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  Devo Enterrar Meu Filho? Devo Enterrar Meu Filho? Devo Enterrar Meu Filho? Devo Enterrar Meu Filho? 
 

Um homem amou tanto o profeta de Deus, que quando o seu filho morreu... O garoto morreu em um 
acidente de carro. E um homem o amou tanto que quando foram embalsamar o garoto, ele disse: "Não 
o embalsamem ainda até que eu fale com o profeta." 

Nós estávamos em Phoenix. O nome dele era Irmão Welch Evans. Ele telefonou para o papai e disse: 
"O Jimmy acabou de morrer em um acidente de automóvel. Ele estava apenas com dezesseis anos de 
idade. Eu não sei se devo embalsamar o seu corpo, mas se tu orares, eu creio que Deus o enviará de 
volta para mim.”  
O papai disse: "Eu orarei." 

Ele nos chamou todos nós ali no quarto do hotel, ele disse: "O Jimmy acabou de morrer.”  
O Jimmy era um dos rapazinhos ali na igreja. E irmãos, nós nos sentimos muito machucados e 
começamos a chorar, e papai nos disse: "Todos vocês, orem comigo para que Deus me mostre o que 
fazer." 

Eu nunca esquecerei. Mais ou menos oito o dez horas mais tarde ele veio e disse: "Paul, telefone ao 
Irmão Evans para mim." 

Eu telefonei ao Irmão Evans para ele, e ele disse: "Irmão Welch," eu espero que vocês entendam isto o 
que estou contando a vocês, isto é meu testemunho, o Irmão Branham disse: "Eu procurei por ele, e 
procurei por ele. Eu olhei em todos os lugares e finalmente o achei." E ele disse: "Ele estava ali na 
Presença daquela Luz." Ele disse: "Welch, se você o quer, eu posso orar e pedir a Deus que o devolva a 
você, mas se ele fosse meu menino, eu o deixaria exatamente onde está." 

O Irmão Welch disse: "Isto é o suficiente para mim.”  
Aquele homem o amava tanto que nem mesmo enterraria seu filho até que consultasse o profeta de 
Deus. 

  

As Ambulâncias Perderam Todos Os Seus PacientesAs Ambulâncias Perderam Todos Os Seus PacientesAs Ambulâncias Perderam Todos Os Seus PacientesAs Ambulâncias Perderam Todos Os Seus Pacientes 
 

 

Eu estava na África com o papai... Eu estava na África com ele, e repentinamente, depois da reunião 
em Durban, houve um grande distúrbio, e eu não sabia o que estava acontecendo. E aquilo também 
perturbou o papai. Havia pessoas correndo ao redor, e correndo, correndo, e policiais, e eles estavam 
todos correndo. 

O papai disse: "Vá e veja o que há de errado! Vá e veja o que há de errado!" 

Então, ele enviou um dos cooperadores ali, e ele perguntou: "O que há de errado?" 

E o colaborador disse: "Não há nada de errado Ir. Branham. Haviam dezessete ambulâncias que 
vieram para buscar os pacientes do sanatório T.B., e eles não estão conseguindo encontrá-los. Todos 
foram embora com seus familiares, Deus curou a todos”  
Por quê? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 
 
 

Nota: Estes testemunhos foram contados pelo Irmão Billy Paul Branham no Tabernáculo da Bible Believers, (British, Columbia, 
Canadá) e impresso em inglês por BIBLE TABERNACLE BOOKS, (Cape Town, África do Sul) e foi traduzido na íntegra para o 
Português pela Associação Crentes da Bíblia do Brasil em 2009, para o enlevo e conforto espiritual da Noiva de Cristo. 

 


