O Anjo e as Três Puxadas
Pregada em 14 de abril de 1951
em um sábado em Phoenix Arizona
Estados Unidos

1- Inimigos estão tentando roubar os filhos de Deus dos privilégios dados por
Deus da-da Cura Divina salvação e - e assim por diante. Ele se coloca como um
espantalho. E eu - eu... Alguns deles estão nas árvores e alguns nos postes de
telégrafos e alguns estão mesmo sobre a caixa do correio em uma brecha na
cerca. E eu pensei, “Você - você está em frente a mim por algum motivo”. Eu
pensei, “Bem, isto é apenas como - apenas como os encontros”. Alguns caem
fora, eles estão morrendo de medo. Eles não querem nem mesmo se aproximar
dos encontros. E alguns outros se aproximam para estarem pelo menos nas
fendas do muro. Mas para minha surpresa, sentados no braço de um espantalho
havia dois grandes pássaros pretos, apenas comendo o que não deveriam. O
resto deles voando ao redor gorjeando e gritando.
2- “Agora, Eu disse, Eu estava falando comigo mesmo,” Por que vocês não
descem da árvore e comem também? “Apenas morrendo de fome”. Esta é a
maneira com as pessoas, apenas morrendo de fome. Você diz, “Bem, por que...”
Eu disse, “Por que vocês não saem da árvore?” Se ele pudesse falar, diria “Bem
agora, olhe aqui. Olhe aquele velho espantalho”. Bem, você tem que admitir que
há morangos lá, certo. Agora, você diz, “Há algum morango?” Sim há morangos.
O frio não os matou. Mas graças a Deus; o frio nunca aniquilou a santidade e os
movimentos do Espírito Santo. Agora... Podem causar uma ulceração pelo frio por
um tempo, mas não acabará. Amém. Apenas um pequeno temor uma vez ou outra
3- Tudo bem. Eu amo isto, você não? Perceba. E aqueles outros estavam tão
perto do topo, até eles estavam olhando para isto, e podiam mesmo sentir o cheiro
dos morangos, sem dúvida. Mas eu disse, “Por que vocês não os pegam?” “Bem,
olhe aquele espantalho”. Bem, eu disse, “Olhe, sobre o espantalho, eles estão
comendo o quanto eles podem comer, e seus olhos brilham como nunca e voam
sobre o espantalho, sentam sobre ele e comem os morangos”. Bem, irmão, não há
condenação para os que estão se escondendo nas fendas do espantalho. Há uma
certeza. Eles não foram condenados, eles estavam lá comendo o quanto podiam.
E eu digo ninguém que está em Cristo tem condenação, nem temor. Todas as
coisas passaram do velho temor mundano e dúvidas. E vocês apenas
posicionados lá com seus corações abertos comendo o quanto podem comer.
Bem, você sabe o que é? Um velho espantalho é um sino que anuncia o jantar
algumas vezes para os que crêem, é o cartão de refeição. Sim, senhor. Vocês tem
visto algo como aquilo
4- Agora, Deus está em Seu povo, sempre um milagre da obra de Deus. Todas as
eras quando eles tinham reavivamentos, tinham curas: Martinho Lutero, João

Wesley, Sankey, Moody, oh, outros que você podia mencionar. João Wesley… Eu
estive em seu túmulo não muito tempo atrás, construíram uma espécie de capela
para ele lá, na Inglaterra, onde ele estava pregando sobre cura Divina e eles
abandonaram isso, caçadores de raposas chegaram um bando de cães de caça e
espalharam sua audiência. João Wesley virou e apontou seu dedo na face do
homem e disse “ O sol não se porá três e você pedirá que eu ore por você”. E
como o sol se pôs naquela tarde, o homem morreu com espasmos em seu
estômago. E Wesley nunca foi até ele. E quando Wesley estava aqui na América,
em seu livro de memórias, seu pequeno livro, livro de notas, ele estava se
dirigindo para orar por uma mulher, ele estava montado em seu cavalo, e ele-o
cavalo tropeçou e caiu e quebrou a perna. João Wesley foi até sua mochila pegou
uma garrafa de óleo e disse “Deus todo-poderoso, Tu fizeste o corpo desse cavalo
como também me fizeste, da mesma maneira. Eu tenho necessidade de chegar
lá”, ungiu o cavalo com óleo e continuou a jornada. Agora, aquele é a Palavra do
próprio Wesley. Hoje eles querem tirar isso da igreja, quase. Irmão, nós temos nos
afastado disso. Nós temos espantalhos, mas temos que dar volta nisto.
5- Agora, o diabo está tentando afastar você de Deus. E nós tivemos um dólar
falso... Se tivermos um dólar falso, particularmente, nós devemos ter um dólar
verdadeiro para o falso ser copiado. Quando você sai do barco na Índia, você
encontra os hindus lá fora, velhos hipócritas tentando tirar algum dinheiro dos
turistas deitando-se em camas de pregos. Mas lá atrás há alguns reais e genuínos
hindus cortam-se e caminham sobre o fogo e coisas fazendo sacrifício. Alguns
deles nunca cortaram as unhas por vinte anos, até que as unhas crescem e se
voltam contra a própria carne quase, chorando por paz em suas almas. Eles são
pessoas que realmente fazem sacrifícios. Mas eles estão adorando errado, claro.
Alguns sairão. Nós temos aquelas coisas.
6- Alguém me perguntou não faz muito tempo, disse “Irmão Branham, se aquele
Espírito Santo é tão grande”, disse, “Eu tenho visto pessoas que estiveram no
encontro, e - e gritaram e louvaram a Deus, lágrimas caindo sobre suas faces e
eles saiam e fazem coisas que - como pecadores e vão a lugares de pecado e
vivem em pecado”. Disse, “Foi o Espírito Santo fazendo aquelas pessoas
gritarem?” Eu disse, “Sim”. Disse, “Oh, você pensa que o Espírito Santo poderia
cair sobre uma pessoa como aquela?” Eu disse “Sim”. Jesus disse, “Um semeador
sai e semeia algumas sementes. E um—um inimigo vem atrás dele e semeia
algumas ervas daninhas. E o lavrador disse, “Arrancarei as ervas daninhas”?
”Disse, “Se eu fizer eu vou arrancar o trigo. Deixe-os crescerem juntos. E naquele
dia, Eu enviarei os Anjos e eles juntarão todas as ervas daninhas e as queimarão,
e- e o trigo será guardado no celeiro”. Hebreus 6 diz que é impossível para aquele
que foi uma vez iluminado, foi participante do dom celestial (participante do
Espírito Santo na chamada celestial), provou a boa Palavra de Deus e mundo—
poder do mundo veio; se eles caíram, para renovarem-se novamente para
arrependimento, vendo que eles crucificam novamente o Filho de Deus e tornam o
Sangue com o qual eles foram santificados como algo indigno. Pois... (Ouçam
com atenção)… Pois a chuva cai sobre a terra param temperá-la, prepará-la. Mas
a palha e os espinhos serão queimados.

7- Perceba. No mesmo tempo que o trigo é semeado no campo, havia arbustos,
trepadeiras, ervas daninhas com mau cheiro, tudo, todos crescendo juntos com o
trigo. E quando a seca chega, as ervas daninhas clamam por água da mesma
maneira que o trigo. A água é enviada para o trigo. Porém a erva daninha se
alegra tanto como o trigo pela água. E pelos seus frutos serão conhecidos. Nos
encontros o Espírito Santo cai sobre todo o edifício. Mas aqueles que vivem
piedosamente em Cristo Jesus são as pessoas que serão levadas para o celeiro.
E os espinhos- não para nós julgá-los – mas serão queimados no fim. Entendem o
que quero dizer? Então não julgue uma pessoa pelo fato deles—deles gritarem, ou
louvarem ao Senhor. Julgue pela vida que levam. E se eles não vivem um tipo
correto de vida, não fique perturbado, ore por eles. Esse é o modo para fazer isso.
E converta-os de uma urtiga a um grão de milho. Amém.
8- Agora, a atitude das pessoas... Algumas pessoas fazem suas próprias idéias,
quando eles vêm para as reuniões, eles vêm para encontrar algo para criticar.
Bem agora, Satanás certamente mostrará algo. Se você veio determinado a
encontrar algo de bom, Deus mostrará a você. Agora esta é sua atitude querido
cristão. Perceba. Agora, quando Natanael, ele tinha algo fixo em sua mente, ele
queria ver o que poderia vir de bom de Nazaré. E Jesus o viu chegando e Ele, que
ele era um homem justo um bom homem. E Ele disse... Jesus disse a ele, disse
“Eis um israelita que, certamente, em quem não há dolo”. Então, em outras
palavras, se Eu dissesse que ele veio na fila de oração aqui, um homem, eu
dissesse, “Por que, eis, há um cristão, um bom e verdadeiro homem. “Por que”,
ele disse, “Como Ele sabe algo sobre mim”?”. Ele disse, “Antes que Natanael
fosse a ti—ou Felipe fosse a ti, eu te vi sob a árvore”. Observe. Rapidamente, ele
não julgou Jesus como um espiritualista. Ele não julgou Jesus ser algo errado. Ele
disse, “Tu, Rabi (Mestre), Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel”. Agora, ele se
tornou um seguidor de Jesus.
9- A mulher que tocou a orla do Seu manto teve a benção que ela pediu. Ele
sentiu virtude sair. Mas quando aqueles homens que sabiam que Ele era um
profeta (como a mulher que bem sabia que Ele era um profeta) colocaram uma
venda ao redor de Seus olhos e batiam com uma cana em Sua cabeça e diziam
“Agora, se Tu és profeta, diga-nos quem te bateu”. Eles não sentiram nenhuma
virtude chegando a eles ? Esta é a maneira como você se aproxima disto. E
quando você vem para o Espírito Santo, se você estiver olhando para alguém que
está meio engraçado com isto, você nunca sentirá virtude. Mas se você apenas
deixar isso fora de sua mente, deixe o espantalho para trás e diga, “Senhor Jesus
este é meu coração. Eu indo. O que Tu farás por mim?” Você receberá o que você
veio buscar. Isto é certo. Pois, “Abençoados são todos os que têm fome e sede de
justiça, pois serão saciados”. É isto certo? Amém. Oh,nós O amamos. Quão
maravilhoso Ele é.
10- E agora para defesa… Como algumas pessoas fizeram a observação que isto
que essas coisas só podem ser espiritualismo... Agora, irmão, isto está bem se
você disse isso sobre mim. Mas tenha cuidado com o que você diz sobre Deus.
Bem, talvez o que seria se você estivesse errado? Se você está errado, você pode

cruzar a linha da separação pode não haver perdão neste mundo ou no que virá
para você. Você conhece aquilo? Jesus disse “Qualquer que falar uma palavra
contra o Espírito Santo isto nunca será perdoado neste mundo nem no que virá”.
Esta é Sua Palavra? É essencial nascer do Espírito de Deus... Se um homem não
for nascido da água e do Espírito ele não entrará no Reino. Tudo é a Escritura. E
esta é a razão que nós deveríamos deixar nossos, porém ser porém e nosso sim
ser sim e vigie o que estamos fazendo. Tenha cuidado.
11- Agora, estou apenas tentando falar desse Anjo do Senhor. Eu não adoro o
Anjo. E Deus, Ele está ouvindo agora... Vocês creêm que Ele está nos ouvindo
agora? Ele é meu solene Juiz que eu nunca… Em primeiro lugar quero, eu quero
dizer isso: eu penso que mesmo que eu fizesse uma tentativa, que o próprio Anjo
Ele mesmo seria correto comigo. Pois eu creio firmemente que Ele foi enviado por
Deus. Agora, você pode não ser tão convicto para crer como eu, pois eu tenho
falado com Ele e eu O conheço. E se houvesse cinqüenta deles de pé aqui agora
eu poderia Reconhecê-lo do resto deles. Eu conheço Sua voz. Eu saberia
discernir Sua maneira de olhar em relação aos outros. E Ele é um... Ele é um
Homem—um Homem como eu, parece tão humano quanto eu e vocês. Ele
aparenta ser um homem com uns trinta anos, eu lhes digo aparenta um homem
forte, Suas mão curvas. Eu penso que há falsos anjos. Pois cada espírito que não
é de Deus, não confessa que Jesus veio em carne é um espírito errado. Correto.
Eu sei que houve falsos anjos. Mas quando eles testificam de Deus e provam
serem de Deus, podemos crer neles.
12- Agora, Anjos tem sido sempre espíritos ministradores que são enviados para a
igreja. Isto é certo? Através de toda a Era apostólica ou Era apostólica, eles
tinham Anjos ministradores que foram enviados com os apóstolos, os discípulos.
Isto é certo? Quase sempre, eles apareciam a eles em forma de Luz. É isto certo?
Uma Luz brilhou descendo sobre Paulo (É isto certo?), cegando-o. Pedro estava
na prisão e uma Luz brilhou lá dentro, o Anjo do Senhor e falou com ele. Muitos
diferentes lugares nas Escrituras referem-se a eles como uma Luz através do Pilar
de Fogo que seguiu os filhos de Israel: um Pilar de Fogo. E isto... Qualquer Bíblia
ensina-nos que o Anjo que conduziu Israel foi o Anjo do Pacto (Isto é certo?), foi
Cristo. Amém.
13- Perceba. Agora, como Jesus ou Cristo... Moisés sofreu a perda do seu—o
trono que ele teria no Egito, amando a reprovação de Cristo como maior riqueza
que os tesouros dom Egito. Ele escolheu seguir o Pilar de Fogo (Um Anjo de Deus
apareceu para ele em uma sarça ardente), preferencialmente, que ser rei do Egito.
Agora, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É isto verdade? E se
Ele apareceu para Moisés em forma de um Pilar de Fogo que conduziu os filhos
de Israel... Como Ele guiou-os no natural, então Ele pode liderar Sua igreja no
espiritual hoje. Eles estavam em sua jornada para a terra prometida. É isto certo?
Nós estamos em nossa jornada para a terra prometida. É isto certo? “Na casa de
Meu Pai há muitas mansões. Se não fosse assim, Eu lhes teria dito. Eu vou
preparar-vos um lugar e volto novamente para receber vocês para Mim mesmo”.
Observe. Agora, Deus no pilar de fogo os levou ... E então, quando Ele estava

aqui na terra, Jesus, Ele disse: "Eu Sou o Eu Sou. Eu Sou o que Sou”. Se aquele
foi o Eu Sou que falou para Moisés na sarça... E agora, Ele diz, “Estas coisas que
Eu faço vocês farão também e ainda maiores que estas pois Eu vou para Meu
Pai”. É isto verdade? Agora, quando Jesus esteve aqui e as pessoas vinham a
Ele, Ele não professava ser capaz de curar ninguém. É isto correto? Ele disse “Eu
não faço nada...O Filho não pode fazer nada de Sim mesmo. Mas o que Ele vê o
Pai fazer Ele faz da mesma forma; pois o Pai ama o Filho e mostra a Ele quais
coisas que Ele deve fazer”.É isto certo? São João 5. Agora você vê, Ele disse,
“Eu não posso fazer nada de mim mesmo”, não tomava o crédito
14- Carne não pode glorificar-se, ou ter glória na Presença de Deus. Isto tudo vem
do Sobrenatural. Agora, Ele disse, “O que faço é o que Vejo Meu Pai fazer”. É isto
verdade? Bem quando Natanael veio a Ele, o Pai tinha mostrado para Jesus, de
pé aqui, o que Natanael estava fazendo antes de Felipe encontrá-lo. É isto certo?
Amém. “Estas coisas que Eu faço, vocês as farão também”. É isto certo? “Coisas
maiores que estas vocês farão, pois vou para Meu Pai”, mais do que elas. Agora,
aquele mesmo Espírito... Não por eu estar aqui. Por que não tenho mais a ver com
ela do que ninguém lá fora. Isto é pelo fato Dele estar aqui. Cristo está aqui, O
Espírito Santo, o Anjo de Deus. E eu sou meramente um porta-voz para Ele. E
Moisés foi apenas um porta-voz para Ele. Jesus foi um Porta-voz para Deus. Ele
morreu para redimir-nos, os pecadores, que o programa de Deus pôde seguir
através das Eras através da Igreja. E ministros que são consagrados a Deus,
tornam-se canais onde Deus pode falar através deles, pregar o Evangelho, curar o
enfermo, mostrar sinais e maravilhas.
15- E nós temos vivido através do tempo da pregação e ensinamento e assim por
diante. Nós temos entrado em um lugar agora onde a igreja está tão quebrada até
que Deus está trazendo novamente o sobrenatural para servir um povo. Agora o
homem vem e clama alguma coisa. Veja, um homem pode dizer qualquer coisa
que queira. Mas para ele dizer esta coisa e para Deus confirmar isto, ai sim é
outra coisa. Então quando Deus confirma que isto é a verdade, nós cremos, não
é? Amém. Agora, é tão simples quanto sei fazer isso. Assim, quando você ouvir
alguém dizer que o Irmão Branham foi um espiritualista, você diga a ele, que
estava errado. Eu sou cristão. Estou salvo pela graça de Jesus Cristo, por Sua
expiação do Sangue no Calvário. E diga - me onde é que você viu um
espiritualista curar os enfermos e fazendo... Você diz, “Bem irmão Branham aquilo
mostra um tanto destas coisas”. Certo. Então isto mostrará da mesma forma disto
como quando Jesus esteve aqui. E eles chamavam Jesus de espiritualista. Que tal
quando o—Jessé perdeu algumas mulas e enviou seus filhos para procurá-las. E
eles disseram, “Se nós tivéssemos algum dinheiro, desceríamos e veríamos o
vidente, Samuel e ele nos falaria onde as mulas estavam”. Soa engraçado não é?
Fazer isto ? E eles encontraram… Samuel-encontraram ele na estrada e disse,
“Vão para casa, pois as mulas já foram para casa. Eu vou até lá com vocês. “
16- Vejam pessoas, há muito tempo atrás você veio para Deus e estabilizou-se,
você sabe onde está parado. A Bíblia disse que nos últimos dias que haveria
fome, não de pão somente, mas de ouvir a Palavra de Deus. Homens iriam do

leste para o oeste norte para o sul tentando encontrar isto e falhariam. É melhor
ser selado no Reino de Deus pelo Espírito Santo, enquanto você tem chance.
Você diz que é um tempo de confusão, isto está vindo, quando a Bíblia disse “Eles
seriam tão parecidos que enganariam os eleitos, se fosse possível”. Isto é certo?
17- Agora outra questão que quero deixar claro. Alguém disse, “Isto não significa
que você é um cristão por curar o enfermo ou expulsar...” Isto—isto é verdade. Ele
disse “Muitos virão a Mim e dirão, ‘ Senhor, Senhor, não tenho expulsado
demônios em Teu nome e em Teu Nome fizemos grandes obras?’” Jesus...Agora
ouça. Jesus disse, “Apartai-vos de mim vós que praticais iniqüidades. Eu nem
mesmo vos conheço”. Agora aquelas pessoas clamam terem feito alguma coisa.
Como pode você assinar um cheque por mim sem ao menos eu saber quem você
é? Entende o que quero dizer? Eu controlo com o banco.
18-Jesus disse, “Muitos virão e dirão, ‘ Senhor, não tenho eu... ’” Ele disse, “Eu
não vos conheço”. Não, você nunca… Veja? Muitos virão confessar e dirão “Eu
tenho expulsado demônios em Teu Nome e em Teu Nome temos profetizado”,
pregadores e assim por diante e coisas. Ele disse, “Apartai-vos de mim, vocês
obreiros da iniqüidade. Eu nem mesmo vos conheço”. Algumas pessoas podem
sair e ter alguma classe de idéia carnal tentando ser popular, ou alguma grande
educação ou falar algumas palavras recheadas e fazer algum dinheiro disto. Jesus
disse, “Vós obreiros da iniqüidade eu nem mesmo vos conheço” E iniqüidade é
algo que você sabe que deveria fazer e não faz. Correto. E cada homem sabe que
ele tem que nascer de novo pelo Espírito Santo. Você tem que receber o Espírito
Santo. Para fazer isto descer é o mesmo que fez Jeová do Velho Testamento,
desceu naquele dia ou Jesus em Seu dia: Mesma pena e ainda pior se você
voltar-se para o Espírito Santo. E isto não é muito bom pensar nessas coisas. Isto
fala a respeito.
19- E todos que vivem piedosamente em Cristo Jesus sofrem perseguição. O
diabo sempre tem vindo contra a igreja do Deus vivente. É isto certo? E isto
sempre tinha um nome negro. Jesus foi nascido neste mundo com um nome
negro, como um filho ilegítimo. Você sabia disto?Estava suposto a ser nascido em
uma - uma criança vinda de um santo matrimônio, Jesus teve que segurar sobre
Ele. Mas em Seu coração Ele sabia que Ele era o Filho de Deus. Correto. E
homens e mulheres, vocês sabem onde estão parados está noite. E há somente
mais uma Pessoa que sabe isto é Deus, Ele sabe onde você está parado. Seu
coração certo com Deus. Realmente vivendo para Ele. Verdadeiro para com Ele.
Amando-O tanto que Ele-cada coisa mais se torna secundária. Então você amará
o Senhor com todo seu coração, com toda sua força, com toda sua alma, com
tudo que possa. Deus liderará você então. “Os passos do justo são ordenados
pelo Senhor”
20- Agora aquelas coisas que você viu feitas, eu creio que eu—lendo aquelas
Escrituras e assim por diante nesta Bíblia, muitas vezes... Irmão Pethrus, eu
convidei ele para falar a vocês sobre a ressurreição do garotinho ou alguma outra
coisa (eu apenas fui lá do lado da pista orar em meu carro novamente, tentando

alcançar a mim mesmo um pouquinho, então pude entrar para o culto) das coisas
que tem acontecido. Lá na Lapônia (região da Escandinávia-Nota do tradutor)
onde eu nem mesmo podia falar uma palavra e metade era composta de
Finlandeses eu não podia, ou Suecos. E lá o Espírito Santo pode vir e falar as
pessoas as coisas, confirmar. Eles estavam em um acordo, todos clamando ao
Senhor e grandes sinais e maravilhas. Não houve qualquer atrito. Algumas vezes
você alcança tal sensação até que não há nada realmente do homem em você.
Isto é certo? Você apenas alcança um lugar em seu subconsciente que você
mesmo descrê quando você não quer fazer aquilo. Vê? A coisa a fazer é definir
tudo e crer com todo o coração.
21-Agora, creio que pelo -- que hoje à noite, eu poderia dizer isso... Fora eu disse,
eu amanhã à noite. Agora, quando chegamos aqui para esta -- sua cidade cerca
de cinco anos, quatro anos atrás, houve dons de cura foi apenas trabalhando
segurando a mão da pessoa. E se Deus permitir um caso de câncer esta noite,
quero mostrar aos meus irmãos ministros, que o efeito que isso tem literalmente
sobre o corpo humano. Nada que eu tenho em mim, ela é a batida do poder do
demônio empurrando de volta para mim. Isso não significa nada. Mantenho
segurando sua mão na minha mão e mostro apenas, um quase inchaço,
novamente a sua dimensão, e branco, branco coisas grandes irão correr sobre o
topo da mesma, desse jeito, segurando a mão da pessoa. Agora, o que ele faz.
Não posso dizer - lhe. Minha mão começa a ficar dormente. Aquilo não tem uma
coisa a ver com a cura divina, sem poder algum para cicatrizar. Isso é apenas uma
reação. Quando o meu corpo se torna ungido com o Espírito, é aquele germe da
doença lá fora, reagindo de volta. Agora, eu posso descer aqui e segurar a de um
aleijado, e isto não funcionará em todos (vê?), Pois não há um germe ativo lá. Se
houvesse, eu lhes diria.
22- Agora, e eu disse então, Deus prometeu - me se eu for fiel com isso, que viria
e permitiria ser capaz de – de dizer às pessoas o tinham feito em suas vidas, e
para... É isso? E muitos de vocês sabem pessoas de Phoenix que é verdade. Oh,
aqui está, apenas exatamente. Agora, a Bíblia diz que se há um -- uma coisa ou
outra ali, seja espiritual ou profeta, dentre vós, e aquilo que ele disser vier a
acontecer, então ouvi-o. É isso? “Pois eu estou com... Se isso não acontecer,
então não creia nisto, pois eu não falei". Vê? Agora, o que estou tentando dizer a
você, que Deus está aqui. Ele confirmou as coisas que eu disse. Essa -- isso é
verdade. Ele tem feito isso. E creio que Ele vai continuar a fazê - lo.
23- E esta noite, quando nós chamarmos estas pessoas à plataforma e orarmos,
quero que todas as pessoas aqui... Esta noite, me ajudem. E se eu posso... Agora,
quando eu estou falando com a pessoa... Agora, olhe aqui uma declaração que fiz.
Quantas pessoas estão pela primeira vez? Vamos ver suas mãos, vocês que
estão pela primeira vez. Sim, cada noite, há um grupo que vem pela primeira vez,
talvez cem ou cento e cinqüenta: oh, mais do que isso, talvez duas ou três
centenas. Bem, isso é quando... Estamos felizes por tê-los aqui. E agora, eu quero
que você preste atenção. Agora, aqui estão as pessoas aqui, e eu não sei... Deus
no céu sabe que não sei nada sobre vocês. Eu não sei. Há... Eles parecem que

estão... Vejo um, dois, três, quatro -- quatro ou cinco cartões de oração bem aqui.
Pode haver alguma fila lá fora através. Vocês que tem cartões de oração. Nele,
você encontrará um número. E esse número vai ser apenas -- será chamado até
aqui apenas fique na fila, eu tenho dito, "Bem, agora, vamos orar por alguns esta
noite, quem quiser receber oração, fique de pé.” Você sabe o que começa.
24- E nós temos tentado de todas as formas no mundo para enviar... Nós usamos
enviar cartões de oração aos ministros. E o primeiro ministro tem todo o seu povo
dentro, isto foi na última reunião. Trata-se de cerca de cinco noites para obter
todas as suas graças. E, em seguida, se ele não conseguiu dar a alguém um dos
cartões de oração, ele dá a um estranho, em seguida, sua congregação sai fora
com ele sobre isso. E então dissemos que deseja ir para uma reunião de oração, e
todos que estavam lá foram os primeiros a serem servidos. Damos os cartões de
oração e apenas mantenha seguindo até que tenhamos o grupo inteiro. Assim, as
pessoas que vem de avião, gastam o seu dinheiro, e coisas como essa, vieram,
talvez tenham um dia para gastar, e têm de ir para trás. Ora, não há necessidade
de vir se não puder estar lá no primeiro dia. Os cartões de oração são distribuídos.
E isto dura o resto do encontro.
Então eles... Achei a única maneira que eu conhecia como fazer, foi descer e dar
o cartão de oração todos os dias. E toda a gente tem tanto uma como a outra
hipótese. Isso faz com que seja igual a, talvez, para as pessoas aqui. O ministro
não é responsável. Ninguém é responsável. Eu não sou. Dou - lhes ao meu irmão,
e ele dá aos de fora, ou alguém, ou o meu rapaz desta vez. E eu pensei,
certamente, o povo iria respeitar o rapazinho distribuindo os cartões de oração. E
ele lhes dá. E ninguém no mundo... Apenas uma vez que eu venho aqui para a
plataforma
25- Eu costumava ter um garotinho para ficar de pé e contar. E onde ele parava
que eu... E então teríamos o inicio da fila de oração a partir dali. Trata - assim as
pessoas podiam colocar seus filhinhos de pé em frente para que pudessem contar
da mesma forma. Isso foi – não acho que desejam fazê - lo. Mas isto – isto seria
feito de qualquer forma. Portanto, a única coisa que eu sei fazer era vir aqui na
plataforma, e dizer: "Deus, onde é que nós começaremos a fila de oração?” E
começar isto da direita. Então, por vezes, paramos, como na última noite
26- E pela maneira, a noite passada eu chamei alguém, certo número. Eu não sei.
Eu estava chamando para baixo o local, apenas um aqui e ali, o que só iria cair na
minha mente, gostaria de chamar - lhe. E isso estava sobre a mesa em minha
casa quando voltei. E uma mulher dizia “Eu tenho seguido isto o máximo que
posso irmão Branham. O próximo passo é suicídio”. E ela descreveu seu caso.
Meu garoto e o irmão Sharritt e os outros, disseram, “Irmão Branham este é o
mesmo nome da mulher que veio a plataforma na noite passada”, e descreveu as
mesmas coisas, que estava na plataforma. E a mulher foi curada na noite passada
na reunião, lá. Deus tinha aquele número lá fora. Ele apenas chamou isto, puxou
lá de fora, algo assim, para impedir um caso de suicídio. Você não sabe como
funciona? Deus é maravilhoso. Apenas creia Nele com todo o seu coração. Ele vai

conduzir você. Agora, Deus confirmará Sua Palavra com sinais e maravilhas que
seguirão. Nós todos cremos nisto. Nós cremos com todo nosso coração. E agora,
Ele está aqui e pode fazer todas as coisas.
27- Quantas horas irmão Hall? Eu penso que estou terrivelmente atrasado. Sim,
tudo bem. Não tive chance de dizer o quanto eu aprecio o irmão Hall. E acho que
acabei falando demais. Eu falei mais nesse encontro que em uma dúzia de
encontros que tive antes desse. Há algo sobre Phoenix que eu amo. Isto é algo
em meu coração que faz descer... Desde que eu era um garotinho na escola, eu
lia sobre o Arizona, como sempre eu desejei ir ao Arizona. E quando eu cheguei
aqui, eu apenas me encontrei. E nesta manhã na reunião ministerial, ver aquele
maravilhoso companheirismo, meu coração quase foi para o lado direito. E agora,
todos vocês cooperaram juntos e possuem uma grande igreja aqui.
28- Irmão Hall fez um maravilhoso trabalho. Eu encontrei com o irmão Hall
algumas vezes. Ele tem sido um amigo do peito para mim. E eu lhes digo, eu
tenho estado com o irmão Hall já faz muito tempo. Eu creio que o irmão vive o que
prega. Correto. Um bom homem, um bom cristão... Irmão Lindsay voltou para a
“Voice of Healing” (revista evangélica de grande projeção mundial-irmão
Branham foi capa dessa revista várias vezes, inclusive há uma edição
especial de janeiro de 1966 em memória do irmão Branham-Nota do
tradutor). Ele tem uma grande quantidade de assinantes e coisas. Ele deve estar
lá. Talvez irmão Hall e eu descansaremos juntos no verão, mas quando eu
encontrar o irmão Baxter, outro bom cristão, um cavalheiro, irmão Baxter. Nós
todos iremos à África logo. Agora, Deus abençoe a todos. E vamos para nossa
fila de oração agora. Primeiro, vamos inclinar nossas cabeças para uma Palavra
de oração. Todos sejam profundos e sinceros... E perdoem-me por ter falando
tanto e tomado o tempo. Eu quero orar por tantos quanto eu possa alcançar esta
noite. Quando eu falo um bom tempo com uma pessoa, Ele mantêm-se falando o
que está errado com ela, o que é isto e aquilo. Tão logo quanto eu possa ver o
primeiro ponto de fé, eu—eu libero a pessoa, então ela segue em frente e vai bem.
29- Ó Pai, Tu estás aqui. Nós Te amamos. Esta manhã no companheirismo, ver
aquele jovem levantar-se, puxando fora aqueles pequenos óculos e ele tinha
aquilo em seus olhos para enxergar. Eu não sei, ele tão débil aqui. Eu o chamei
outra noite passada na audiência. Estando naquela condição por muito temposeus olhos ficando cegos. Agora, ele está guardando aquilo no estojo. E através
do poder do Espírito Santo olhando normalmente com seus olhos, como estou
agradecido a Ti, Senhor. Ouvindo dizerem “Eu estava doente. Diabetes estava me
matando. Agora, estou curado”. Ouvindo todos esses grandes testemunhos que
chegam das reuniões. Nós Te Agradecemos Senhor. Nós Te agradecemos pelo
seu maravilhoso comapanheirismo.
30- E agora, possa o Espírito Santo estar aqui. E querido Deus, temos falado
tanto. Muitos tem falado, as pessoas estão cansadas. Eles estão posicionados.
Mas eu agradeço a Ti por eles. Eles não estão enfadados. Estão esperando para
Te ver. Eles te amam. Eles crêem em Ti mesmo antes de poder ver o Senhor ou o

Seu mover. E agora, Tu estás começando a Revelar-se mais próximo. E depois de
certo tempo, vamos Te ver aparecer. Tu Te revelastes na Tua Palavra anos atrás
para nossos pais. Nestes últimos dias, tens vindo pelo Espírito Santo, e agora,
vindo para entrarmos na manifestação do sobrenatural. O próximo passo será:
Jesus aparecer. E como nós estamos agradecidos a Ti Senhor. E agora, possam
todos estes pobres doentes aqui esta noite em um acordo crer, e cada um deles
ser curado, Senhor. Tu sabes quem está vindo para esta plataforma. Tu sabes
quantos deles com cartão de oração que estão lá fora, e qual é a doença, e
quanto tempo as pessoas tem de vida. Pode haver alguns que devem ter fé agora,
ou amanhã poderá ser tarde demais. Agora, Pai, neste grupo, Tu chames Teu
povo. Dê - lhes fé para serem curados. Conceda isto, Senhor, pois nós pedimos
no nome do Teu Nome Filho, Jesus. Amem.
31- Tudo certo. Muito obrigado pela sua bondade, e se eu lhes pedir para
baixarem suas cabeças... Eu apenas olho ao longo da audiência. E mesmo
estando do lado de fora, as pessoas tenham a cabeça abaixada. Não me admira
que Deus esteja trabalhando através de vocês como Ele está, porque vocês têm
um grande respeito. Creio, e não porque eu estou aqui, mas porque estivemos
juntos, creio que Deus nos abençoou. Não pensa você assim? Possa ser... Isto faz
o meu coração sentir-se feliz e alegre. Agora, há um grupo de cartões de oração
lá fora. Onde está Billy? Quantos vocês distribuíram hoje? Cem? Ou seja,
cinqüenta a mais que o comum. Tudo certo. Talvez possamos chamar... Apenas –
deixem-me estar aqui esta noite, enquanto vocês puderem. E agora, eu apenas,
eu sinto o Espírito do Senhor descendo sobre mim. Ele me tocou. Correto. Deus,
Que é meu Juiz, Ele está de pé aqui agora como que rodopiando sobre mim. Eu
sinto isto agora. E minhas mãos estão começando a ficar dormentes, sinto-as
estranhas. Meus lábios estão pesados. Algumas vezes vocês verão meu rosto
ficar vermelho. Sinto como que meus lábios estivessem inchados. Isto
32- E se eu não falar muito sobre a pessoa, posso obter mais pessoas através.
Mas se eu for para falar... Você já notou que, não é? Quanto mais você falar com
uma pessoa, mais Ele começa a mostrar. E às vezes eu vou para casa, na minha
casa ou em algum lugar, e essas coisas continuam a aparecer diante de mim. O
Espírito Santo vai falar uma hora direita ao longo da fila. Essa é a razão que nas
reuniões fora me mantenho em secreto, pois quando se aproxima de... É que
aquilo me enfraquece-fico fraco. E quando eu chego às reuniões, estou apenas
fora de mim. Veja? Essa é a razão que nós tentamos... Desde que eu possa
viver, queremos compartilhar assim em todos os lugares ao longo todo mundo
onde alguém obtenha uma visão disto e começa a louvar a Deus e crer nele. Tudo
certo, meu filho. Então, você deu uns cem? Vamos tomar o primeiro... Quais? "Q."
Q - 1 a 100. Bem, vamos começar... Onde nós começamos na última vez? Parecia
que começamos com 1 na noite passada aqui; 1 creio que começamos em 1.
Bem, vamos começar com 25 esta noite. Vamos começar 25 a 35: Q - 25 a 35. E
vocês vejam seus cartões agora.
33- E, se você não for capaz de levantar-se, então, apenas -- apenas mantenha
seu cartão. Quando você vê... Se você está com o número vinte e oito e você

notar três passarem e, em seguida, mantenha o seu cartão (Veja?), E diga aos
organizadores. Eles vão conduzir você e coloca - lo bem na fila em qualquer lugar.
Agora -- agora, este é o ministério, amigos. Trata - se de fazer fé. É um poder.
Eu--eu-- Eu não diria um dom de cura divina, o que ele é. Qualquer pessoa que
crê em cura tem dom de cura. Vê? Qualquer um que crê na cura Divina e acredita
na oração pelos doentes, tem um dom. Mas agora, para curar alguém, não, eu
não posso. A única coisa que eu vou ser capaz de fazer, seria saber o que há de
errado com você, nem sei o que há errado com você. Agora, lembre - se disto.
Ouça bem. Lembre - se disso, que o "Q" ...Qual foi chamado? Vinte e cinco. Q - 25
a 35 em primeiro lugar. Q - 25 a 35. Olhe no seu cartão.
34- Alguns irmãos espanhóis devem falar que, a fim de que eles compreendam.
Alguém pode falar espanhol, digamos, "Q - 25 a 35", por favor. Todos falam
espanhol aqui? Venha aqui, irmão. Tenho certeza que eu não poderia dizer que, a
menos que o Senhor esteja falando comigo. Tudo certo. [O irmão faz o anúncio -Ed.] Obrigado, irmão. Tudo bem. Q - 25 a 35 em primeiro lugar. Agora, tão logo
seja possível obter através com aqueles que, se você tiver boa fé, aqueles que
são provenientes da fila e, em seguida, eu vou – nós vamos chamar outro número,
ou começar e começar a escolher números em torno destes todos através da
coisa toda. E eu -- Eu quero que você veja meu querido irmão, irmã, que a vinda
até aqui, não importa. Eu -- não digo, "Bem, vamos Sr. John Doe ou este aqui,
vem". Não importa para mim. Eu -- Eu tenho o... Eu não sei por onde começar e o
que fazer. Estou apenas deixando que a Deus. E a única coisa que isto fará será
ajudá-los a construir fé.
35- Você -- você poderia vir aqui e permanecer nesta plataforma, e eu poderia orar
por você até amanhã à noite neste mesmo tempo, e isto nunca teria um pouco de
efeito sobre você até que você acredite que Deus ouviu a minha oração. É isso?
Mas você não pode vir aqui e aqui sem saber o que há de errado com você. Isso é
certo. Sim, senhor. E as coisas que estão causando – lhe mal, são seus pecados,
e as coisas que você tenha feito. Ele vai certamente dizer - lhe isso. Isso é um
dom que Deus deu para mim. Veja? Essa é a minha possessão que Deus me deu.
Mas agora, por outro lado, Jesus Cristo já fez isso para você. Ninguém pode fazê lo, porque Ele já fez isso. Acreditamos nas coisas proféticas, não cremos? Nós
todos cremos.
36- E agora, todos reverentes. É o primeiro paciente, Billy? Tudo bem. Tragam o
homem. Tudo Bem. Brother Sharritt basta prestar atenção. E se há alguns deles,
tipos de enfermidade na cadeira de rodas deixe-os assim. Tudo bem. Está bem.
Agora, estou certo de que todos vocês... Quantos amam a Deus? Vamos ver suas
mãos. Tudo certo. Agora, você O ama. E eu -- eu... Por Sua graça, estou confiante
de que Ele deixará o seu humilde servo trazer Sua Presença, para todos vós
agora. Veja? Isto é o que eu oro que Deus fará. Agora, aqui está ante mim um -um espanhol ou um índio irmão, talvez mexicano, irmão. E há uma coisa que está
errada com ele. Eu -- Eu não sei. Não posso dizer - lhe. E eu vou ter de descobrir.
Então, se ele acredita, assim, então, ele será curado. Se ele não acredita, ele não
poderia ser curado se Jesus estivesse de pé aqui e vestindo meu terno, em pé

bem aqui, ele não podia ser curado. Ele tem que acreditar. Eu não vejo o que mais
ele poderia fazer agora, que o que Ele está fazendo.
37- Agora, toda a gente seja reverente. Basta ser tão reverente como você pode e
ouvir com atenção. E eu vou apenas tentar obter apenas... Claro, se Isto vai pararme e puxando - me, e muitas pessoas são espécie de meio – crentes e, em
seguida, movendo - se para fora e diz outra coisa, e outra coisa, e outra coisa.
Então, a primeira coisa que você sabe Isto me faz chegar as lágrimas. E eles
estão em todos os lugares em pé, observando - me. Pois a noite passada foi -- foi
duro. E eu estou a gastar a minha vida para vocês pessoas. Vocês entendem.
Venha senhor...?... Sim. Eu percebo que você é um homem cristão. Você acredita
em Deus. Creio que, meu irmão. Que não é um estranho, como que faz você se
sentir em pé aqui? Sim, Senhor.
38- Eu estava lendo algum tempo atrás, e a Escritura aonde Natanael veio a
Jesus. E Jesus, quando Ele o viu chegar, Ele chamou-lhe um crente também.
Agora, quando você vem, você talvez não tenha sido um crente. Poderia não
saber disto. Mas eu soube que era um crente. Eu disse você é um cristão. Isso é
algo
parecido
com
o
mesmo
Espírito.
É
isso?
Agora -- agora, vamos ver o que o nosso Pai celeste irá revelar a mim. Você sabe
que Ele está aqui. Você tem um -- um sentimento. Você sabe que há algo de
diferente. Não é certo, cavalheiro? Mantenha sua mão para o alto até para que o
seu povo espanhol possa ver. Há algo próximo. Agora, somos estranhos aqui,
irmão. Nós nunca nos vimos na vida, nunca nos conhecemos antes. Mas, irmão
vejo o seu problema. Você tem reumatismo, não é? Sim, Senhor. Você tinha. Você
é livre a partir desse momento. Jesus Cristo tem curado você. Fique de pé e pule
assim. Você está curado, meu irmão. Você pode ir e tenha coragem...?...
Obrigado, irmão. Vamos dizer, "Louvai ao Senhor".
39- Alguns dos irmãos espanhóis em torno dele e agradecendo ao Senhor. E ele é
maravilhosamente... Agora, não vejo como isso? O homem tinha ataques, e suas
mãos doíam. Eu o vi atrás de uma casa, um embaraço em seus braços em
primeiro lugar, atrás, ou inclinada para trás com uma cadeira. Se algum dos seus
entes queridos estão aqui, pode saber que ele está nessa condição semelhante. E
então eu vi, algum dia, ele estava tentando levantar - se de uma cama. E ele
simplesmente não poderia sair da cama. E ele – isto o feria. Alguém aqui conhece
o homem? Levante as mãos, se alguém conhece o homem, alguém o conhece.
Você sabe que o que estava errado com ele? É isso, irmãos? Há testemunhas aí
fora. Você vê que... Veja? Amém. Agora, essa é uma visão eu vi. Veja o que quero
dizer? Agora, toda a gente seja reverente. Agora, é o mesmo tipo de Espírito, que
estava sobre nosso Mestre? Ele disse para ele, disse: "Antes de vir, eu vi você
quando você estava sob uma árvore." Eu vi ele quando foi sair da cama, e quando
ele foi atrás da casa. Veja? Tudo certo. Lá é, o mesmo Espírito Santo. Ele não é
maravilhoso?
40- Tudo certo. Agora, traga o homem aqui. Como vai, irmão. Você é um crente.
Sim, você é um ministro, não é? E seus -- seus olhos é o que está atrapalhando

você. Não é certo, irmão? Vá, e Deus abençoe você, meu irmão. Pai Celestial
abençoe meu querido irmão, e dê-lhe a visão normalmente novamente. Seu
coração esta cheio de amor por Ti. E eu lhe abençôo no Nome do Teu Filho Jesus
Cristo. Vamos dizer, "Louvem ao Senhor", todos. Como é maravilhoso o nosso
Mestre. Tudo bem, aproxime ela. Como vai? Você fala Inglês? Um pouco? Tudo
certo. Você é índia? Eu pensava assim. Você é Apache? Eu --eu quero visitar o
seu povo novamente. Você estava lá quando eu estava na reserva, em San
Carlos? Você foi? Tenho um grande respeito pelo povo índio. Eu amo eles. E
Deus ama vocês. E somos estranhos, você e eu? Mas você tem estado doente há
algum tempo, não é? Sim, senhora. Você -- você tem um -- um distúrbio feminino
(não é isso certo?), E um problema cardíaco. Muitas vezes, tem - se perturbado.
Quando você se deita, o coração preocupa você, fica pior. Vejo você puxando sua
respiração. É isso? Você está sarada, a minha irmã. Jesus Cristo te torna curada.
Pai Celestial abençoe a nossa querida irmã, agora, que ela seja um grande
testemunho entre suas queridas pessoas em nome de Jesus. Amém. Deus
abençoe você, irmã.
41-Digamos "Louvado seja Deus". Tudo certo. Todos reverentes. Ó Deus, se -- se
há índios Apaches aqui, eu tenho o seu telegrama de San Carlos. Eu posso ter
que deixar-lhes segunda pela manhã cedo para ir para casa para ver a minha
mulher, e voltar para a Califórnia para o verão. Se eu não for, eu quero ter dois ou
três dias até à reserva com você pessoas. Se eu for talvez eu possa alcançar um
dia no mínimo em meu caminho de volta, parar e ver os índios na reserva de San
Carlos. Se o missionário está aqui, vou tentar voltar imediatamente para estar com
vocês querido povo. Por vezes, se você gostar de mim, eu gostaria de entrar e me
associar com seu pastor lá fora por mais um pouco, só para estar com vocês, para
ajudá-lo lá fora por um instante. Eu não gosto de ver as pessoas empurradas para
trás. Não, senhor. Penso que devemos muito aos índios. Amém. Deus abençoe
eles. Eu nunca vi um vir através da linha ainda, que não foi curado. Isso é Certo.
Eles e os espanhóis, humildes, muito humildes, eles acreditam no que você lhes
fala. E isso é o que elas têm.
42- Tudo certo, Billy, traga o... Como você vai cavalheiro. Pois bem, logo que você
andou até, quando você estava esperando você estava lá pensando, "Bem, este é
o tempo que eu desejei estar aqui". Não é isso certo? E quando você estava lá,
uma verdadeira sensação estranha veio sobre você enquanto você estava
sentado na cadeira. É isso? Ou seja, quando o seu problema de coração deixou
você, irmão. Você pode ir em frente para casa agora e agradecer ao Senhor.
Digamos, "Louvai ao Senhor Jesus". Tudo bem. Agora, você está bem, irmão.
Basta ir em frente. Creia que as bênçãos de Deus estão sobre você. Tenha fé.
Apenas louve a Ele. Esqueça tudo sobre ele. Basta ir em frente. A promessa
agora é vossa. Isto é seu. Deus tem prometido isto em Seu Livro, prometeu isso
através de Seu profeta -- ou servo. É isso certo? Amém. Lembre - se, creia.
43-Como vai? Fala Inglês? Veja...?... Poderia vir um pouco mais perto de mim?
Você ama o Senhor? Creio que sim, irmã. Você não gostaria de me dar um
testemunho lá na reserva da sua cura quando eu voltar? Você foi até lá da última

vez que eu estive lá em San Carlos? Você se lembra senhora? Eu pedi que ela
me desse aquele bebê de olhos pretos? Ela disse: "Não." Ela não quis verdade -me dar o seu pequeno bebê. Tão bonito, o pequeno bebê. Você está doente há
algum tempo, faz alguns anos atrás. Você começou com problemas nos nervos
em primeiro lugar, tendo sentimentos engraçados, cansada, sensações estranhas.
Em seguida, você começou a cuspir - algo da sua boca, estômago começa a doer.
E agora, você está doente em seu estômago. Isso é certo. Você tem uma úlcera
péptica no estômago, devido ao nervosismo causado a partir da menopausa,
mudança de vida. Permitam - me que eu segure sua mão. O Senhor Jesus te
ama. Ele morreu para que você pudesse ficar bem. Ele enviou - me como Seu
profeta para lhe dizer o que é verdade. Você acredita que é verdade? Eu estou
indo orar e pedir a Ele. Você pode ir para casa e você pode comer o que quiser,
sem qualquer problema. Deus Todo Poderoso, tem piedade desta querida mulher,
de pé aqui realmente uma verdadeira fé. Tu estás aqui em pé e mostrando - me
uma visão do que ela fez. E oro a Ti, Pai celeste, para conceder Sua bênção sobre
ela como eu lhe abençôo em Teu Nome. Que ela possa ir para casa. Possa essa
condição sair dela, ela é uma boa mulher para testemunhar de Tua glória. Peço
para esta doença sair dela no Nome de Jesus Cristo. Amém.Deus abençoe você
irmã. Siga seu caminho em paz agora. Você está bem. Vamos dizer ‘Louvado seja
o Senhor” todos, oh puxa.
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