Testemunho do Rev. Roy E. Davis
Revista “A Voz da Cura”
“Eu posso escrever mais intimamente sobre Billy Branham do que qualquer
ministro vivo”, diz

O Primeiro Pastor de William Branham

O Sr. Roy E. Davis envia considerações muito interessantes sobre o início do ministério do Ir. Branham

Amado irmão Lindsay:
Por alguns meses eu tenho me aplicado a escrever um artigo sobre Billy
Branham. Depois de meditação e oração, eu decidi assim fazer. Eu espero que
eu possa compor este artigo de tal maneira que eu o veja impresso.
Em primeiro lugar, sou o ministro que recebeu o irmão Branham na primeira
congregação pentecostal que ele freqüentou. Eu o batizei, e fui o seu pastor por
uns dois anos. Eu também preguei o sermão de sua ordenação, e assinei o seu
certificado de ordenação, e ouvi-lhe pregar o seu primeiro sermão. Fui o
primeiro homem nesta terra a quem Billy viu ungir e orar por uma pessoa
enferma. Sinto que posso escrever mais intimamente sobre Billy Branham do
que qualquer ministro vivo, quando ele também recebeu o seu batismo do
Espírito Santo em meu humilde lar em Jeffersonville, Indiana. Depois daquela

experiência nós éramos mais “amigáveis” e crescia consideravelmente um amor
um pelo outro. Muitas conversações íntimas foram aprofundadas entre nós
durante aqueles dias com respeito às coisas mais profundas do Espírito Santo.
Ele sempre tendia para algum tipo de conversa que eu não compreendia, e mais
tarde vim a desconsiderar quando inteiramente visionária, e finalmente
descartei suas estranhas cogitações como imprestáveis e irracionais. Eu havia
sido um pregador batista por muitos anos, e havia sido ensinado a
desconsiderar tais ideias e conceitos de coisas espirituais como visões,
conversas com o Senhor e coisas parecidas. Portanto isso explica a minha
impaciência com o irmão Branham, e em uma vez quando eu havia também
escutado a essa “voz” talvez ele não tivesse sido tão limitado pelo meu imposto
provincialismo. Como um resultado direto de minha falha para ouvir a Deus nas
questões tão profundamente importante para nós dois e para o mundo em geral,
atravessei a muitos fogos do inferno. Mas eu estava irredutível, e mesmo assim
NÃO me rendia completamente a Deus em questões que eram mais ou menos
estranhas a mim.
Então, depois de pagar um terrível preço por minha prolongada teimosia, eu
consenti ao meu cérebro e coração dogmáticos a deixar Deus ter o Seu caminho
em minha vida. Eu tive que ver que eu “não pertencia a mim mesmo” e vendo
isso, eu alegremente entendi um dia que Deus queria tomar a minha vida
inteira, operar através dela, preenchê-la, e enviá-la para a divulgação do
Evangelho do Filho de Deus como Ele queria que fosse, e não como eu tinha
anteriormente decretado que deveria ser. Desde então, aleluia, vários anos
agora se passaram, e eu tenho estado superlativamente feliz na obra do
VERDADEIRO Evangelho completo de nosso precioso Jesus.
Quando eu leio sobre o modo como Deus está usando o meu “Timóteo” na
difusão das doutrinas de Deus e de Seu amor e poder eternos, minha alma se
emociona exultantemente, e os meus olhos se enchem de lágrimas de genuína
gratitude a Ele por Sua condescendência para trabalhar em Billy Branham, ao
desvelar os mistérios espirituais do plano de Deus para um mundo na condição
de deserto. Sinto que eu também terei um grande interesse na Terra do Sol
Altivo em cada alma salva sob o ministério de Billy Branham. Eu agradeço tão
profundamente a Deus pela entrega completa que Billy parece ter feito a Ele.
Existem poucas coisas que me dariam mais alegria do que estar em uma de suas
campanhas. Mas eu também estou conduzindo campanhas de cura, e portanto
eu não possuo tempo para visitar uma de suas campanhas. Mas posso dizer que
eu sinto que cada oração feita por Billy encontra a aprovação de nosso Pai
Celestial. Receber uma oração de Billy Branham é o equivalente a receber a
oração de qualquer um dos grandes apóstolos do amor e poder sobre esta terra.

Neste momento eu estou encerrando uma maravilhosa campanha de cura em
Hobbs, Novo México. Muitos foram salvos e muitas pessoas enfermas curadas,
enquanto o manco tem sido feito para andar. É a primeira vez que uma grande
campanha desse caráter tem visitado esta parte do Novo México. Grandes
multidões tem estado freqüentando, e grandes resultados tem acompanhado os
nossos esforços aqui.
Eu sou um membro da Câmara do Comércio do Texas de Fort Worth, e do
Comitê Executivo do mesmo. Nasci e me criei perto de Texas City, me converti
ali perto, e fui ordenado a pregar o evangelho numa igreja batista bem
conhecida do Texas. Até recentemente, eu estava trabalhando com a Assembléia
de Deus, mesmo sem ser um membro deles. Tenho tido algumas campanhas
verdadeiramente grandes com eles. Meu atual administrador agora é o Rev. J.
F. Owens, e tem sido pastor por uns seis anos em Granbury, Texas, na
Assembléia de Deus.
Os ministros da Assembléia de Deus, os ministros da Igreja Pentecostal de Deus
e muitos outros ministros representantes de vários grupos pentecostais tem
estado cooperando nesta campanha, e com algumas exceções, todos tem
trabalhado juntos para a glória do Senhor Jesus Cristo nestas partes.
Eu fiquei tão profundamente e favoravelmente impressionado com a
“Declaração de Princípios” que apareceu na última edição da Voz da Cura, com
respeito a este companheirismo.
Grandes audiências freqüentam os meus cultos. Eu possuo uma ampla tenda
para evangelismo, um caminhão GMC, e um grupo de evangelismo bem
organizado, com a Srª. Davis como pianista.
Que o bondoso Deus possa te abençoar e que continue Suas mãos sobre o irmão
Branham, é o meu desejo e oração,
De seu irmão na bendita esperança,
Sr. Roy E. Davis
3404, Rua So Main
Fort Worth, Texas.
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