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Introdução

E

ste culto foi realizado no domingo de Páscoa de 1959, à noite, num culto de oração aos
enfermos, após a mensagem pregada pelo pastor Orman Neville a pedido do irmão
Branham, que se encontrava rouco após o culto da manhã que fora ministrada
juntamente com um serviço batismal.
No mês anterior ele teve uma campanha muito bem-sucedida em São Juan, Porto Rico, e após
este culto, ele se preparará para uma série de cultos em Los Angeles, Califórnia. Porém, este
também seria um ano de muitos aborrecimentos, pois a Secretaria da Receita Federal questionava o
uso de dinheiro não tributado utilizado em suas campanhas, e inúmeras vezes ao longo deste ano
foram marcadas audiências a fim de esclarecer o uso do dinheiro. Todavia, quando os advogados
da Receita Federal lhe disseram que qualquer quantia recebida como presente não solicitado era
livre de tributos, então ele soube fazer uso disso e dizer que tinha como provar que ele nunca
pedira uma única oferta em sua vida, e que todo o dinheiro recebido veio como presentes não
solicitados, vencendo por fim a richa com o Governo.
O tema desta noite, bem apropriado para a ocasião, era sobre o sinal messiânico de seu
ministério. Após Jesus ter discernido os pensamentos do coração da mulher samaritana, isto servira
a ela como sinal de que Ele era o Messias. Já para Natanael, isto provou que Jesus era o Rei de
Israel. William Branham fazia uso deste mesmo dom para provar às audiências por onde ia, que
Jesus Cristo ressuscitara dos mortos e que estava vivo para fazer os mesmos sinais. Contudo as
visões que lhe sobrevinham durante a fila de oração lhe deixavam extremamente esgotado. Uma
única visão o cansava mais do que se tivesse passado uma hora cavando uma vala com uma
picareta e uma pá. Logo no início de seu ministério, após sofrer alguns colapsos que o levaram a
exaustão, os seus administradores de campanha sugeriram fazer uso dos cartões de oração, a fim de
limitar as visões, que após certo número, o incapacitava até mesmo de continuar de pé. Por esta
razão ele sofria severas críticas de alguns, por suas campanhas serem tão lentas em comparação
com as de Oral Roberts, que simplesmente colocava as mãos sobre as pessoas individualmente, na
fila de oração, enquanto passavam por ele.
Porém será neste ano de 1959 que o seu ministério de visões passará por uma grande mudança,
precisamente no mês de junho em uma campanha de fé-cura realizada em Chicago, onde ele
passaria a ter controle de suas visões, impedindo deste modo que seu corpo se sobrecarregasse
tanto como antes, coisa que até então ele não conseguia impedir. Há quatro anos atrás ele teve uma
visão desta repentina mudança, enquanto estava orando no deserto de Phoenix. Após ver uma
visão onde ele orava por um bebê enrolado em um cobertor nos braços de uma mulher baixa
usando um casaco marrom, o Anjo do Senhor lhe disse: “Quando vires isto acontecer, seu
ministério mudará”.
Diógenes Dornelles
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O Sinal do Messias
29/03/1959 – Jeffersonville, Indiana
1 Vamos curvar nossas cabeças só por um momento. Amado
Deus, quando ouvimos aquela canção, “Jesus está perto, e tudo é
possível”, ela emociona nossos corações por saber que isto é mais
do que uma canção. Isto é a Verdade. Tu estás aqui. Senhor, eu
creio que Tu estavas exatamente atrás do Tabernáculo agora a
pouco também; aquela pequena mãe segurando aquele bebezinho,
todo ensopado da chuva, e aquele homem jovem chamando pelo
seu filho amado, distante além no hospital, morrendo... Ouça as
suas orações, Senhor. Há pessoas sentadas aqui nesta igreja ao
longo de todo o dia, desde as seis horas desta manhã. Elas estão
esperando para Te ver, Senhor. Elas têm nos ouvido falar hoje que
Tu levantou-se dentre os mortos. E que Tu és o mesmo Jesus
ainda vivendo depois de 1900 anos. Tu ainda és Jesus. E rogamos,
Deus, que Tu cures a toda pessoa enferma em divina Presença. Que possa não haver uma pessoa fraca em nosso
meio quando este culto acabar. Apenas mostre-nos, Senhor, que Tu estás aqui.
2 Estamos pensando de dois homens naquela manhã de Páscoa, que estavam desanimados, sem dúvida. Porém
muitos aqui estão desanimados nesta noite, doentes que não podem ficar bem, e os médicos lhes abandonaram. E
assim como eles seguiram o seu caminho, houve um estranho que caminhou e conversou com eles a respeito das
Escrituras, o resto do dia. E naquela hora da noite quando Ele ficou com eles na sala e fechou a porta, Ele fez
alguma coisa. Ele fez exatamente da maneira que Ele fez antes da crucificação, e eles souberam que Aquele era o
Senhor ressuscitado. Ele desapareceu de suas vistas. Eles rapidamente correram de volta para contar aos outros:
“Ele ressuscitou dos mortos”.
3 Deus, oramos para que Ele venha em nosso meio nesta noite, e fazer as coisas que Ele fez antes da sua
crucificação. 1900 anos não é nada para Ele; Ele é eterno. E possam muitos aqui nesta noite ir para os seus lares
rapidamente, dizendo para sua esposa, seu marido, seus amados filhos, e seus vizinhos: “Ele está vivo, Ele
apareceu para mim nesta noite; ele curou minhas enfermidades; eu estou bem agora”. Conceda isto, Pai. Pedimos
isto no Nome de Jesus. Amem. (Podem se assentar)
4 Sinto muito que eu esteja rouco, mas tenho estado tão ocupado pregando, e batizando; tinha ficado com gripe
para começar desde que cheguei de volta da Flórida e das ilhas. Tenho que partir de manhã agora para Califórnia,
por aproximadamente um mês inteiro de reuniões. Deste modo eu pedi para o irmão Neville se ele pregaria para
mim nesta noite, e estou certo de que vocês têm ouvido uma maravilhosa mensagem. Desfrutamos do culto desta
manhã, e o irmão Neville. E estamos confiando que Deus continuará a estar com ele e esta igreja, assim como ele
pastoreia aqui.
5 Agora, eu há pouco encontrei Billy lá fora, e ele me tocou no lado, e ele disse: “Papai, as pessoas estão de pé
aqui, e alguns deles tem estado o dia inteiro aqui”.
6 Eu disse: “Bem, estou contente que nossos cultos estão se arrastando para perto do fim, assim vocês não terão
que ficar”. E está chovendo. E quando cheguei ao edifício, um pequeno casal, saiu lá fora do carro, com um
pequeno bebê doente, e ele estava todo molhado. Ela não conseguia sequer chegar na porta. Mas tão certo quanto
estou de pé aqui, Deus curou aquele bebê estando lá fora... Como Ele responde as orações.
7 E agora, após termos pregado hoje, e nesta manhã eu preguei sobre cinco tópicos: Vivendo, e Morrendo, e
Sepultado, e Levantando, e Vindo.

Vivendo, Ele me amou. Morrendo, Ele me salvou.
Sepultado, Ele carregou meus pecados para longe.
Ressuscitando, Ele justificou gratuitamente para sempre.
Algum dia Ele virá, oh, que glorioso dia!
Ficamos, observando nesta noite, esperando por sua aparição.
8 Porque estamos congestionados aqui dentro? Porque as pessoas vêm para ouvir o Evangelho? Todavia, é nesta
simplicidade, que este é o maior cartão de visitas que o mundo jamais teve. Jesus disse: “Se Eu Subir, atrairei
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todos os homens para Mim”1 Agora, a coisa é, esta religião da qual falamos a respeito, ela é real? Ela é a verdade?
Se ela é a verdade, então nós podemos crer em cada palavra que a Bíblia diz. Se ela não é a verdade, nada
teríamos o que fazer com ela. Apenas prosseguiríamos em nossos pecados; comer e beber, para amanhã
morrermos. Porém estou tão agradecido por saber que isto a respeito do qual estamos falando é a verdade. E esta
é a única religião do mundo... Todavia, a quarta em número, contudo esta é a única religião do mundo cujo
fundador pôde morrer e ressuscitar novamente, e é o único vivendo nesta noite.
9 Eu vi no jornal aqui, no jornal da cidade, onde eles têm um homem, um Buda, que havia sido levantado.
Muitos de vocês viram isto no jornal. Eles têm um homem que é um pequeno Buda que nasceu exatamente o
mesmo como Buda foi, naturalmente, ele não fez milagres, porém seu ensinamento e tudo eram iguais ao de
Buda. Se Buda tem um homem no campo, uma pessoa falsa, Deus tem o Espírito Santo sobre o campo, o
verdadeiro Espírito de Deus.
10 Agora, nós falamos a respeito destas coisas maravilhosas, porém isto operará? O Espírito irá... O Espírito
Santo perdoará um homem de seus pecados? Ele curará suas enfermidades? Certamente, Ele fará. Ele é Deus para
todo o sempre. Agora, se pudermos... Se Jesus vier em nosso meio, e provar por Si mesmo, que Ele está vivo aqui
nesta noite entre nós, isto deveria fazer com que cada um de nós acreditasse em cada promessa que Ele tem na
Bíblia.
11 Está alguém aqui que nunca esteve em uma de minhas reuniões antes? Vamos ver sua mão, nunca esteve na
reunião antes.
12 Apenas, olhe, praticamente metade do povo.
13 Não sou um curador. Não acredito – não acredito que existe um homem que seja um curador. Jesus Cristo é o
Curador. E Ele disse, quando ele esteve aqui na terra, que Deus era o Curador. Agora, quando ele esteve aqui na
terra, Ele não reclamou ser um Curador, porém Ele mostrou para as pessoas o Seu sinal Messiânico, e aquele sinal
Messiânico era para conhecer o segredo dos corações. Quantos sabem que isto é verdade?
14 Quando ele falou com Pedro, quando ele chegou perante Ele, qual era o seu nome, e qual era o nome de seu
pai, Pedro creu de tal maneira, com uma fé tal, que Jesus deu-lhe mais tarde as chaves do Reino, e lhe colocou
sobre a Igreja.
15 Quando Felipe encontrou Natanael debaixo da árvore disse-lhe: “Vem, veja Quem eu encontrei, Jesus de
Nazaré, o filho de José”. E aquele forte religionista disse: “Pode haver de alguma coisa boa vir de Nazaré?”.
16 Ele lhe deu a melhor resposta que qualquer homem poderia dar. Ele disse: “Vem e vê. Não apenas critique
isto. Vem e veja por si mesmo”.
17 Então logo que Felipe chegou com Natanael, Jesus disse-lhe: “Eis um israelita, em quem não há dolo”.
18 Ele disse: “Quando você me conheceu Rabi?”.
Ele disse: “Antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da árvore”.
Ele disse: “Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel”.
19 Ele falou para a mulher do poço o que estava em seu coração. Estas coisas provaram que Ele era o Messias. E
se aquele Messias tem levantado dos mortos hoje, e tem feito a redenção, e curou nossas enfermidades, e perdoou
nossos pecados, então a única coisa que Ele poderia fazer era mostrar aquele mesmo sinal outra vez, e que Ele
ainda está vivo para efetuar qualquer promessa boa que Ele fez. Isto é verdade? Vamos crer nisto agora enquanto
oremos.
20 Senhor, as pessoas estão aguardando. Uma Palavra vindo de Ti será maior do que o irmão Neville ou eu
poderia dizer em muitos tempos de vida; apenas uma palavra. Agora, existe metade desta audiência que nunca
tem visto as reuniões antes. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, envie o poder de Jesus Cristo para esta sala,
o Único ressuscitado, o Espírito Santo que veio no Pentecoste, e possa Ele então ungir o povo. Possa eu ser apto,
mesmo nesta rouquidão, render-me completamente ao Teu Espírito, e que Ele possa falar através desta voz
falhada que eu ofereço a Ele, olhe através destes olhos que eu Lhe ofereço para mostrar visões e coisas que fariam
as pessoas verem que Ele tem ressuscitado dentre os mortos. E quando este povo vir isto, possa a audiência interia
abraçar cada promessa que Ele fez. Se eles tem pecado que eles possam receber o Seu perdão. Se eles têm
enfermidades, possam eles saber que por Suas pisaduras estamos sarados. Conceda-o Senhor. Pedimos isto no
Nome de Jesus Cristo. Amem.
21 Agora esta é a grande prova final. Aqui diante de duzentas ou trezentas pessoas, isto é simples. Quando você
fica perante 500 mil, um meio milhão, a mesma coisa acontece. Ele é Deus. Agora, quantos que aqui estão
enfermos, e querem receber oração, levante sua mão. Veja, cerca de metade de vocês ou mais. Eu não posso
trazê-los todos aqui em cima. Creio que terei que perguntar a Billy outra vez, lhe perguntar se ele deu cartões de
oração. Agora, ele – ele deu? Tudo bem. Tudo bem.
1
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22 No último domingo, ou na última vez que estive aqui, eles não deram nenhum cartão de oração, e eu apenas
perguntei: “Quantas pessoas aqui nunca estiveram numa reunião antes?”. Muitos levantaram suas mãos, aqueles
que nunca estiveram na reunião. Enquanto eles ficaram com suas mãos erguidas, o Espírito Santo foi ao redor
dizendo-lhes quem eles eram e quais eram as suas enfermidades, e o que havia acontecido, e curou as pessoas tão
completamente, até tumores e coisas desaparecerem, e até operações que não podiam ser realizadas. Quantos aqui
viram isto há poucas semanas atrás?
23 Se ele deu cartões de oração, então chamaremos. Aquelas pessoas de casa que receberam, e pessoas que não
são de casa; pessoas que tem estado nas reuniões, e pessoas que nunca estiveram, para vir na fila de oração. Não
podemos tomá-los todos aqui em cima simultaneamente. Traremos somente os que livremente podemos.
24 E eu quero que você seja honesto com Deus. Seja honesto consigo mesmo. E se Jesus Cristo vier ao nosso
meio e realizar e fazer exatamente como Ele fez quando ele esteve aqui na terra, e andava na Galiléia, você devia
aceitá-Lo por qualquer coisa que você tem necessidade. Você não tem que estar aqui em cima na plataforma. Ele
considera a fé. Haverá alguma pessoa aqui que está enferma lá na audiência, que não tem sequer um cartão de
oração; eles serão curados de qualquer jeito. Quantos estão doentes e que não tem um cartão de oração? Levante
sua mão. Bem, também não existem muitos cartões de oração para dar então. Vê? Tudo bem, Você apenas creia.
Apenas observe este único caminho.
25 Deixe-me mostrar a você o que Jesus fez quando esteve aqui na terra. Havia uma mulher uma vez que chegou
até Ele. E ela não conseguia passar pela turba. Ela não tinha nenhum cartão de oração, porém ela tocou na borda
da Sua vestimenta, pois ela disse no seu coração: “Se aquele Homem diz a Verdade. Se eu puder tocar em Sua
vestimenta, eu ficarei boa”2. E ela tocou na Sua vestimenta, foi provavelmente numa audiência muitas vezes
maior do que esta. Jesus voltou e disse: “Quem Me tocou?”.
26 Pedro até Lhe repreendeu e disse: “Porque Tu perguntarias tal coisa, quando todos estão tentando Te tocar?”.
Ele disse: “Mas Eu percebo que fiquei fraco”.
27 Visões causam fraquezas. Você não pode fazer, ir para longe demais nelas. E Ele disse, olhou em volta por
sobre a audiência até Ele encontrar uma mulher e disse-lhe que ela tinha um fluxo de sangue, e que sua fé a fez
ficar boa.
28 Quantos conhecem isto? A Bíblia diz que Jesus Cristo é hoje o Sumo Sacerdote que pode ser tocado pelo
sentimento de nossas debilidades.3 Isto é correto? Bem, se Ele era o Sumo Sacerdote que poderia ser tocado pelo
sentimento de nossas debilidades, não atuaria Ele exatamente como fez então, se Ele é o mesmo ontem, hoje e
para sempre?
29 Então você que possui um cartão de oração, olhe nesta direção, e diga em seu coração: “Senhor, eu creio de
todo meu coração, eu creio que Tu irá me curar. E deixe-me tocar em Sua vestimenta. E que Tu fales através do
irmão Branham, e diga-lhe exatamente como Tu fizeste à mulher, e eu crerei em Ti”. Você será honesto, e crerá
em Deus de todo seu coração?
30 Billy Paul disse – disse que há poucos minutos atrás, de pé aqui, que vocês tomaram uma oferta de amor para
mim. Eu não queria que – para isto acontecer. Isto foi... Porém, obrigado, igualmente. Eu necessito disto agora na
minha viagem à Califórnia. Colocarei isto para o Evangelho.
31 As pequenas ofertas que vocês me dão, sabem o que acontecem com elas? Eu fui à Porto Rico e Jamaica há
poucas semanas atrás, onde eles registraram quarenta mil convertidos em nove noites. O que fez isto? Seus
dízimos. Quando eu parti, o maioral dos juízes da ilha parou; ele disse: “Temos evangelistas que entram aqui e
tomam grandes ofertas e custam muito dinheiro”. Porém disse: “Quando o irmão Branham chega, ele não pede
sequer um tostão de dinheiro, e nunca nos pediu para pagar sua conta de hotel. E ele paga sua própria passagem
de volta e assim por diante”.4 O que fez isto? Seu dinheiro. Quero estar seguro de que usarei isto corretamente.
Assim no tribunal do julgamento, quando eu ficar perante você e Deus, terei que dar conta disto, se foi feito
correto. Eu tomo para mim mesmo, contanto que eu esteja apto para ir, e faço o melhor que posso para Sua glória.
32 Agora, não podemos trazer todos os cartões de oração imediatamente para cima, assim eu somente os trarei
para cima uns poucos de cada vez.
33 Quem tem cartão de oração número 1? Levantaria sua mão se você puder? Lá distante atrás, é uma senhora de
cor. Venha reto nesta direção senhora. Faça o seu caminho e venha aqui do lado da plataforma. Agora, quem tem
o cartão de oração número 2? Se você puder, levante sua mão; cartão de oração número 2. Uma senhora branca
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aqui. Tudo bem, senhora, você venha direto aqui para cima e siga esta senhora de cor aqui, bem aqui em cima.
Agora, traga-os ao redor deste caminho, Doc, e rapidamente assim leve esta fila por aqui.
34 Cartão de oração número 3, ergueria sua mão se você pode? O cavalheiro bem aqui, senhor. Número 4, você
levantaria sua mão? Tudo bem, senhora, bem aqui. Número 5, você levantaria sua mão? Este jovem rapaz bem
aqui. Tão longe, cada um deles é estranho para mim. Número 6, levantaria sua mão, número 6? Eu chamei o
número 5, número 5? E o número 6, também é um estranho para mim. Número 7, você levantaria sua mão?
Levante sua mão, quem tem o número 7. Tudo bem, creio que conheço aquele companheiro. Eu – eu creio que o
conheço. Número 8, levantaria sua mão se você pode? Uma senhora aqui. Tudo bem, número 9. Tudo bem,
senhora. Número 10. Tudo bem, número 10, a senhora.
35 Existe algo errado em algum lugar. Qual é o número deste homem aqui? Alguém olharia, alguns de vocês
porteiros venham aqui e veja. [Alguém diz: Ele tem o 84 – Ed.], 84. O número 10 era o que seu estava chamando
então, obrigado, número 10. Porém nós traremos você de qualquer maneira. Está tudo bem. Olhe, eu sei qual é o
seu número agora. É o 84, não era? Você disse 84 ou alguma coisa assim? Tudo bem, você apenas espere aí. Você
apenas creia. Eu lhe digo, que se você não usar aquele cartão, cartão de oração, você olhe nesta direção e creia em
Deus, e veja se Deus responderá a oração por você. Tudo bem.
36 Número, aquele foi o 10? 11. Tudo bem, 12. Agora, se você não consegue erguer, apenas... Número 12. 13,
número 13, bem distante. 14, número 14, bem lá atrás. Número 15.
37 Eles deram em todo lugar. Os garotos que os deram, apenas dizem: “Quem quer um cartão de oração, levante
sua mão para cima”. Eles os tomam e misturam todos eles, e ninguém sabe quem está recebendo qual. E eles
apenas os entregam desta maneira.
38 Número 14. Número 15, quem tem o cartão de número 15, número 15? Número 16? Distante lá atrás. Número
17? Agora, se o número 16 está no edifício ou lá fora na nave lateral, somente faça você mesmo um caminho ao
redor. Número... Sinto muito, eu não vi sua mão, irmão, nisto. Você é o 16? Tudo bem... [A irmã diz: “17” – Ed.]
17, 18, 19, número 19? 20, número 20? O homem aqui. Tudo bem. Tudo bem.
39 Agora, creio que eles estão trazendo direto para a nave lateral aqui agora, assim nós iremos... [Alguém diz:
“Isso é o bastante” – Ed.] O que disse? Isto é o bastante por hora. Tudo bem. Bem, olhe nesta direção e creia.
Tudo bem. Vamos ver, se o pianista, suavemente, calmamente: “Somente crer”, exatamente bem suave.
40 A maioria das pessoas aqui da nave aqui são estranhas para mim. Eu não conheço você. Agora, existem
alguns aqui que até tem cartão de oração; alguns talvez não possuam cartão de oração. Talvez possamos chamar
mais alguns na fila de oração em uns poucos minutos tão logo tivermos a nave endireitada.
41 Creio que o cavalheiro aqui, Doc, estava vindo ali detrás, ele foi chamado, 16 ou 17 – 16. Tudo bem, venha
direto para frente ali e tome sua posição, senhor.
42 Agora, se você não foi chamado, que não tem nenhuma coisa com isto (vê?); apenas olhe e creia.
43 [Alguém diz: “Ainda tem o 15 faltando também” – Ed.] O número 15 está faltando. Talvez a pessoa não
consiga vir. Se você não pode vir para cima... Alguém olhe para o cartão de oração da outra pessoa; talvez ele seja
surda e não pode ouvir. Se eles estão aqui, 15, você é bem vindo para tomar o seu lugar na fila. Se eles andarem
depressa e estiverem de volta em poucos minutos, coloque-os na fila exatamente na medida em que os números
foram chamados.
44 Quando tivermos avançado a fila aqui, nós chamaremos mais alguns, a menos que o Espírito Santo não
aparenta estar ungindo o edifício, e as pessoas, de modo que elas possam ser curadas.
45 Agora, agora este é o momento crucial; agora esta é a hora onde terei ou falado a verdade ou falado uma
mentira. Agora esta é a hora onde Jesus Cristo prova que ressuscitou dos mortos, ou Ele não ressuscitou dos
mortos. Agora esta é a hora se Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ou se Ele não é o mesmo ontem hoje e
para sempre. Agora, ou Ele prova que é o Curador, ou Ele não é o Curador. E se qualquer um desejaria tomar o
meu lugar para orar pelos enfermos, você é bem-vindo para vir e tomar o meu lugar.
46 Quantos de vocês aqui na fila de oração, assim como você olha aqui da fila de oração agora, que você não me
conhece, e sabe que eu não conheço você ou nada a respeito de você, erga sua mão para cima.
47 Fora na audiência, que sabe que eu não sei nada a seu respeito, erga sua mão para cima (ainda que esteja
doente) na audiência. Vê, aí está.
48 Agora, o que Deus fará? Existe a Escritura; o Espírito de Deus está aqui, agora isto operará? Se eu puder me
submeter ao Espírito Santo, isto operará. E isto não operará por mim a menos que você mesmo se renda ao
Espírito Santo: “Pois muitas obras poderosas Jesus não podia fazer em sua própria terra por causa da
incredulidade deles”. 5
5
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49 Agora, você creia de todo o seu coração; seja bem reverente, o quanto você puder. Fique calmamente,
observe. Se o Espírito Santo fizer algo, então regozije, então creia.
50 Agora, Senhor, tudo o que possuímos, tudo aquilo que somos... Eles têm ficado ali de pé até suas pernas
estarem com cãibras, eles têm ficado sentados até estarem perto de desmaiar. E agora, Senhor, permita saberem
que Tu és Deus. E tenho chamado esta audiência juntamente ao Teu comando. E estou de pé aqui não para ser
visto, ou não para tentar ser um grande atuante, ou fazendo alguma coisa diferente, mas isto é porque esta é uma
comissão confiada a mim por um Anjo e confirmada pela Sua Palavra. Deixe saberem nesta noite que Tu és Jesus
Cristo, o Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e que Tu vive em Sua Igreja, e no Seu povo para
realizar e conduzir o mesmo ministério que Tu tinhas quando Tu estavas aqui no corpo de carne. Conceda-o,
Senhor. E nós louvamos a Ti, no Nome de Jesus Cristo. Amem.
51 Agora, onde está Billy Paul, ele está neste edifício? Ele saiu? Ou, alguém devia vir aqui e recolher estes
cartões de oração. Vê? Venha, irmão...?... A mulher tem o cartão de oração em sua mão. Apenas dê isto a ele. Vê?
Seja bem reverente agora.
52 Agora, esta senhora aqui, tanto quanto eu sei, ela é uma total estranha para mim. E aqui está um cenário
perfeito da Escritura: duas pessoas e duas nacionalidades diferentes.
53 Jesus se aproximou de um povo uma vez, em São João 4, e encontrou uma mulher em Samaria. E Ele
conversou com ela por um pouco de tempo, até ele descobrir qual era o seu problema. E Ele contou a ela o seu
problema. E quando Ele contou, ela reconheceu ser Ele o Messias. Quantos sabem disto? Lembra-se da sua
conversão? Ele disse; “Mulher, traga-Me um copo d’água”. O que Ele estava fazendo? Contatando o seu espírito.
54 E ela disse: “O poço é fundo, e Tu nada tens com o que tirar. Não é costume para Ti, um judeu, pedir por tal
coisa a um samaritano”.
55 Ele disse: “Mas se tu soubesses quem estava conversando contigo, tu pedirias água a Mim”.
56 E assim a conversação prosseguiu até Ele descobrir qual era o problema dela. Quantos sabem qual era o
problema? Ela estava vivendo em adultério. Deste modo Ele disse: “Vá, traga o seu marido e venha aqui”.
57 Ela disse: “Eu não tenho nenhum marido”.
Disse: “Isso está correto. Você tem tido cinco, e o que está morando com você agora não é seu marido”.
58 Agora, ouça o que ela disse: “Senhor, eu percebo que Tu és um profeta. Sabemos que quando o Messias vier
ele nos falará destas coisas. O Messias, o sinal do Messias, Ele fará isto quando Ele vier, mas Quem é você?”.
59 Ele disse: “Eu Sou Ele que fala contigo”.
E ela correu para a cidade e contou aos homens: “Venham, veja um Homem que me disse coisas que tenho
feito. Não é este o Messias?”.
60 Agora, está de pé aqui uma mulher etíope diante de um homem Anglo-Saxão, se encontrando pela primeira
vez na vida; o que chamamos de mulher de cor, e homem branco. Quando aquela questão foi levantada ali na – na
segregação perante Jesus. Ele só deixou saberem bem rápido, de que não existem diferenças entre pessoas de cor.
Todos nós viemos de uma árvore: Adão e Eva. Exatamente. Os países em que vivemos, mudaram nossa cor; não
há nada o que fazer com isso. Deus morreu por todas as criaturas: o homem branco, o homem negro, o homem
amarelo, o homem marrom, o homem vermelho, e todos. Todos eles são criaturas de Deus.
61 Mas a senhora está de pé aqui por alguma coisa. Talvez ela seja uma crente, talvez ela não seja. Talvez ela
seja uma pecadora. Ela pode ser uma santa. Ela pode ser doente; ela pode não estar. Ela pode querer – problema
financeiro. Ela pode estar de pé por algum outro. Eu não sei. Nunca vi ela, e eu não faço nenhuma idéia do porque
ela está aqui. E a senhora sabe disto. Isso está correto, senhora? Se isto está correto, levante sua mão para que
assim as pessoas possam ver. Apenas levante sua mão assim para as pessoas... Apenas levante sua mão. Este é
nosso primeiro encontro. Agora, se o Senhor Jesus desejar...
62 Se ela está doente, eu não poderia curá-la, não mais do que pudesse curar você. Mas se – se Jesus está aqui,
Ele não poderia curá-la, porque Ele já fez isto quando Ele morreu no Calvário. Porém Ele pode fazer alguma
coisa para provar que Ele ainda é o mesmo Jesus, e se ela acreditasse nisso, ela ficaria curada. E na mesma hora
ela ficaria curada, você ficaria curada também, se você cresse nisto. Isto é correto? Agora, possa o Senhor
conceder isto; estou esperando pela unção do Espírito Santo, naturalmente.
63 E agora, no Nome de Jesus Cristo, eu tomo todo o espírito aqui sob o meu controle, para a glória de Deus.
64 Agora, senhora, eu apenas quero que olhe para mim só por um momento. Quero que você creia de todo o seu
coração. E eu não tenho nenhuma idéia do porque você está aqui, e quem é você, nada. Porém Deus sabe tudo a
seu respeito.
65 Porém se Deus me contar pelo o que você está aqui, então você crerá que Jesus Cristo, o Filho de Deus, está
aqui para fazer e agir da maneira que Ele fez quando Ele esteve aqui na terra? A audiência crerá em um acordo?
66 Agora, nós estamos aqui; a cena está montada. Temos ambos nossas mãos levantadas; somos estranhos um
para o outro. O Espírito Santo escreveu a Bíblia, disse que estas coisas aconteceriam neste dia, que Jesus se
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levantaria dentre os mortos que estas coisas seguiriam, Seu ministério continuaria, e que nestes últimos dias, isto
seria exatamente da maneira que Ele prometeu que isto seria. Agora, isto é correto?
67 A senhora, ela está um tanto nervosa, é claro. Ela está esfregando suas mãos porque ela está se sentindo
estranha neste momento; isto não é porque ela está diante de mim; sou seu irmão, eu não faria ela se sentir desta
maneira. Porém ela está – ela está consciente de que alguma coisa está acontecendo. E você vê aquele retrato ali
com aquela Luz acima, irmã? É o que faz você se sentir desta forma. Isso é aquele Anjo do Senhor. Isto está bem
sobre você. E você está aqui para que eu ore por você, por um problema nas costas que você está sofrendo. Isto é
correto. Levante sua mão.
68 Agora, você crê? Veja, faz conhecer o segredo do coração. Exatamente como Ele disse: “Você tem cinco
maridos”.
69 Você diz agora... Agora, os recém-chegados, você pode dizer: “O irmão Branham adivinhou isto”.
70 Vamos ver se isto foi adivinho. Eu creio que Isto disse que você tinha problema nas costas. Isso estava certo?
Isso era a verdade? E você – você havia tido uma operação também, e você tem vindo há pouco do hospital. E
com isso você pode saber que eu sou servo de Deus; seu marido está sentado bem lá atrás. E ele tem problema
também. Se eu puder dizer a você qual é o problema do seu marido, você crerá? Ele está com problema no seu
lado e com suas costas. Isso está correto? Levante sua mão. Eu direi a você outra coisa. Eu vejo um homem
jovem. Seu filho está sentado bem lá atrás também. Correto. E seu filho tem alguma espécie de indisposição. Isto
é correto. Senhora Stovall é o seu nome. Este é o seu nome, senhora Stovall. Vá para casa; Jesus Cristo tem
respondido suas orações. Você pode ter o que você pediu, no Nome de Jesus.
71 Agora, apenas creia. Todas as pessoas que são pessoas de cor, creia com todo o seu coração agora. Você pode
aceitar que Jesus Cristo, o Filho de Deus ressuscitou dos mortos? Isto é o Seu Espírito que faz você se sentir desta
forma.
72 Agora, aqui está uma mulher branca. Eu não a conheço, não tenho nenhuma idéia de quem ela é, o que ela
está, ou – ou pelo o quê você está aqui. Se isto é correto, levante sua mão. Agora, você crê? Se Deus puder revelar
o coração dela, exatamente como Ele fez com a mulher do poço, como Ele fez com a mulher de cor, quantos de
vocês pessoas brancas acreditariam se Ele fizer isto? Aqui, esta mulher e eu, ambos com nossas mãos erguidas,
este é o nosso primeiro encontro...
73 Eu direi uma coisa; a senhora não é dos arredores daqui. Você em vindo do leste, vindo ao oeste quando você
chegou aqui. Isto é correto. Você veio de Ohio, e a cidade era Dalton. Isto é correto. E a razão de você estar aqui,
é porque você tem fraqueza. E você tem uma condição nervosa, porque você não consegue dormir. Você toma
algum tipo de remédio para isso. Eles te chamam Dixie (Isto é correto) Mason. Isto é correto. Volte; você irá
dormir agora desta noite em diante. Jesus Cristo te torna boa. Vá no Nome do Senhor.
74 Se tu podes crer... Agora, você aí na audiência, enquanto a unção do Espírito Santo está aqui, você creia,
vocês sem cartões de oração.
75 A respeito daquele homem idoso que esteve aqui há pouco tempo atrás, aquele que não podia estar – não
poderia ficar na fila, porque ele tinha o número errado, para onde ele foi? Você fique de pé. Você crê que Jesus
Cristo é o Filho de Deus? Você crê que sou Seu profeta? Tudo bem. Você tem problema com seus pulmões. Isto é
correto. Isto deixou você agora; vá para casa e fique bom. Jesus Cristo te torna bom. Tenha fé e creia. Deus é
Deus.
76 Como vai o senhor? Você crê no Senhor Jesus Cristo? Agora, havia um homem que chegou até Jesus uma
vez, e ele foi e se salvou, e foi e disse a outro amigo, e trouxe-o. E este amigo... Disse-lhe que ele era um crente. E
ele estava surpreso com o que tinha ouvido, e ele disse: “Desde quando você me conhece?”.
77 Ele disse: “Antes que Felipe te chamasse, quando você estava debaixo da árvore, eu te vi”.
78 Aquilo foi a trinta milhas6 ao redor da montanha. A pé, isto levou um dia para chegar de volta para a fila de
oração, e quando ele veio na fila de oração.
79 Você crê que Jesus pode me dizer qual é o seu problema? Você acreditaria de todo o seu coração? A
audiência crerá de todo seu coração? Ele não está aqui por si mesmo. É por outro alguém; e esta é uma mulher, e
ela está sombreada com a morte; é sua irmã. Ela não é exatamente sua... Ela é sua meia-irmã. E ela não está aqui.
Ela está num hospital no Tennessee. Deste modo você é de lá. E você está... A mulher teve uma operação, porém
isto não fez nenhum bem. E você está aqui por ela. Deus conceda sua petição. Vá, e possa Deus curar aquela
mulher e torná-la boa, sobre a base da fé deste homem.
80 Senhor Deus, nós condenamos o demônio que está tomando a vida daquela mulher. E possa esta pessoa, a
qual é um parente para ele, viver porque ele tem vindo e ficado de pé no lugar dela. Jesus, Tu ficaste no Calvário
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em nosso lugar, e Tu nos curou. E nós cremos em Ti. Possa isto ser deste modo. Amem. Vá, crendo agora, irmão.
Não tome nenhum outro pensamento.
81 Como vai você? Somos estranhos um para o outro. Este é o nosso primeiro encontro. (Agora, apenas seja
reverente, e ouça bem, e ore). Se não nos conhecemos um ao outro, e somos estranhos um ao outro, talvez seja
pela primeira vez que nos encontramos. É isso correto? Se esta é a primeira vez que nos encontramos, levante sua
mão. Se Deus revelar para mim qual é o seu problema, então você crerá em mim como Seu servo? Eu te direi
agora. Nunca nos encontramos antes, porém você é um kentuckyana. Isto é correto. Você vem de um lugar
chamado Somerset, Kentucky. Isto é exatamente correto. Eu sou de Burskesville, Kentucky. E você está sofrendo
com um problema que está – está no – no estômago e nos intestinos, na parte inferior. Isto são tumores. Isto é
correto. Tudo bem, Jewel, volte, Deus concede a você a cura.
82 Você crê no Filho de Deus, o Jesus ressuscitado? Se tu podes receber... Você pode se perguntar por que a
senhora está regozijando. Você também estaria, se você estivesse numa condição de morte.
83 Eu não conheço você. Porém eu estou... Se eu não estou enganado, eu creio que você foi batizado nesta
manhã, porque eu vi que você tem feito alguma coisa boa. Mas conhecer você, eu não te conheço. Você somente
andou até o tanque, e aquilo foi um exemplo. Mas você crê que Jesus pode revelar para mim os seus problemas?
A audiência crê nisso com todo o seu coração? Eu vi uma mulher aparecer entre eu e você. Você está de pé aqui
por uma mulher, e a mulher é muito mais velha do que você. Ora, esta é sua mãe. Ela não está aqui. Ela é da
Georgia. E ela é bem nervosa. O qual isto é uma mudança de vida, a menopausa. E você está aqui por sua mãe.
Isto é verdade. Bem, ela irá receber isto e ficara boa. Você vá crendo agora; isso tudo irá acabar. Diga-lhe para ter
uma boa coragem.
84 Deus te abençoe rapaz. Tenha fé. Creia de todo seu coração. Se tu podes crer... Ore.
85 Suponho que eu e você somos estranhos. Deus conhece a você e conhece a mim. Mas pode Deus revelar para
mim o seu problema? E se Ele revelasse, você acreditaria Nele?
86 Quantas pessoas aqui creriam e diriam: “Deus, eu acreditarei, se tu falares àquele homem”?
87 Só um momento. A senhora sentada bem atrás daquelas moças aqui, olhando para mim, ela está sofrendo de
varicose nas veias. Ela está sentada ali orando por mais alguém. E o espírito dela tocou o Sumo Sacerdote, e ela
está em contato com Deus. Você está orando por um de seus amigos que tem problema mental. E eles estão
morando numa – numa cidade, uma pequena cidade; é Corydon, Indiana. Isto é correto. Se você pode crer, você
pode ter o que você pediu. Amem.
88 Você teve um ataque do coração; próximo ao final da estrada. Deixe-me entretanto te dizer um de seus
problemas: fumar cigarros. Espere um minuto, aquele espírito saltou em seguida. Ele não quer fazer isto. É isto
que está causando o seu problema. Aqui, este é um homem jovem sentado bem aqui; ele quer ficar livre dos
cigarros também. Se ele crer de todo seu coração, o hábito do cigarro o deixará. Se tu podes crer... Você crê? Se
você crê nisto, e atuar em cima disto, você pode ter sua liberdade; deste modo você pode.
89 Você não é daqui. Você é de longe daqui também. Você vai voltar para Owensboro agora, louvando ao
Senhor. Tenha fé em Deus. Eu conheço você, mas eu não sei o que está errado com você. Se o Senhor revelar
para mim qual é o seu problema, você crerá Nele? Então seu problema de estômago ficará tudo bem. Tudo bem.
Vá para casa e regozije, creia de todo o seu coração.
90 Não creio que conheço você. Somos estranhos um para o outro? Você crê que eu... Se eu te dissesse a
verdade, você saberia se isto era a verdade ou não. Tudo bem, seu problema de coração te deixará. Vá para casa;
fique bom.
91 Eu não conheço você. Mas Deus conhece você. Você crê se eu te dissesse qual é o seu problema, e onde ele
estava, você ficaria bom? Em suas costas. Vá para casa agora; isto te deixará e você ficará bom.
92 Você acha que Deus poderia curar este tumor e fazê-lo ficar bem sem uma operação? Você crê? Levante suas
mãos se você crê nisto. Vá para casa e receba-o, no Nome do Senhor Jesus Cristo. Creia.
93 Que estranho, quando eu disse aquilo, você tinha a mesma coisa: tumor. Você sentiu um sentimento estranho
quando eu disse aquilo, porque ambos os espíritos pularam, ao mesmo tempo. Vá, Jesus Cristo te faz ficar bem.
Creia.
94 Você é um jovem homem que tem artrite, mas você crê que Jesus te tornará bom? Se você crê, vá andando,
crendo, e fique são.
95 Quantos crêem de todo o seu coração? O que seria se eu não te dissesse nenhuma palavra porém se dissesse
que Deus te curou quando você chegou em volta no canto ali e você teve aquele sentimento estranho, você
acreditaria em mim? Vá para casa; você está bem. Jesus Cristo te torna bom.
96 Você é uma mulher jovem mas está sofrendo de nervosismos. Você crê que Deus curará aquele nervosismo e
tirará isto de você?
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97 Você tem tentado descobrir um lugar para tratar disto. Isto está bem aqui. Vá agora, regozijando, feliz. Isto
acabou para você. Creia de todo o seu coração.
98 Você tem uma condição nervosa a qual tem causado um problema no estômago. Você foi curado quando
levantou sua mão lá atrás, senhor. Esta é a razão que eu estava esperando por você chegar até o fim. Vá, coma o
seu jantar, e fique bom.
99 Um problema de senhoras, nervos, queda. Tudo bem. Isto deixará você agora. Vá agora para casa e fique boa,
no Nome do Senhor Jesus. Apenas tenha fé.
100 Você tem uma desordem feminina (Isto é correto) causado por uma drenagem. Isto parou sobre o ovário.
Creia, Jesus Cristo te fará boa. Vá para casa e creia de todo seu coração.
101 Agora, você tem uma condição séria; está no seu coração, bloqueio. Você crê que Jesus Cristo te fará bem?
Se você crê nisto, vá no Nome do Senhor Jesus, e fique são. Tenha fé em Deus.
102 Tudo bem, irmão, você crê que Jesus te fará bom também? Apenas desça na fila, louvando o Senhor.
103 Quantos aí agora que crêem no Senhor Jesus? Ele conhece a todos...
104 Senhora Nash, eu conheço você, porém eu não passo ajudar, é aquela Luz segurando você. Eu conheço
você, mas você está orando por mais alguém. É um garotinho, uma pequena criança, que não mora aqui. Ela mora
abaixo no Tennessee. Você também está orando por seu amigo médico, que tem um problema do coração. E sua
esposa tem há pouco sofrido uma queda. Isto é correto. Creia, e você ficará bem.
105 Uma pequena senhora sentada no final do banco lá com seu dedo sobre a boca, o que pensa disso, jovem
senhora? Você teve um colapso nervoso. Você está com medo de ter outro. Isto é correto. Se isto é certo, levante
sua mão, e limpe as lágrimas dos seus olhos. Não tenha medo; você não terá mais isto.
106 A senhora sentada próxima a você ali, você tem asma, problemas bronquiais. Pare de fumar e isto deixará
você.
107 Tenha fé em Deus. Creia de todo seu coração. Se tu podes crer, tudo é possível.
108 Aqui está uma senhora sentada bem atrás desta senhora aqui; estou certo de que você está... A senhora, só
um momento, seu nome é senhora Evans. Ela é de Kentucky, Louisville. Isto é correto. Eu não conheço você.
Você sabe que isto é verdade. Você tem problema do coração, tem problema com seus ouvidos. Isto é correto. Se
estiver certo, levante sua mão. Volte para Louisville; Jesus Cristo te torna boa.
109 Eu desafio sua fé, no Nome de Jesus Cristo, para crer nisto. Qualquer um aqui, creia de todo seu coração.
Afaste-se para trás, fiquem afastados, você creia. Você não tem que estar em determinado lugar. Sobre este lado,
creia! Quantos lá atrás necessitam de cura? Levante suas mãos, e diga: “Eu creio, Senhor”. Tenha fé.
110 Sentado bem nesta direção aqui, eu vejo um homem que está orando sinceramente. E a visão parou lá. Ele é
um pregador. Ele está de pé em um púlpito, e ele está orando por um crescimento – orando por um crescimento
em seu ministério. Eu nunca o vi antes em minha vida. Porém isto é pelo qual ele está orando, irmão. Você terá
isto agora. Creia no Senhor Jesus.
111 Há um homem sentado lá atrás dele, que tem alguma coisa errada com seu braço. Ele também está... Se você
acreditar nisto, senhor. Você pode ter a sua cura. Amem.
112 Bem aqui no fim desta fileira aqui, a segunda pessoa, uma pequena senhora com sua cabeça para baixo, bem
atrás, para atrás, sentada ali orando, tem problema de vesícula biliar. É isto, senhora, você levante sua mão. E eu
sei que você foi a única que estava orando. Você recebeu sua cura há pouco então.
113 Que tal isto, você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Ele está aqui agora? Você crê Nele? Então se você
acredita em mim, se tenho dito a você a verdade da Bíblia, e Deus voltou e vindicou que tenho dito a você a
verdade, isto significa que perfeitamente, o Senhor Jesus está aqui. É isto correto?
114 Então você faça isto; faça isto; não duvide; coloque suas mãos sobre alguém sentado próximo a você. Eu
orarei daqui, e o grupo inteiro de vocês será curado agora mesmo se você acreditar nisto. Você crerá? Estenda
suas mãos sobre a outra pessoa então. Todos que crêem que vocês serão curados agora, digam: “Amem”. Agora,
vocês... Eu irei fazer esta oração. Você diga isto; diga isso depois de mim.
115 Oh Senhor, [A congregação diz: “Oh Senhor” – Ed.], Criador dos céus e da terra [Criador dos céus e da
terra], Autor da Vida Eterna, [Autor da Vida Eterna], Doador de toda boa dádiva [Doador de toda boa dádiva],
Estou em necessidade, Senhor [Estou em necessidade, Senhor], do Seu poder de cura [do Seu poder de cura], E eu
oro [E eu oro], que Tu me concedas fé [que Tu me concedas fé], para aceitar isto [para aceitar isto]. Esta é a Sua
promessa [Esta é a Sua promessa]. Eu ceio [Eu ceio] que Tu és o mesmo Jesus [que Tu és o mesmo Jesus] que
andou nas praias da Galiléia [que andou nas praias da Galiléia], sofreu sob Pôncio Pilatos [sofreu sob Pôncio
Pilatos], morreu [morreu], ressuscitou [ressuscitou] ascendeu ao Alto [ascendeu ao Alto] concedeu dons para os
homens [concedeu dons para os homens], através do Espírito Santo [através do Espírito Santo]. Eu creio [Eu
creio], que o Espírito Santo está aqui [que o Espírito Santo está aqui] conduzindo [conduzindo] a mesma obra [a
mesma obra] que Tu fez [que Tu fez] quando Tu estavas aqui [quando Tu estavas aqui]. Eu abraço esta promessa
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[Eu abraço esta promessa]. Eu aceito minha cura [Eu aceito minha cura]. Eu prometo viver para Ti [Eu prometo
viver para Ti], e obedecer aos Seus Mandamentos [e obedecer aos Seus Mandamentos], e caminhar na Luz [e
caminhar na Luz]. E agora eu creio [E agora eu creio], porque eu tenho feito esta confissão [porque eu tenho feito
esta confissão], de que estou curado [de que estou curado] pelas Suas pisaduras [pelas Suas pisaduras].
116 Fique bem quieto. Agora, apenas pense, esta é sua confissão; Deus está se aproximando de você agora
mesmo. Descanse no Espírito Santo pela fé. “Eu creio que estou curado de minha condição. Eu creio que todos os
meus pecados foram levados para longe”. Você está bem agora na Presença de Deus. Não consegue você sentir
aquele Espírito Santo? Abram seus corações, sua – sua fé. O Espírito Santo está curando o povo agora mesmo;
uma pequena moça há pouco sentada aqui, outra pessoa à minha direita. A plataforma inteira parece estar
iluminada com o poder do Cristo ressurreto. Ele está sobre a audiência. Ele está no povo. Agora, isto foi a sua
oração.
117 Agora, irei orar e pedir que o demônio da dúvida afaste-se de você.
118 Oh Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, ouça minha oração, Senhor, rapidamente, enquanto o Espírito
Santo está aqui, perante o povo que padece.
119 Eu condeno o diabo. Jesus Cristo tomou a vitória distante de você. Ele o venceu no Calvário; Ele triunfou
sobre a morte, o diabo, o inferno, e a sepultura, e ressuscitou novamente no terceiro dia, e está vivo para todo o
sempre. Saia daqui, Satanás; você é um ser derrotado. Largue este povo, e deixe-os serem curados, no Nome do
Senhor Jesus Cristo.
120 Todo aquele que recebeu sua cura, fique de pé agora mesmo. No Nome de Jesus Cristo, levante-se. Amem.
Levante suas mãos para Ele e louve-O. A única pessoa que eu vejo que não levantou, é um homem sentado aqui
numa cadeira de rodas, Gan Heelie. Eu sei qual é o seu caso; o caso dele é de pólio.
121 Parece uma cadeira de rodas lá atrás. Vamos ver. Há um caso, uma senhora com um membro. É isto
correto? Você crê que sou profeta de Deus? Sou um estranho para você. Eu não posso curar você. Mas você crê
que Deus pode me dizer qual é o seu problema? Se isto faria, isto ajudaria você? Você é diabética. Isto é verdade.
Agora, creia nisto, e vá para casa e fique boa, você na cadeira de rodas. Isto é tudo que você tem que fazer, é crer
no Senhor Jesus Cristo e ser curado.
122 Levante suas mãos agora, e – e diga: “Obrigado, Senhor, por me curar. Obrigado, Senhor, por me curar. Eu
Te louvo, Senhor, por me curar. Deus é bom. Deus é grande. Deus é precioso. Deus é real. Deus está aqui. E eu
agora creio com tudo que está em mim, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, me fez são. Amem”.
123 Se há alguém aqui que está condenado pelo pecado, e sabe que seus pecados não estão sob o Sangue, e bem
agora na Presença de Deus que conhece os seus pensamentos, e o Espírito Santo que está me dizendo isto, você
gostaria de aceitá-Lo como Seu Salvador pessoal, e deseja ser lembrado em oração? Levante sua mão, todos que
estão aqui. Deus te abençoe, e você, e você, e você, e você. Está certo. Lá atrás, você, e aqui. Certo. Aqui atrás,
Deus te abençoe, filho. Deus abençoe você ali. Deus te abençoe. Está certo.
124 Veja, o Espírito Santo nunca erra. Quando o Espírito Santo disse... eu estava determinado para tornar o culto
para o irmão Neville, para o encerramento de curas, porém Algo disse: “Eles precisam de cura da alma”. Se você
quer receber Jesus como Seu Salvador pessoal, curve sua cabeça só por um momento. Vamos oferecer oração.
125 Irmão Neville, estou tão rouco, ofereça esta oração, ore você. Tudo bem.
126 [O irmão Neville ora: “Pai Celestial, no Nome do Senhor Jesus Cristo, que tem tão gloriosamente
caminhado entre nós nesta noite. Assim como estas pessoas inclinaram suas cabeças, em fé nesta noite, crendo
que Tu estás apto para livrá-los, ambos alma e corpo. Salve as pessoas que crêem agora em fé penitente. Amado
Deus, possa esta noite ser uma noite diferente para eles. Dê a eles agora o desejo, oh Deus. E dê a eles agora, oh
Senhor, o perdão daqueles muitos desejos conhecidos de pecados. Salve cada um, oh, Deus, que inclinou a sua
cabeça ali, e que pediu um benefício em oração. E possam eles, desta hora em diante, possam eles propor em seu
coração viver para Aquele que por eles morreu. No Nome de Jesus e por causa de Jesus oramos. Amem, e amem.
Louvado seja o Senhor! – Ed.]

Esta mensagem intitulada “O Sinal do Messias” (The Sign Of The Messiah), foi pregada pelo irmão William
Marrion Branham, domingo à noite, no dia 29 de março de 1959, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville,
Indiana, EUA. Este texto foi traduzido na íntegra do inglês para o português em Fevereiro de 2008.
Para pedidos de outras mensagens gratuitas escreva para o e-mail: diogenes.dornelles@yahoo.com.br
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