você enxergará. Deus
me mostrou uma visão que você estava vendo, isso tem que acontecer”.
Ele era católico e nunca havia sido ensinado em nada como aquilo. Ele
confessou: “Mas eu não entendo isso. O que devo fazer?” Eu respondi:
“Bem, a única coisa a fazer é seguir seu caminho louvando a Deus por
lhe ter dado a visão”.
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68
Ele interrogou: “Onde está você?” Começou a pressionar, disse:
“Espere um minuto”. Perguntou: “Qual é o seu nome?” Respondi:
“Branham”. Ele pediu: “Deixe-me senti-lo”. E eu deixei que ele colocasse
suas mãos em mim. Ele declarou: “Sr. Branham, como católico eu fui
ensinado a acreditar no meu padre”. E continuou: “Eu vim ao senhor
buscando ajuda. E o senhor me contou quem eu era e tudo sobre minhas
condições, que ninguém sabe senão Deus. Eu creio que isto é a verdade
e continuarei dizendo: ‘Louvado seja Deus’”. E ele saiu da plataforma.
69
Bem, eu mal pude realizar o culto nas duas noites seguintes. Ele
subia ali onde eu estava: “Louvado seja o Senhor por me curar”. E eu
começava a pregar, ele se levantava, gritando: “Louvado seja o Senhor
por me curar”. Eles lhe deram um emprego na venda de jornais. Quase
um mês havia se passado, proclamando: “Louvado seja o Senhor por me
curar”. E ele estava ali embaixo, e gritava: “Extra, louvado seja o Senhor
por me curar”. Eles riam dele e se divertiam às suas custas, os garotinhos
dos jornais assobiavam para ele. As pessoas nas ruas diziam: “Aquele
velho ficou maluco”. E ele dizia: “Extra, extra, leia tudo a respeito disso:
Louvado seja o Senhor por me curar. Extra, leia tudo a respeito disso:
Louvado seja o Senhor por me curar”.
70
Eles o pegaram (pensaram que teriam que mandá-lo a um
manicômio) e o questionaram. Ele declarou: “Estou tão normal em
minha mente como sempre estive. Mas eu creio em Deus. Louvado seja o
Senhor por me curar”, desta forma. O que era isso? Ele estava segurando
naquele sexto sentido. Algo ali dentro segurando nisso. Ele não estava
importando se podia ver, a visão não tinha nada a ver com isso. Ele
estava vendo com outra visão. Ele viu Deus! Nós olhamos para coisas
que não enxergamos. Toda a armadura cristã é por fé. Aquele que vem
a Deus deve crer que Ele existe. Todos os frutos do Espírito, tudo é fé,
invisível. Nós olhamos para o invisível. Olhamos para o invisível, por fé
nós enxergamos. Aleluia!
71
Um garotinho o guiou até o outro lado da rua para fazer a barba
em uma barbearia. E um barbeiro espertinho quis debochar dele. Então
ele ensaboou bastante seu rosto. E junto com outros barbeiros ele piscava
os olhos para eles desse jeito. Ele disse… Começou a fazer a barba dele,
já estava mais ou menos na metade, tinha uma toalha ali em cima, você
sabe, e ele questionou: “Diga, Sr. Rhyn”. Ele respondeu: “Sim, filho”.
Continuou: “Eu ouvi dizer que você foi ver o santo rolador quando
ele esteve aqui”. “Sim, eu fui”, ele respondeu. Prosseguiu: “Hum, ouvi
dizer que você foi curado”. Ele respondeu: “Sim, eu fui. Louvado seja

