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A Base Fundamental Para a Fé 
“The Fundamental Foundation for Faith” 

 

William Marrion Branham 
Quinta-Feira, 13 de janeiro de 1955. 

Chicago, IL, EUA 

 

  
1 Vamos inclinar nossas cabeças. Nosso Pai Celestial, nós Te agradecemos por este maravilhoso privilégio que 
temos de poder vir e adorar Teu amado Filho, o Senhor Jesus. Nós Te agradecemos por sempre ter cuidado conosco e 
enviado-O à Terra para tomar o nosso lugar, pobres pecadores, para sofrer por nossos pecados, e tomar nossas 
enfermidades, e levá-las para longe. Nós estamos tão agradecidos por podermos desfrutar nesta noite dos atributos do 
todo-suficiente Sacrifício.   
 
2 Agora, mova-Te nos corações das pessoas de maneira especial nesta noite, Senhor. Faça algo excepcional, 
nós oramos; não que nós precisemos disto para crer, mas para que os incrédulos possam crer. Conceda isto Senhor. 
Que nós possamos dizer quando sairmos, como aqueles no caminho de Emaús: “Não ardia nossos corações dentro de 
nós?” Se Tu fizeres algo especial por nós nesta noite, nós Te adoraremos em nome de Jesus. Amém. Podem se 
assentar. 
 
3 É com certeza um privilégio estar aqui nesta noite para falar desta plataforma a esta amável audiência. E eu 
tenho certeza que seremos abençoados por virmos e estarmos juntos. E eu estava trazendo… Estava sendo trazido há 
alguns momentos atrás para entrar neste escritório. Eu ouvi meu querido irmão Ekberg cantando, “Desceu de Sua 
Glória” [Versão em português: “Que Bela História” – Trad.]. Este é meu hino favorito. E eu iria... Eu sabia que ele 
estava aqui. Nós tivemos alguns ótimos momentos juntos, e eu estou feliz por ver o irmão Ekberg se sentindo tão bem, 
com uma aparência saudável e tudo mais. Deus o abençoe. 
 
4  Agora, eu vou tentar, cada noite, ir para a Palavra tão rapidamente quanto possa, para nós não demorarmos, 
porque nós não sabemos por quanto tempo estaremos aqui em Chicago com vocês. Nós confiamos que seja por um 
tempinho bom. Como eu anunciei na noite passada, nós não queremos nos apressar. Não fique ansioso, apenas 
espere. Dê uma chance a Deus. Aproveite o seu tempo. 
 
5 E então, nós queremos nos demorar o suficiente para nosso... Se alguma coisa acontece mais tarde, depois de 
você ter orado por aquilo, nós estaremos aqui para saber a razão daquilo. E então algumas vezes falta às pessoas um 
pouquinho de fé, ou algo, ou se associam com a companhia errada, ou algo mais que poderia ter acontecido, ou 
simplesmente uma... Ato de fé. Ele é bom nisto. Então, nós oramos para que Deus nos ajude e nos dê as palavras 
para dizer, que sejam apropriadas para o momento.   
 
6 E agora, irmão Joseph, nosso amado pastor aqui, nos disse que nós vamos para a escola secundária no 
domingo, para o domingo e a semana seguinte. Nós estamos felizes por isto e que o Senhor possa nos abençoar lá e 
nos dar o melhor de Seu reino para a Sua glória. 
 
7 Agora, em São João, capítulo 15, versículo 7. Eu desejo ler esta escritura. 

 
“Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiserdes, e 
vos será feito.” 

 
 Então em São João 14:12 nós lemos estas palavras: 

 
“Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crer em Mim fará as obras que Eu faço, e as 
fará maiores do que estas; porque Eu vou para meu Pai.” 

  
8 E por um pequeno assunto nesta noite, eu gostaria de tomar: “A base fundamental para a fé”. Vindo numa 
reunião deste tipo, se necessita muita oração. Toma tempo para se consagrar e... Consagração ao Senhor Jesus 
também. 
 
9 No final da estrada, quando a vida chegar ao fim, e colocar-me de pé diante das pessoas as quais me 
encontrei nesta vida, só então você vai saber o que isto significou, e o que se necessita para isto, e como a obra do 
Espírito Santo atua conosco nesses assuntos. Isto não pode ser explicado agora. Você tem que simplesmente agir por 
fé. É como eu recebo isto. Eu não posso explicar. Eu só tenho que crer. Ele dá isto. Eu simplesmente recebo isto e 
deixo crescer desta maneira. Esta é a maneira Dele fazer isto.   
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10 Agora, nós ouvimos tantas pessoas dizerem: “Bem, se eu tivesse fé”. Fé é – não significa longas e 
desgastantes reuniões de oração. Não significa longos jejuns. Fé é uma coisa inconsciente. Sua verdadeira fé, você 
não tem consciência dela. Você não conhece a fé que você tem. É um assunto inconsciente para você. 
 
11 Você poderia imaginar Jesus Se perguntando se Ele teria fé ou não para parar o vento, ou acalmar as ondas, 
ou teria fé suficiente para ressuscitar Lázaro? Ou... Ele nunca questionou Sua fé. Agora, a primeira coisa antes de 
termos fé, nós temos que ter algum fundamento para a fé. Tem que haver algo por detrás disto.   
 
12 E um homem quando ele escolhe a companheira de sua vida, ele geralmente procura saber sobre a vida dela e 
assim por diante; e de que família ela vem, e qual a formação que ela tem, e assim por diante. Nós temos que ter 
alguma coisa como isto, para dar uma - uma base. Você pergunta para ela. Agora, a única coisa que ele pode tomar é 
a palavra dela. Isto é tudo que ele pode tomar, e é tudo que ela pode tomar dele: sua palavra. Não há outra maneira. 
 
13 E estou tão contente que Deus tem colocado isto de maneira que nós... O homem tomando sua esposa é como 
nós – nós tomando a Cristo como nosso noivo, ou Ele nos tomando como noiva. Nós só temos que nos basear na 
Palavra. 
 
14 Agora, o que nós somos afinal? Como chegamos aqui? Para que estamos aqui? Você alguma vez já pensou 
naquelas coisas? Nós somos seres humanos, e o que nos faz seres humanos? O que nos faz diferentes de qualquer 
outra coisa na Terra como seres humanos? [O irmão Branham limpa a garganta – Ed.] Me perdoem.  
 
15 Não importa em qual estado o homem esteja, ele ainda é um filho de Deus, sem importar quão pecaminoso ele 
seja, quão longe ele esteja. Ele é um filho caído, mas ainda é um filho. Deus é seu Criador. Deus é seu feitor. Deus o 
comprou por um preço. Ele pode nunca se reconciliar para aquilo. Ele pode nunca aceitar isto. Isto pode nunca fazer 
nenhum bem para ele, mas ele ainda é um filho, e ela é uma filha de Deus. 
 
16 E para que Deus colocou o homem aqui? Agora, nós poderíamos gastar muito tempo com estas indagações, 
mas não vamos fazer isto. Vamos somente dar este pensamento básico para esta noite. Então vamos orar pelos 
enfermos, porque talvez os ministros já falaram sobre isto. 
 
17 Agora, Deus, quando Ele fez o homem no princípio, Ele o fez superior a qualquer coisa na Terra. Ele lhe deu 
jurisdição sobre tudo na Terra; para controlar tudo. Ele controlava a vida animal. Ele controlava a vida das aves 
domésticas, os peixes do mar. Ele controlava os ventos. Ele controlava a vida das plantas. Ele controlava tudo. 
 
18 O homem foi feito um deus secundário na Terra. A ele foi dado o poder de controlar todas as coisas, todos os 
elementos da Terra. Adão era assim. A Adão foram dados estes grandes poderes. Mas então falhou em si mesmo no 
poder que lhe foi dado. E Adão podia falar com o vento e o vento pararia. Ele podia falar com as árvores e elas lhe 
obedeceriam. Ele poderia falar com a vida selvagem e ela lhe obedeceria. Ele poderia falar com as águas, seja o que 
fosse. Tudo obedecia a Adão. 
 
19 Agora, este foi o princípio do homem. Foi sobre isto que Deus lhe deu poder: tudo na Terra. Agora, ainda que 
com a queda ele tenha perdido aquele poder, e então ele se tornou inconsciente do fato, depois de perder seu 
relacionamento e amizade, companheirismo com o Pai. Então ele perdeu aquilo. Então todos os seus grandes canais 
foram obstruídos, e ele não poderia continuar. 
 
20 Agora, o que Adão era em Deus, Cristo tem nos redimido de volta para aquilo. Agora, um redentor, para redimir 
qualquer coisa tem que trazer de volta para sua origem novamente.  
 
21 E Adão nunca teve que estar doente. Nunca teve que morrer. Ele nunca teve uma preocupação. Ele nunca 
teve uma dor de cabeça. Ele nunca teve medo. Ele simplesmente se aconchegava nos braços do Pai como uma 
criança. E seja o que for que ele pedisse, ele tinha aquilo. Tudo o obedecia, porque ele era um filho de Deus. E o filho 
é herdeiro de todas as coisas. 
 
22 Agora, quando o homem caiu, ele perdeu isto. E o que ele perdeu na queda, Cristo veio como um Redentor. 
Você alguma vez já parou para pensar sobre o que Cristo redimiu para nós? Ele nos deu Vida Eterna. Ele nos trouxe 
de volta ao eterno companheirismo e relacionamento com Deus, para sermos seus filhos e filhas novamente, para 
restaurar tudo que Adão perdeu na queda.  
 
23 Agora, a importância disto é desde que Ele restaurou o homem de volta ao seu lugar. Com a queda o homem 
perdeu a consciência do motivo pelo qual o Pai o colocou aqui na Terra para fazer. Em outras palavras, todo o 
encanamento, se podemos dizer assim, em nosso cérebro, e as tomadas, a fé, foram obstruídos com negócios, com a 
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vida no lar, com os afazeres domésticos. Tudo isso se tornou tão obstruído ao ponto que Deus não pode operar 
através desses canais para o qual Ele fez o homem. 
 
24 Agora, quando Deus fez o corpo humano, cada pequena parte tinha sua função: os dentes, a língua, os olhos, 
o nariz. Deus fez todas as coisas no corpo para estar em perfeita operação, para fazer o homem viver. E se Deus 
moldou o homem, o corpo humano, quanto mais Ele tem moldado e colocado em ordem o corpo de Cristo, a Igreja? 
 
25 Se Deus projetou o corpo humano, Ele certamente projetou o corpo do Seu Filho, a Igreja. E Ele nos projetou 
para estarmos em lugares celestiais em Cristo Jesus e termos estas obras sobrenaturais de Deus, “tomadas”, através 
dos dons do Espírito, como as profecias, e sabedoria, e conhecimento, e dons de cura. E todos estes outros diferentes 
dons são “tomadas” pelas quais Deus deixa sua revelação fluir para o povo. 
 
26 E não tanto como um indivíduo, mas como uma unidade, nós estamos todos juntos num grande corpo de 
crentes. E como nós entramos neste corpo, o corpo místico do Senhor Jesus? Por um Espírito somos todos batizados 
neste Corpo. 
 
27 Agora, Satanás, pelas leis do pecado e da morte, faz tudo o que o pecado e a morte conseguiram produzir 
para enviar um câncer. O homem reconhece isto, recebe isto. Satanás envia dores de cabeça, nós reconhecemos e 
recebemos isto.  
  
28 E se Satanás através de seu poder pode fazer suas leis trabalharem no homem, quanto mais deveria Deus 
com Seu poder fazer Suas leis trabalharem no homem? Se Satanás pode fazer suas leis funcionarem, e nós 
reconhecemos isto, quanto mais deveria Deus fazer Suas leis serem reconhecidas entre Seu povo, com cura divina, 
revelação, poder, dons, manifestações do Espírito. 
 
29 A lei do pecado e da morte trabalha nas pessoas, mas a lei da liberdade de Cristo tem vindo a nós para nos 
libertar destas coisas. Então eu creio nisto com todo meu coração. Eu creio que nós estamos nos aproximando da era 
quando as pessoas reconhecerão estas coisas. Que nós temos tido tantas vãs filosofias e assim por diante, e 
ensinando o que não deveria, até que isto tem colocado a mente humana numa revolução de pensamento sobre isto e 
aquilo, e levando para longe da Palavra de Deus. 
 
30 Como eu tenho falado: a fé não vem por jejuar, a fé não vem por orar, ler um livro. Tudo isto é bom: jejuar, orar 
e ler um livro. Mas a fé vem por algo que é colocada no coração humano e lhe diz que tão certo como vieste à igreja 
nesta noite, você voltará para casa. Você disse a sua esposa que estaria em casa depois que o culto terminasse. Você 
fez isto inconscientemente. Você simplesmente sai, entra no carro e vai para casa. Agora, você não poderia fazer isto a 
menos que pudesse ter fé que faria. Você nunca levantaria do seu assento se você não tivesse fé que poderia levantar. 
Mas você tem feito isto tanto, e você se acostumou tanto com essas leis, que isto se torna uma coisa natural. 
 
31 E agora, se nós pudéssemos nos entregar completamente a Deus e a Sua vontade, e nos livrássemos de 
nossos próprios pensamentos e simplesmente deixássemos a mente de Cristo estar em nós, aquelas mesmas 
operações do Espírito trabalhariam através de nós, exatamente como as coisas naturais acontecem; exatamente a 
mesma coisa. Porque nós fomos primeiramente criados para aquele propósito, para controlar, para governar, e louvar 
a Deus, e viver para Deus. Agora, Jesus disse: “Se vós estiverdes em Mim, e Minhas Palavras estiverem em vós, 
pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Se vós estiverdes em Mim, e Minhas Palavras estiverem em vós...” 
Agora, o Pai e Sua Palavra são inseparáveis. Porque a Palavra é Seu Filho. “No princípio era a Palavra, e a Palavra 
estava com Deus, e a Palavra era Deus. E a Palavra se fez carne e habitou entre nós.” Deus e Sua Palavra são 
inseparáveis. Você não pode ter Deus sem ter Sua Palavra, e quando você tem a Palavra Dele, você O tem.  
 
32 Se você quiser voltar um pouco mais na história, você poderia ver a Palavra. No princípio era a Palavra. Mas o 
que é a Palavra? Uma palavra é um pensamento manifestado, um pensamento expressado. Deus no princípio teve um 
pensamento e falou; e aquele pensamento se tornou uma palavra e a palavra se materializou. Então, tudo que Deus 
falou em Sua Palavra, recebida no canal correto, materializará aquela Palavra para qualquer coisa que a promessa 
estiver por detrás. Deus fará aquilo. Ele está obrigado a isto. Então, “Se vós estiverdes em Mim e Minhas Palavras 
estiverem em vós...” Então você tem Deus. A Palavra está em você. E você crê na Palavra da mesma maneira que 
você crê em Deus, porque a Palavra é Deus, e Eles são inseparáveis. Então se você tem a Palavra de Deus em você, 
você tem a Vida de Deus em você. Você tem Deus em você. E seja o que for que a Palavra de Deus falar a seu 
respeito, terá que acontecer exatamente como foi falado por Deus.      
 
33 Jesus disse: “O que quer que pedires ao Meu Pai em Meu Nome, Eu o farei”.Você já se deu conta do que isto 
significa? Você percebe que se você for diante de Deus em Nome de Jesus, é como se fosse o próprio Jesus orando? 
Não sou mais eu orando. Se eu venho em Nome Dele, e Ele reconhece o Seu Nome, e Jesus disse: “O que quer que 
pedires ao Pai em Meu Nome, Eu o farei”. Então quando eu vou ao Pai em Nome de Jesus, não sou eu orando mais; é 
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Jesus. É Seu Espírito orando através de mim. Então, eu tenho que receber o que eu estou pedindo, porque Ele disse 
isto, e é a própria Palavra de Deus. A Palavra não pode fazer nada mais do que produzir exatamente o que Ela disse.  
 
34 Então nós cremos que somos... Esta é a confiança que temos em Deus, que nós recebemos o que pedimos, 
porque Ele é Deus e não pode voltar atrás com Sua Palavra. Ele tem que ficar com Sua Palavra. Então, “Se vós 
estiverdes em Mim e Minhas Palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito”. Isto não é 
simples? Fé criada. Nós fomos feitos para este propósito. Então, através da queda, ora, nós fomos distanciados 
daquela condição; e através da redenção fomos trazidos de volta a isto novamente. E a única coisa que impede a raça 
humana, hoje, de ser superior e ter controle como eles tiveram no princípio, é porque os fios da tomada de Deus, 
colocados no ser humano, foram obstruídos. 
 
35 Algumas vezes... Eu digo isto reverentemente. Algumas vezes a teologia e as doutrinas de igreja têm obstruído 
o fio de sua fé. Têm obstruído os fios ao ponto que você tem sido ensinado que estas coisas não são verdade. E isto 
bloqueia o caminho. 
 
36 Você poderia imaginar este prédio aqui sendo energizado pela luz que vem da eletricidade? Eletricidade é uma 
força invisível. Quando ela foi descoberta e produzida, quando Benjamim Franklin a descobriu, ele gritou: “Achei!” Ele 
não sabia o que ele tinha. Ele tinha uma coisa. Mas logo veio Edson [Thomas Edson – Ed.] e a colocou em 
funcionamento. E hoje nós podemos enviar telegrama sem fio bem daqui deste lugar para qualque lugar no mundo, por 
um telégrafo sem fio. Uma força invisível que move através do espaço, de maneira que homem nenhum pode alcançá-
la. Somente uma maquinaria pode controlar, porque é muito rápido para o olho. Mas ainda assim há uma força que traz 
o telegrama bem aqui, agora.   
 
37 E agora, se as leis naturais de Deus, como a eletricidade, e coisas, uma vez colocadas na capacidade correta 
podem fazer estas coisas, quanto mais poderia o poder do Espírito Santo passar sobre o coração humano pela fé? O 
que poderia fazer? 
 
38 Agora, Deus não nos prometeu eletricidade somente para que fosse liberada. Mas olhe o que o Espírito tem 
prometido para os crentes hoje. E então nós olhamos para trás e vemos que Deus colocou eletricidade aqui para uma 
certa coisa. E a ciência esta se desenvolvendo e trazendo isto à luz. Mas nós como cristãos, nos tornamos obstruídos 
demais. Nós simplesmente não podemos entender. Bem, nós pensamos sobre: “O médico disse que não posso ficar 
bem”. Enquanto você estiver pensando isto, você não está pensando os pensamentos de Deus. Você está – você não 
pode fazer isto. Se você diz: “Bem, vou morrer. O médico disse que eu estava para morrer”. Com todo respeito pelo 
médico, este é o melhor do conhecimento dele.  
 
39 Se ele dissesse que você ia morrer, humanamente falando, eu creio na mesma coisa. Mas pela Palavra eu não 
posso crer nisto. Isto é certo. Porque Ele me prometeu que o que for que eu pedisse ao Pai em Seu Nome seria 
concedido, e eu creio que esta é a verdade. Agora, se Deus apenas pudesse clarear aquele pequeno canal, e fazer a 
energia correr para aquele lugar, então alguma coisa vai acontecer. O corpo inteiro é colocado em conjunto para 
funcionar e a vida Dele começa... Tão certo como é necessário cada membro do meu corpo funcionar e me dar vida, 
assim também se necessita que cada membro do Corpo de Cristo opere em conjunto para fazer isto direito. Você sabe 
o que eu quero dizer? 
 
40 Alguns são colocados na igreja como mestres, apóstolos e profetas e dons de cura, milagres, falar em línguas, 
interpretação e assim por diante. Todas estas coisas neste grande corpo místico de Jesus Cristo se movendo na Terra, 
e algum dia, eu creio, eu creio que está perto, quase para acontecer agora mesmo. 
 
41 Exatamente como nesta noite esta lâmpada aqui, e aquela, existe um pequeno fio através do – ao longo da 
estrada que está lá fora. Aquele é o material. Bem, quando a energia vai dentro daquele fio, ela produz exatamente o 
que está acontecendo aqui. Agora, eu creio que quando a fiação do corpo espiritual de Deus na Terra... Nós 
precisamos... Eu digo isto com todo respeito ao eletricista. A fiação está em ordem, mas nós não podemos salvá-los 
através da água. Você sabe que isto está certo. E isto é uma boa coisa para um batista dizer. Mas é verdade. É 
verdade como… 
 
42 Se a fiação do Corpo está corretamente colocada, e o Pai no céu liga o grande interruptor, alguma coisa vai 
surgir. Isto é correto. Isto é, se o Corpo está – se o edifício está com os fios ligados adequadamente. E se foi 
corretamente ensinado, e cada fibra do corpo estiver rendida a Cristo e a Sua Palavra somente... 
 
43 Agora, se você tem teologia, se você tem alguma doutrina, se você tem alguma superstição, você tem alguma 
incredulidade, você tem algo que parará em algum lugar; então aquela energia nunca poderá correr através de você. 
Mas quando você chega a um lugar onde você esteja perfeitamente ligado e o Mestre eletricista aprova isto e sela com 
o Espírito Santo, a única coisa a fazer é apenas ligar o interruptor e haverá uma luz sendo mostrada. Isto é correto. 
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44 E “Vós sois a luz do mundo”. A cidade que é construída num monte não pode se esconder. E nós, nesta noite, 
deveríamos estar envergonhados de nós mesmos, e honestamente, e humildemente confessarmos nossa 
incredulidade diante de Deus, e pedir-Lhe para nos perdoar pelo modo como nós temos Lhe representado nesta vida. 
Ele está dependendo de nós. 
 
45 O povo do Velho Testamento não tinha esta Presença. Você está ciente disto. Você se refere lá atrás a Elias, a 
Moisés e àquelas pessoas. Moisés, Elias e àquelas pessoas foram grandes homens, ordenados por Deus, mas mesmo 
assim não tinham o privilégio que você tem. Eles não tinham esse privilégio. Eles não tinham o poder para produzir 
como você mesmo tem: tudo que está em Cristo. 
   
46 Porque eles previram este dia, e abraçaram isto, e creram nisto, e esperaram que isto viesse antes mesmo que 
houvesse vindo. E agora nós estamos vivendo bem neste tempo e estamos com medo disto. Entende? Que privilégio! 
 
47 Agora, se o corpo de Satanás pode operar por incredulidade, e dúvidas, e temores, produzirá o que a Escritura 
diz que isto fará... Isto produzirá doenças. Produzirá desastre. Produzirá todas estas coisas. E então, pessoas, através 
de incredulidade produzem isto, não deveria pessoas, através da fé, com o poder de Deus amarrar estas coisas e 
trazê-las à correção?  
 
48 O que Cristo redimiu para nós? Você alguma vez já pensou sobre o que Ele redimiu para nós? Por que Ele não 
fez simplesmente a expiação para você e disse: “Não há necessidade de dar-lhes grandes poderes. Não há 
necessidade de fazer deste homem um filho de Deus. Não há necessidade disto. Eu vou somente pedir-lhe para crer e 
vou escrever seu nome no Livro do Céu e ficará estabelecido assim”. Mas Ele nos deu estas bençãos redentoras para 
que operássemos a obra de Deus pela energia do Espírito Santo. 
 
49 Em São João 15, Ele disse: “Eu sou a videira e vós sois os ramos”. Você sabe que a videira não pode carregar 
fruto, ainda que os frutos estejam na videira? Mas o fruto não pode ser tirado da videira. Tem que haver galhos para 
carregar o fruto. E vocês são os galhos. Agora, a videira com toda a sua energia não pode produzir nada, a menos que 
o galho esteja desejando receber a energia.   
 
50 Agora, Deus está dependendo de você como membro de Seu Corpo para carregar os frutos do Seu Espírito. E 
agora, se Ele está dependendo de você, vamos abrir nossos canais e vamos deixar o Espírito Santo vir nesta noite e 
nos energizar, e nos libertar de todos os medos e dúvidas. O reavivamento tem chegado. 
 
51 Alguém disse: “O poder para aquelas coisas foi dado somente aos apóstolos”. Eu não sou um historiador, mas 
eu tenho lido muita história – a história da igreja. Eu nunca vi um tempo em toda a história do mundo onde houvesse 
ondas do Espírito Santo que alguma vez atingiram a igreja e sem um reavivamento, que sinais, e maravilhas, e 
milagres não tenham seguido. Deus curou o doente em cada era e continuará curando em cada era, onde pessoas e 
igrejas estiverem desejando se soltar e deixar o Espírito Santo tomar o controle do seu ser.  
 
52 Martinho Lutero orou por um de seus companheiros íntimos e ele foi curado. João Wesley... Eu creio que foram 
mencionados duzentos e quarenta casos de João Wesley orando pelos doentes e eles sendo curados. Quando ele 
estava montando em seu cavalo, seu cavalo estava coxo e ele estava com dor de cabeça. Deus curou a ambos. O 
cavalo parou de mancar. E no tempo de Moody, Sankey, Finney, todos aqueles homens quando as ondas do Espírito 
se moviam sobre a Igreja, havia sinais e maravilhas.  
 
53 Alguém disse uma vez, eu creio que foi Moody. Houve tantas pessoas que foram curadas na reunião enquanto 
o Espírito Santo estava caindo... Embora Moody não tenha ensinado a doutrina de cura divina. Mas ele disse que havia 
tantas curas acontecendo em suas reuniões que ele pensou que haveria... Sua igreja se tornaria uma catedral como 
era naquele lugar na França, aonde eles iam para serem curados. Tantas pessoas sendo curadas, testificando, com o 
Espírito Santo, mesmo sem ter sido ensinado cura divina. O próprio Espírito Santo faria isto se Ele pudesse colocar 
corretamente... Ele produzirá a cura.  
 
54 Eu tenho visto pessoas que poderiam não ter vindo em busca de cura. Simplesmente se sentam ali e voltam 
para casa depois de se submeterem ao Espírito Santo, e então voltam para casa perfeitamente curadas e nem se dão 
conta disso.   
 
55 O Espírito Santo é o curador. O Espírito Santo está aqui nesta noite para energizar cada vida, para fazer todas 
as coisas. Agora, nós vemos o que é a base da cura divina. Nós temos que concluir porque o tempo não nos deixará 
falar muito mais. Nós temos que terminar.  
 
56 Agora, há alguma coisa errada. E no principio Deus criou você para ter controle de toda circunstância. Esta é a 
origem. Isto é autêntico. Esta é a Palavra de Deus. Não havia nada, nada poderia acontecer sem que voce tivesse o 
controle daquilo. Foi para isso que você foi criado.   
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57 Então, o pecado veio através da queda e cegou os olhos para isto. E agora, Jesus veio e nos redimiu. E agora, 
o Pai dá a você o Espírito Santo para te liderar e guiar, dando-te todas essas promessas divinas.  
 
58 Mestres, estamos dizendo isto humildemente, assim como eu amo cada homem e cada mulher que crê no 
Nome de Jesus Cristo. Entendem? Eu não sou um debatedor. Eu não gosto de discussão. Eu não creio nisto. Eu creio 
simplesmente em pregar a Palavra. Isto é tudo. E eu creio que esta é a Palavra de Deus. E se esta é a Palavra de 
Deus; como eu creio que é; eu creio que Ele está obrigado a responder para mim cada promessa que está neste Livro, 
se eu satisfaço Suas condições e Ele me sela em Seu Reino pelo Espírito Santo. O que eu creio que não é um 
fanatismo, ainda que tenhamos muitos fanáticos com isto, mas mesmo assim isto não é um fanatismo; é a verdade. E 
então Deus está obrigado para com Sua Palavra, para cuidar de Sua Palavra. Ele vela sobre Ela para cumpri-La.  
 
59 Agora, pessoas famintas... Você sabe de onde vem cada culto no mundo hoje? Cada culto no mundo se 
levanta hoje por causa de filhos famintos. Isto é o que faz pagãos nas terras pagãs adorar ídolos: filhos famintos. Isto é 
o que tem feito os fanáticos irem através do país: filhos famintos tentando olhar na Palavra para descobrir se isto está 
certo, ou se aquilo está certo. Todo culto se originou daquilo. E hoje, muitas coisas através destes cultos, pessoas de 
corações honestos, famintos e sedentos por Deus... Porque há algo no homem e na mulher desde a sua origem, que 
lhes diz que há uma Vida Eterna em algum lugar. Alguns a procuram num ídolo. Alguns procuram em lugares 
sagrados.  
 
60 Eu estava em uma grande igreja em Roma há algumas semanas atrás, e eles me levaram a uma igreja onde 
todos os monges que tinham morrido foram enterrados ali, como eles plantam um jardim. E havia milhares deles 
enterrados. E depois que eles eram colocados lá e seus corpos deterioravam, os vermes consumiam o corpo. Então 
eles cavavam e tiravam os ossos, e eles tinham fotos na sala com ossos de pessoas, os dedinhos e assim por diante. 
E por toda a parede eram só ossos humanos amarrados juntos com o crânio e tudo mais, amarrados juntos. O prédio 
inteiro era feito daquilo. Muitos dos monges morreram e foram colocados nas sepulturas lá, para depois voltarem com 
seus ossos para serem colocados naquele lugar.  
 
61 Agora, alguns daqueles crânios, eu observei enquanto caminhava com o guia, alguns deles estavam 
completamente brancos das pessoas passarem a mão no crânio daqueles monges, pensando que talvez ali eles 
pudessem receber uma bênção; que eles poderiam receber alguma coisa de algum outro lugar, para onde aqueles 
monges foram.  
 
62 Há uma coisa muito interessante no fundo do prédio, ou da igreja, onde aquilo estava. E havia uma placa lá 
que eu pensei que era muito apropriada. Ela dizia: “Uma vez nós fomos o que você é agora, e algum dia você será o 
que nós somos agora.” E aquilo é verdade. Dá a você uma coisa sobre a qual pensar. 
 
63 Mas agora, passando a mão naqueles crânios, pensando que conseguiriam uma benção, o que é isto? 
Pessoas com o coração faminto em algum lugar, pensando que alguém que uma vez ocupou este corpo e morreu 
poderia dar-lhes uma benção ao passar a mão em seus crânios. Aquilo é uma coisa humana. Aquilo é somente alguma 
coisa clamando no coração, desejando, buscando, faminto e sedento para encontrar algo. Agora, tem que haver 
alguma coisa correta, e há... Se há fome no coração humano por tal coisa como aquela, e nós vemos o princípio básico 
daquilo, e vemos como isto leva até o ponto onde tem que haver alguma coisa que é verdade, e alguma coisa que é 
falsa. Tem que haver, amigos. Eu digo isto reverentemente com todo meu coração, e digo isto como seu irmão. 
 
64 E eu não estou diminuindo a crença de ninguém, ou a religião que você tem. Aqui nesta noite provavelmente 
há muitas religiões representadas, muitas pessoas religiosas de diferentes seitas denominacionais e assim por diante. 
E eu respeito cada uma delas. Mas agora, vamos olhar neste pequeno pensamento básico aqui, antes de orarmos 
pelos enfermos. Vamos olhar e ver. Jesus disse neste texto que nós lemos no começo: “Se vós estiverdes em Mim, e 
Minhas Palavras estiverem em vós...” Jesus disse: “Aquele que ouve Minhas Palavras e crê naquele que Me enviou 
tem Vida Eterna”. Nós temos Vida Eterna. Nós a recebemos pela fé. Nós cremos nisto. 
 
65 Agora, Jesus disse: “Aquele que crê em Mim, as obras que Eu faço também as fará, e ainda maiores do que 
estas”. A tradução correta é “mais”. A tradução do Rei Tiago diz “maior”, e “maior” não significa em qualidade. Poderia 
ser maior, mas em quantidade, por que Ele poderia estar em todo o mundo. Ele poderia estar fazendo as obras aqui, e 
na Itália, e em Paris, e em qualquer outro lugar. “Maiores do que isto vós fareis, porque Eu vou para o Meu Pai. Um 
pouco e o mundo não Me verá mais; mas vós Me vereis porque estarei convosco, até mesmo em vós até o fim do 
mundo”. 
 
66 Agora, nós cremos como cristãos que aquele Jesus Cristo que morreu... Você crê que quando Jesus estava 
aqui, quando Ele caminhou na Terra aqui, que Ele curou o enfermo? Quantos creem nisto com todo o coração? Ele 
levantou o morto. Ele expulsou os espíritos malignos. E Ele não fez nada exceto o que o Pai Lhe mostrou, Ele disse. 
Isto é correto? Em São João 5:19 Ele disse: “Na verdade, na verdade vos digo...” Agora, Ele não era uma pessoa que 
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saía por aí e dizia: “Traga este aqui. Deixe-me mostrar que Eu posso curá-lo”. Não, não, não. Ele saía e onde o Pai 
Lhe mostrava o que fazer, Ele ia e fazia.  
 
67 Quando Ele estava aqui na Terra, nós... Eu vou dizer isto talvez repetindo. Eu não quero dizer que seja desse 
jeito, mas eu tenho dito isso antes. Mas vamos olhar na vida Dele somente por alguns momentos e ver que tipo de 
pessoa Ele era. Então você pode ter uma ideia do que Ele seria hoje. Agora, quando Ele estava aqui na Terra, Ele foi 
um exemplo perfeito de tudo na Divindade. Ele era a plenitude da Divindade corporalmente. Deus estava em Cristo. O 
corpo de Jesus foi somente o tabernáculo de Deus. Foi onde o próprio Deus Todo-Poderoso viveu e habitou: num ser 
humano. Você crê nisto, não crê? Você tem que crer para ser salvo. Você tem que crer nisto. 
 
68 Ele era a própria Deidade feita carne aqui na Terra, para manifestar Seu amor às pessoas e tirar o pecado da 
Terra. Ele veio aqui para que pudesse cravar a morte em Seu próprio corpo, para que pudesse cravar as enfermidades 
em Seu próprio corpo. O castigo que você deveria levar, Ele levou sobre Si. E teve que morrer como um homem a fim 
de redimir você de volta ao pleno companheirismo com o Pai outra vez. Que coisa maravilhosa! Nossos corações não 
podem conceber que coisa foi aquela que Ele fez. Nós somos tão vagarosos. Nossas mentes são tão preguiçosas. As 
válvulas pararam. Elas ficaram paralisadas pela incredulidade, pelo medo e pela dúvida. E isto não pode fluir 
livremente como deveria, a menos que nós deixemos o Espírito Santo dominar tanto nossas vidas, até que empurre 
aquelas válvulas, até que a Vida comece a operar. Entendem? Então nós podemos ver isto. Com certeza, é o Pai. 
 
69 Então, inconscientemente, sua fé está lá. Você não tem que se preocupar se você tem fé suficiente para fazer 
isto, ou fé suficiente para fazer aquilo. Ela está lá de todas as maneiras. Você simplesmente faz isto porque o Pai disse 
que você faria. E isto é a Palavra viva em você, e Deus está em você, manifestando-Se exatamente como Ele estava 
em Cristo. Você diz: “Como Ele estava em Cristo?” Sim, senhor. Ele disse: “As obras que Eu faço fareis vós também, e 
até maiores, porque Eu vou para o Meu Pai”. Agora, esta é a palavra Dele, em São João 14:12. Ele deu esta 
promessa. Todos crerão que aquilo foi inspirado. “Um pouco e o mundo não Me verá mais, mas vós Me vereis, porque 
Eu estarei convosco até o fim da era dos apótolos?” Não. “Eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo”. 
Hebreus 13:8 diz: “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente”.  
 
70 O que Ele era quando estava aqui na Terra? Ele era um homem, humilde, nascido lá embaixo numa 
manjedoura. Ele não tinha nenhuma importante educação de qualquer escola, como conhecemos. Eles queriam saber 
onde Ele conseguiu aquela sabedoria quando Ele chegou em Sua cidade, porque Seu povo ali disse: “Em qual escola 
Ele foi? De que seminário Ele vem?” Eles não sabiam nada a respeito daquilo. “Não é este ali fora o filho do 
carpinteiro, um camponês?” Ele não tinha nenhum treinamento de homem. Com a idade de 12 anos, Sua sabedoria 
era... Ela ultrapassaria qualquer coisa que os professores conheciam. Porque há uma diferença entre ter educação 
terrena e ter o poder de Deus para dominar com sabedoria. 
 
71 Pois Ele tinha escondido essa sabedoria dos educadores e revelado aos pequeninos que aprenderiam. Então 
não há necessidade de tentar encontrar essa sabedoria através de seminários e através de escolas. Você nunca 
conseguirá isto. É um mistério escondido que somente pode ser conhecido quando Deus permite que seja conhecido. 
Agora, se nós vemos isto e sabemos que esta é a verdade... 
 
72 Agora, observe-O só um momento. Quando nós O vimos aqui na Terra...   Um companheiro, Felipe, foi salvo. 
Ele foi e disse a seu amigo Natanel. Ele o trouxe a uma reunião de oração, ou seja, o que for que eles estavam tendo. 
Talvez em pé na audiência, ou o que fosse. Mas Jesus fitou os olhos nele, ou o que quer que tenha sido. Ele pode ter 
estado na fila de oração, ou o que fosse. Jesus disse: “Eis aqui um israelita em quem não há dolo”. 
E ele disse: “Bem, quando me vistes, Rabi?” 
Ele disse: “Antes que Felipe te chamasse Eu te vi debaixo da figueira”. Impressionante! 
Ele disse: “Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel”. 
Ele disse: “Porque te disse tu crês? Coisas maiores verás”. 
           
73  “Coisas maiores” apenas são prometidas para aqueles que creem no que é a Luz e caminham Nela. Então se 
você recusa a Luz, há somente uma coisa que resta: escuridão. Então, enquanto é Luz... Nós O observamos. Ele não 
proclamou ser um curador quando Ele passou por Betesda, com todos aqueles aleijados e pessoas mancas deitadas 
lá. Ele não curou nenhum deles. Ele foi a um homem deitado numa maca, ou colcha, ou algo onde estava deitado. Ele 
disse: “Queres ficar são? 
 
74 Agora, a Bíblia diz que Jesus sabia que ele estava lá, e sabia que ele estava daquela maneira por mais de 
trinta e oito anos.  Agora, este é o Jesus de ontem, não é? Ele sabia que ele tinha estado lá por trinta e oito anos. Ele 
disse: “Queres ficar são?”. 
 
75 Por que não foi àquele homem cego, coxo, paralítico, ressequido, enquanto Ele passava pelo poço? Por que 
Ele não os curou? Ele explica isto no versículo 19. Ele disse: “Na verdade, na verdade vos digo que o Filho não faz 
nada por Si mesmo a não ser o que Ele vê o Pai fazendo. E o que o Pai faz, Ele mostra ao Filho”. Entende o que eu 



 8 

quero dizer? Quando a mulher tocou em Suas vestes, Ele não disse: “Eu te curo”. Ele disse: “Tua fé te salvou”. A fé 
dela Nele fez que acontecesse. 
 
76 O apóstolo Pedro e sua sombra passando sobre o doente, não foi o que os curou. Não foi a sombra. Mas a fé 
no apóstolo foi o ponto de contato deles para alcançarem a Deus. Agora, quando Jesus estava aqui na Terra 
prometendo estas coisas... Agora, olhe. As mesmas coisas que Ele fez... Ele nunca proclamou curar ninguém. Ele só 
dizia fazer o que o Pai Lhe mostrava em visão. Mas Ele possuía um poder que todos nós sabemos que Ele poderia 
olhar na audiência enquanto estava em pé e dizer certa coisa para a pessoa. Como por exemplo, a mulher que tocou 
Suas vestes. Algo saiu Dele. Havia uma maneira que Ele sabia que alguma coisa tinha acontecido. Eu espero que 
vejamos isto agora.  
 
77 Jesus tinha certo poder; vamos dizer isto desta maneira. Jesus, este – o Redentor para nos redimir de volta ao 
que éramos antes da transgressão de Adão... Quando Ele esteve aqui na Terra como um exemplo, Filho de Deus, no 
qual o Espírito Santo habitava... E depois que Ele pôde trazer muitos filhos a Deus... Quando Ele estava aqui, Ele 
estava possuído de um poder que quando certa pessoa tinha fé, Ele poderia se virar na audiência e falar quem ela era. 
A mulher tocou Suas vestes. Aquilo a satisfez. Ela voltou para o meio das pessoas. Ela sentiu que o fluxo de sangue 
tinha cessado. Então ela foi para trás das pessoas, ficando em pé atrás. 
  
78 Jesus se virou, olhou ao redor na audiência e disse: “Quem Me tocou?” Ele não tinha que dizer aquilo 
necessariamente: “Quem Me tocou?” Ele poderia encontrá-la de todos os modos. Então Ele somente olhou nas 
pessoas e disse: “Quem Me tocou?” Ela ficou lá com olhar inocente. Ele disse: “Tua fé te salvou”. Entende? Entende? 
Aquele foi o Jesus de ontem. Agora, eu quero perguntar-lhe uma coisa. Quando Ele estava aqui na Terra, este foi o 
tipo de vida que Ele viveu. Este foi o tipo de obra que Ele fez: as obras do Pai. Ele disse: “Se Eu vim para fazer a 
vontade de Deus e Eu faço a vontade do Pai...” Ele veio para cumprir a vontade do Pai, como nos dias antigos da 
Palavra de Deus. E Deus estava Nele cumprindo o desejo Dele diante das pessoas.  
 
79 Agora, Ele disse: “Depois que Eu for, o Pai virá em forma de Espírito Santo e estará em vós até o fim do 
mundo. E o que Eu faço fareis vós também.” Isto é a Escritura, não é? Agora, eu quero perguntar algo. Então, se Ele 
vier nesta noite nesta forma que eu disse que Ele viria... Eu quero fazer uma pergunta. A morte de Jesus... Agora, eu 
quero que você vá para cama nesta noite pensando nisto. Pense nisto. Quando Ele estava aqui na Terra num corpo de 
carne, Ele tinha poder para curar o enfermo. Ele tinha poder para ver visões e fazer como o Pai lhe concedia fazer. Em 
seu sofrimento na cruz, morte, sepultamento e ressurreição, Ele perdeu o poder que tinha? A obediência Dele a Deus 
através do Seu sofrimento, morte, sepultamento e ressurreição fez com que Ele perdesse o poder que Deus tinha Lhe 
dado? Ele ganhou poder? Sim. 
 
80 Em São Mateus 19:18 diz... Eu quero dizer São Mateus 28:18. Ele disse: “Todo (depois de Sua ressureição) – 
todo poder no céu e na Terra foi entregue em Minha mão”. Então Ele não perdeu Seus poderes; Ele ganhou mais 
poder. Isto é certo? Agora, Ele está vivendo na Igreja hoje. Você crê nisto? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, 
prometendo que as mesmas obras que Ele fez, nós faremos ainda mais. Você crê que isto é a verdade? Então que 
base nós temos nesta noite para nossa fé? A primeira coisa, amigos; pode ser que alguns de vocês aqui não creiam 
em cura divina, pode que não creiam no poder de Deus. Para começar, você nasceu aqui para controlar todas as 
circunstâncias. Pecado...  
 
81 Eu quero perguntar a vocês ministros uma coisa. Como você pode lidar com o pecado sem lidar com a 
enfermidade? Você não pode lidar com o pecado de maneira nenhuma sem lidar com enfermidade, porque 
enfermidade é atributo do pecado. Você não pode tocar em doenças, ou pecado, sem lidar com doenças e todos seus 
atributos. Porque pecado é o principal... É a cabeça da serpente. Mate a cabeça e você praticamente terá matado o 
corpo. Você não pode matar o pecado na cabeça sem matar o corpo. Então, se Ele veio somente para nos curar e não 
para nos salvar, nós teríamos algo a falar sobre salvação. Mas Ele veio para trabalhar com a salvação da alma, que é 
a cabeça. E quando você mata a cabeça, você tem que matar o resto do corpo. Então você não pode trabalhar com...  
 
82 Jesus não poderia vir para nos redimir somente do pecado sem nos redimir da enfermidade ou todas as coisas 
que acompanham o pecado; até mesmo a morte. Ele nos redimiu da morte. E nós não morremos. Não há escritura na 
Bíblia que diz que um cristão morre. Nós temos Vida Eterna e não podemos morrer. Deus prometeu ressucitar o corpo 
no último dia. Nós descansamos nessa segurança. Agora, nós temos salvação, felicidade e alegria, que é o penhor da 
nossa salvação, ou a nossa completa redenção algum dia. E nós temos cura divina como o penhor de nosso corpo 
imortal que está vindo. Quando nós recebemos os atributos de Sua morte nesse velho corpo físico amaldiçoado pelo 
pecado, Ele o traz de volta à Vida, novamente, para provar para nós que há uma terra além do rio, para onde algum dia 
nós iremos, onde não há doença, nem tristeza, nem morte; no Éden perfeito novamente. Que o Senhor possa te 
abençoar, meu amigo. 
 
83 Agora, minha afirmação para vocês pessoas de Chicago, e arredores, é que Jesus ressucitou da morte e as 
coisas que Ele fez naquele tempo Ele ainda faz. Agora, eu não estou te dizendo para virem se unir a minha crença, 
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porque eu não pertenço a nenhuma igreja. Eu não pertenço a nenhuma igreja denominacional. Eu não tenho nada 
contra nenhuma igreja denominacional. Mas eu estou somente perguntando isto. Como um cristão denominacional 
apenas, com uma profissão de fé, você nunca verá o mistério. Você ficará em sua igreja, mas ser nascido de novo do 
Espírito de Deus, de maneira que suas válvulas em seu ser interior, em sua mente e alma possam abrir para a estatura 
perfeita que Deus quer que você seja, como um cristão naquela denominação, você fará bem. Seu pastor vai gostar de 
você se ele for um homem espiritual. 
 
84       Que o Senhor Jesus possa vir à cena. Eu falei muito. Demais. Mas eu quero que você saiba que nós temos uma 
base de acordo com a Bíblia. Isto pode ser um pouquinho diferente do que você já ouviu. Você pode ter pensado que 
as pessoas aqui há poucas noites atrás... Antes que eu termine. Isto veio a minha mente e eu tenho que dizer. Um 
homem que pertencia a uma certa igreja denominacional que não cria em cura divina... Eu estava numa pequena 
reunião de oração. Ele chegou perto de mim e disse: “Se você é um servo do Senhor, para a glória de Deus, para que 
eu mesmo possa ver, aqui está uma menininha aleijada. Cure-a e levante-a aqui na minha frente e eu crerei em cura 
divina”. Agora, você sabe, o homem era um perdido, mesmo sendo um ministro. Ele era um perdido. Ele não sabia que 
aquele mesmo espírito disse: “Desce da cruz e creremos em Ti”. 
 
85 Havia um pecador sentado numa sala próxima. Então eu peguei o pecador, o levei lá em cima e disse: “Agora, 
senhor, pegue este pobre pecador perdido aqui que é pecaminoso e salve a alma dele nesta noite; e quando você o 
salvar, eu curarei a menina”. Isto é certo. “Você salva este e eu curo esta”. Ele não pôde. Isto é certo. Claro. Ele não 
podia salvar o homem assim como eu não podia curar a menina aleijada. Mas Jesus pode salvar a menina, Jesus pode 
curar o - salvar o homem e curar a menina. Isto é certo. Porque isto não depende de homem. Nós somos somente 
instrumentos através de quem a revelação de Deus pode ser trazida, através de nossos lábios, enquanto o Espírito 
Santo fala quando nos rendemos a Ele. E nenhum dom divino...  
 
86 Muitos de vocês ministros aqui, vocês não gostariam de dizer que vocês simplesmente cuspiram um sermão, e 
foram e o pregaram. Vocês gostariam de dizer que isto veio por inspiração. Eu creio nisto. Certamente. Bem, ele tem 
que vir do Espírito Santo que te energiza para falar a mensagem. Se não é assim, você nunca será bem sucedido. 
Aconteceu com Charles Finney, e assim por diante, e homens que copiaram os sermões deles, quando ele foi lá e 
pregou sob a inspiração, o Espírito Santo... O mesmo sermão que ele pregou na noite anterior, centenas vieram ao 
altar. Veem?  
 
87 Existe uma diferença tão grande. Tem que ser por inspiração. O Espírito Santo tem que ungir aquela coisa. 
Assim é com a cura. Tem que haver algo que aconteça através de um dom divino, que irá energizar a pessoa com o 
Espírito Santo para que ela creia.  
 
88 Agora, Jesus vem à cena nesta noite e faz as mesmas coisas que Ele fez aqui na Bíblia, para provar que 
minha afirmação a respeito Dele é verdadeira. Não que eu seja a verdade, mas que Ele é a verdade que eu estou 
representando. Qualquer homem pode chegar e te dizer o que ele desejar. Você não tem que crer naquilo. Mas se o 
homem te diz algo e Deus prova que aquilo é verdade, e está de acordo com a Palavra, então é melhor você crer. É 
uma boa coisa para se fazer com relação a isto. Deus te abençoe enquanto nós oramos.  
 
89 Pai, após falar muito, quase quarenta, quarenta e cinco minutos falando às pessoas, tentando fazê-las 
entender o propósito da vida deles aqui. O propósito deles não é ir trabalhar, e voltar à noite, e tomar a refeição, e ir 
para cama, e ler o jornal na manhã seguinte, dia após dia. Nem ir para a igreja no domingo de manhã, ouvir o sermão, 
voltar para casa, ir trabalhar. E Pai, nós estamos aqui para ser Teus instrumentos. Tu os redimiste ao seu perfeito 
estado. O homem que está na sua mente correta crê em Deus para todas as coisas. 
 
90 Oh, nós oramos, Pai, que Tu nos energize nesta noite com Tua santa presença, e envie Teu filho, o Senhor 
Jesus, que deu esta promessa, dizendo que o mundo não O veria mais, mas que nós O veríamos porque Ele estaria 
conosco, até mesmo em nós, até o fim do mundo. E nós cremos Nele nesta noite.  
 
91 Através desses... Esta amável audiência que está aqui neste recinto, crendo que o próprio Senhor Jesus está 
próximo aqui, sabendo que nem mesmo um pardal poderia cair na rua sem que Ele soubesse. Sabendo que Ele está 
aqui para atuar como Ele prometeu. Portanto, Pai, eu me encomendo a Ti como um indigno vaso, este meu ser frágil, 
Senhor. Eu oro para que Tu abras cada válvula do meu ser nesta noite, não somente a minha, mas de cada pessoa 
que está aqui nesta noite. Que os corações deles possam se abrir. E que o Espírito Santo possa se derramar como 
onda após onda, da Sua glória. E que as pessoas possam... [Espaço em branco na fita – Ed.] Apercebidos do fato que 
Jesus se levantou dos mortos e está aqui entre nós nesta noite.  
 
92 Conceda isto, Senhor, enquanto eu me encomendo a Ti, e Te peço que Tu concedas estas mesmas coisas 
que Tu prometeste quando estivestes aqui na Terra. Traga o enfermo à revelação de Deus; que ela possa vir nesta 
noite para que as pessoas possam voltar para casa regozijando. Que o cego possa voltar vendo, o surdo ouvindo, o 
mudo falando, o aleijado andando... [Espaço em branco na fita – Ed.]  
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93 Agora, quem tem... J número 1? Vamos ver; vamos colocar algumas pessoas em fila. J número 1. Olhe atrás 
de seu cartãozinho. E atrás do cartão tem um número e um J. Quem tem o J número 1? Você levantaria sua mão se 
você puder levantar? Número 1? Quem tem o número 2? Pode levantar sua mão? Número 2? Número 3? Número 2? 
Tudo bem, fiquem em fila aqui. Número 1, 2, 3. Quem tem o 4 levante a mão. A senhora ali? Por aqui, senhora. 
Número 5. Quem tem o número 5? Senhor, por aqui. Número 6? Quem tem o número 6? 
 
94 Senhora, por aqui. Tudo bem. Número 7? Tudo bem, senhora. Número 8, quem tem o número 8? Cartão de 
oração número 8? Você levantaria... 8? Tudo bem, senhora. Número 9, quem tem o número 9? Cartão de oração 
numero 9? Voce levantaria sua mão? Número 9? Voce tem o número 9, senhor?  Os cooperadores poderiam descer a 
ajudá-los por um minunto? Número 10, quem tem o cartão de oração número 10? Você levantaria sua mão, amigo, 
onde você estiver? Numero 10? Tudo bem, senhora. 11, quem tem o cartão de oração número 12? Por aqui, 11. Tudo 
bem. 12, você levantaria sua mão? A senhora aqui. Tudo bem. 13, quem tem o cartão de oração numero 13? Levante 
sua mão se você desejar. Cartão de oração 13, você levantaria sua mão, quem quer que tenha o 13? Eu não os estou 
vendo.  
 
95 Alguém olhe no vizinho. Pode ser uma pessoa surda. Se tiver alguém que não pode se levantar, não pode 
levantar a mão... Olhe no seu vizinho e veja. Talvez seja alguém paralítico que não pode nem mesmo se levantar. 
Cartão de oração número 13, está aqui? Todos olhem nos cartões do seu vizinho, alguém sentado próximo de você. 
Há alguém aqui... Há uma senhora na maca. Você olharia no cartão dela, senhora? É o 13? Oh, é um… Tudo bem. 13, 
ninguém tem o 13? Tudo bem. 14, quem tem o número 14? Alguém tem o cartão de número 14, levantaria sua mão? 
15, cartão de oração número 15, você levantaria sua mão? 16, cartão de oração - levantaria sua mão? 17, tudo bem. 
17 e 18, levatariam suas mãos? Cartão de oração 18, quem tem o cartão de oração 18, levantaria sua mão? É o cartão 
18... Olhe agora quando eu chamar aqueles números. Alguém pode não ser capaz de se levantar. Alguém pode ser 
surdo e não pode ouvir, e não saberia que seu número foi chamado. 18 e 19. Alguém tem o cartão de oração 19? 
Levante sua mão. Cartões de oração 18 e 19? 20? Talvez eu fui longe e muito… Bem, nós tentaremos… Tudo bem, 
tudo bem, senhor. Tudo bem. 
 
96 Agora, enquanto nós... Vamos esperar lá somente por alguns minutos e ver se nós poderíamos... Talvez nós 
possamos chamar uns poucos mais em alguns momentos. Enquanto isso, observe os números. E se for, eu creio 13, 
18 e 19. Este era o 20? 20? Tudo bem. Tudo bem. Se você puder vir, coloque-os em fila se eles não estiverem. 
 
97 Agora, quantos estão doentes nesta noite que não têm cartão de oração, não há maneira de chegar à fila, você 
não tem nenhum cartão e você quer que Deus te cure? Eu quero que você levante sua mão. Somente levante sua mão 
agora, isto mesmo. Tudo bem. 
 
98 Agora, eu vou lhe dizer uma coisa, meu querido amigo, se você fizer isto: se você esquecer que eu sou o Irmão 
Branham (Entende?), e se você puder crer que o Senhor Jesus está aqui com você, que eu sou somente seu irmão... 
Se você crer que o Senhor Jesus está aqui e vai fazer isto, se você fizer isto por mim... Apenas sente-se e diga: 
“Senhor Jesus, eu creio firmemente que esta é a verdade. Eu creio que o homem disse a verdade, porque ele leu da 
Tua Bíblia, e eu creio que é a verdade. Agora Senhor, eu sei que o homem não me conhece, e se o Senhor fizer com 
que ele se vire para mim como o Senhor fez com a mulher do fluxo de sangue... Ou o homem cego no portão de Jericó 
– Bartimeu... E disse: “Tua fé te curou”. Se o Senhor fizer com que ele se vire para mim e diga que o Senhor Jesus, 
nesta pobre indigna pessoa lá... Mas se ele está Te representando, eu vou orar e pedir a Ti. Eu creio nisto e eu quero 
ser curado. E eu quero que Tu me dês fé suficiente nesta noite para que aquele homem olhe e me diga alguma coisa 
que eu – que eu quero saber. Ou alguma coisa assim”. Você simplesmente faça isto e ore para que o Senhor dê algum 
sinal ou alguma coisa como esta. 
 
99 Nós não somos... Nós não temos que ter sinais agora. Lembre-se, a geração má e adúltera busca por sinais. 
Mas amigo, nós temos sido tão educados ao ponto de estarmos educadamente longe do sobrenatural. Isto é certo. 
Jesus disse: “Estes sinais seguirão aos que crerem.” Nós nunca procuramos por sinais, mas Deus está sempre lá 
dando sinais, desde o princípio em Apocalipse – de Gênesis a Apocalipse, através de toda a Bíblia, diz que havia 
sinais constantemente, e quando não havia sinais, Deus não estava lá.  
 
100 Que Deus possa lhes abençoar. Eu quero perguntar-lhe. Você conhece a vida de Jesus Cristo escrita na Bíblia, 
como Ele não fez nenhum milagre a não ser que o Pai tivesse Lhe mostrado; como Ele disse a Felipe... Ele falou para 
a mulher no poço quantos maridos ela teve. Isto fez com que a mulher ficasse perplexa.  
 
101 E se aquele Senhor Jesus vier nesta noite e confirmar que esta é a verdade, você O aceitará como seu Senhor 
e Salvador? Se você vai, levante sua mão e diga: “Eu crerei agora mesmo. Quando eu vir isto ser feito novamente, eu 
colocarei de lado todas as minhas dúvidas e crerei.” Agora, por esta causa, que o Senhor Jesus possa... Agora, você 
vê, eu estava falando com vocês na noite passada sobre a Índia. Olhe que desafio, agora mesmo. Espere até que o 
Senhor dê algo na reunião para que eu possa ver o que Ele vai fazer. Então observe aquele desafio. Entende? 
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Observe o desafio do mesmo jeito, entende? Não é que Ele desafia... Mas é que quando Deus te diz para fazer alguma 
coisa, nós cremos nisto. 
 
102 Nós cremos que a Bíblia é a verdade. Mas nós não podemos passar por cima de... Nós temos que fazer... Eu 
não tenho o poder para fazer isto. Não está em poder de homem algum. Mas isto acontece pelo poder de Deus, e 
Deus tem que Se revelar para a pessoa de alguma maneira para lhe dar fé. Aqui Sua Palavra diz que Ele te curará. Se 
Ele revelar isto para você, que Ele tem te curado, você não virá na fila de oração. Você não precisará vir. Estará feito. 
Quando Ele revela isto para você, que Ele fará isto, você não quer nada mais além da revelação da Palavra de Deus. 
Que o Senhor nos abençoe enquanto... Se o pianista vier aqui, meu querido irmão, toque suavemente o hino Somente 
Crer. Obrigado. Agora, vamos nos aquietar por alguns momentos.  
 
103 Normalmente a fila de oração... Eu não sei quanto tempo durará. Eu lhes disse que não estava com pressa 
para sair de Chicago. Eu quero ficar aqui. Deus tem alguma coisa aqui em Chicago que está... Este pregador aqui tem 
desejado isto por vinte anos. Toda vez que eu venho aqui, eu sinto alguma coisa se mover estranhamente. Eu não sei 
o que é isto. Eu quero descobrir. E se Deus permitir, eu quero ficar até que Ele me guie...  
 
104 Agora, Senhor, aqui nós estamos começando este culto nesta noite. Demora um pouco a primeira noite, mas 
nós não estamos com pressa, Pai. Todos estão em seus assentos e esperando. Nós estamos aqui porque Te amamos. 
Esta é a razão por que estamos esperando, Pai. Não porque Teu servo está falando, mas porque o Teu Espírito está 
aqui entre eles. Isto os fascina e os segura.  
 
105 Cada um de nós, Pai, está procurando, tentando encontrar alguma coisa atrás da cortina lá. Nós sabemos que 
viemos de algum lugar e estamos indo para algum lugar. Nós queremos saber mais sobre isto. Tu revelarás isto para 
nós nesta noite, por favor, Pai? Revela-Te aqui. Tome algo como Tu fizeste com o pão naquele dia, e faça isto nesta 
noite como... Para que as pessoas possam saber que foi Jesus. Como aqueles discípulos em Emaús, quando eles 
viram a maneira que o Senhor partiu o pão e eles souberam que somente Um poderia fazer aquilo daquela maneira. Tu 
farias isto à Tua maneira aqui neste edifício? Faça algo como Tu fizeste quando estiveste na Terra; e nós ficaremos 
agradecidos por isto, Pai.  
 
106 Agora, como o dom Divino foi dado por Ti e ministrado a mim por um anjo... Eu me submeto a Ti para que este 
dom possa magnificar o Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos isto em Teu Nome. Amém. 
 
107 Gostaria de sempre poder vir a uma reunião me sentindo desta forma. Ele está aqui agora mesmo. Que 
sentimento!  Oh, como eu tenho desejado… Esta é a primeira vez desde que eu voltei… Agora, todos sejam bem 
reverentes. Tenha fé. Esteja crendo. Olhe para cá. Irmão Joseph, você e Billy, fiquem atentos ao momento, pois eu 
sinto que Deus está para fazer alguma coisa nesta noite. Seu Espírito...  
 
108 Lembram-se da noite passada, o humano, a revelação, a visão? Isto é esperança. Isto é fé, e isto é perfeição. 
ASSIM DIZ O SENHOR. Agora mesmo eu me sinto nesta atmosfera, que Deus está para fazer algo. Eu sinto um bom 
sentimento a respeito de algo. Eu não sei o que é, mas eu sinto que Ele está para fazer alguma coisa. Que Suas 
bênçãos venham sobre nós agora. 
 
109 Agora, orem por mim para que eu, seu irmão, seja capaz de me submeter como um intrumento ao Espírito 
Santo, para que Ele venha e tome este corpo para manifestar Seu amado Filho. Que privilégio! Quão indigno! Mas 
quem seria digno? O sangue de Jesus Cristo nos faz isto: graça imerecida. 
 
110 Agora, eu creio que esta é a senhora por quem eu devo orar. Isto é certo, senhora? Vou orar pela senhora. 
Quero que venha aqui.     
 
111 E agora, para cada pessoa aqui, se você tem um cartão de oração e está na fila, se você não crer solenemente 
com todo seu coração, não venha para a fila de oração. Porque lembre-se, isto poderia se tornar algo horrível para 
você. Então creia. Você ouviu sobre aquelas coisas. Agora, eu quero que o engenheiro aumente o volume, se ele 
puder. Se a visão começa a se mover aqui, eu não sei quão alto eu estarei falando. E alguns de vocês podem me 
puxar ou me cutucar, porque eu sei que a mulher está em pé aqui agora. O Anjo do Senhor do qual nós temos a foto 
que vocês têm visto... Nós temos algumas delas conosco. Ele está bem aqui agora.  
 
112 Agora, eu quero que vocês, assim que chegarem perto de mim na fila de oração, apenas olhe e responda as 
perguntas à medida que eu perguntar. Você somente responda o que eu perguntar para você. Então, seja o juiz. 
 
113 Agora, esta senhora aqui em pé diante de mim é completamente estranha. Eu não a conheço. E eu talvez 
nunca a vi na minha vida. Nós somos estranhos um para o outro, não somos? Nós somos estranhos. Agora, eu estou 
dizendo isto, minha irmã, como um contato, como um ponto de contato. Em outras palavras, há alguma coisa 
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acontecendo que eu não posso explicar. É uma coisa sobrenatural. O “porquê”, isto está além do meu entendimento. 
Mas de alguma maneira, há alguma coisa que tem que acontecer com você. Alguma coisa está acontecendo comigo. 
 
114 Agora, se você estivesse na presença do nosso Senhor, o Salvador, Ele saberia exatamente, se o Pai 
revelasse para Ele, qual é seu problema e por que você está aqui. Não é certo? Ele poderia dizer aquilo. Mas Ele… 
Agora, a razão por que eu disse “Só responda o que eu perguntar.”, é porque algumas vezes quando estou em visão, 
eu converso, mas não sei. Eu observei isso numa fita outro dia. E as pessoas estavam tentando dizer alguma outra 
coisa. Eu não sabia disto. Eu ainda estava falando sobre a visão, porque ela me leva em algum lugar e eu tenho que 
falar somente o que eu vejo na visão. Então eu volto. Você pode ser o juiz. 
 
115 E se Deus pode saber alguma coisa que aconteceu na sua vida, você saberá se é verdade ou não. Eu não sei. 
Mas se Ele está aqui em Sua maneira sobrenatural e pode saber o que você foi na vida, e te dizer o que acontecerá... 
E o que aconteceu é verdade, então o que acontecerá, o que for falado será verdade. Não é certo? 
 
116 Agora, se Ele vai fazer ou não, eu não sei. Agora, você percebeu que enquanto eu estava falando com você, 
para que os crentes aqui possam entender... Jesus chamou uma mulher uma vez para lhe dar água. Ele a chamou por 
um propósito, para conversar com ela. Depois que Ele conversou com ela por um longo tempo, Ele foi direto ao ponto. 
 Ele disse: “Vá e chame teu marido.” 
 Ela disse: “Eu não tenho marido.” Era onde estava o problema dela. 
 Ele disse: “Você teve cinco.” 
 Ela disse: “Vejo que Tu és profeta.”. 
 
117 Ele disse... Ela disse a Ele: “Eu sei que quando o Messias vier, Ele nos falará essas coisas.” Mas quem era 
Ele? Ela disse: “Você deve ser um profeta.” Agora, observe. Conhecer os segredos do coração é o sinal do Messias. 
Isto é certo, audiência? [A congregação diz “Amém” – Ed.] A mulher disse no poço: “Quando o Messias vier, Ele nos 
falará essas coisas. Nós sabemos que quando o Messias vier...” É um sinal, um sinal messiânico de Sua presença. O 
que acontecerá com estas pessoas que chamam isto de telepatia mental ou bruxaria? Eu não sei. Mas Ele conversou 
com a mulher para descobrir alguma coisa sobre ela. 
 
118 Agora, sendo que eu não te conheço, e você não me conhece, mas ainda o Espírito Santo, que está aqui, 
revelaria alguma coisa que você sabe que é verdade e que eu não sei nada a respeito. Então você terá que dizer que 
eu tenho alguma maneira de saber sobre você, não é certo? Você crerá que foi o Senhor Jesus Cristo? Você crerá? A 
audiência creria da mesma maneira? Se voces crerão, levantem suas mãos. Que Ele possa conceder isto, é minha 
oração. Você está se perguntando enquanto eu estou prolongando, ou esperando aqui. São espíritos ao redor de mim, 
entende? Por todo lugar. É uma… Geralmente, se eu posso tomar o paciente sozinho é diferente. Mas aqui está uma 
fila diante de mim, um grupo inteiro. Eles estão todos aqui. Eles estão ao redor, atrás, em todo lugar. São espíritos em 
todo lugar.  
 
 
119 Então separar só um espírito... Talvez eu olhe deste lado e acontece de eu ver alguém sentado aqui embaixo. 
Entende? Isto seria diferente. Então, é algo que Deus tem que fazer por Sua graça soberana. Agora, Ele governa a Si 
mesmo. Eu não O governo. Mas eu vejo que você… Há um homem em pé perto de onde esta mulher está, e é um 
homem doente. E não é seu marido. É um amigo da família. É só um amigo. E o homem é um cristão, e ele está... Eu o 
vejo se aprontando, ou um médico o examinou, dando a ele algo para beber em sua boca. E é um estômago ulcerado, 
e ele está para ser operado imediatamente. Você veio para receber oração no lugar dele. Estas coisas são verdade, 
não são? Se forem levante sua mão. Se o Senhor Jesus está aqui para saber o que você quer, não somente para você 
mesma... É para alguém mais. Então Ele pode conceder nosso pedido? Você crê agora que Ele ressussitou dos 
mortos? O mesmo poder que Ele tinha antes, Ele tem agora. A audiência crê do mesmo jeito? [A congregação diz: 
“Amém”. – Ed.] 
 
120 Nosso Pai Celestial, eu coloco minhas mãos sobre esta mulher, numa maneira representativa, enquanto ela 
está aqui num ato cristão para representar alguém. O Senhor representou a todos nós. O Senhor nos representou na 
morte como um pecador. O Senhor nos representou na enfermidade como um curador. E Pai, o Senhor nos 
representou na ressurreição com uma vida imortal algum dia. E nós te agradecemos por isto. E eu abençoo esta 
mulher para que quando ela for àquela pessoa que ela está representando, que a pessoa não morra, mas que seja 
curada através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Diga a seu amigo... O seu lenço que você tem na mão agora, 
pegue-o e coloque sobre ele.  
 
121 Como esta audiência deveria estremecer pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Quão estranhamente nós 
podemos ficar quietos diante dessas coisas.  
 
122 Venha à frente, você poderia senhora? Nós somos estranhos um para o outro, não somos? Eu não conheço 
você. Eu nunca te vi em minha vida. Mas aqui está você, e eu diante de você nesta noite, na presença do Deus Todo-
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Poderoso, nosso Pai. Você crê que eu sou um servo Dele? E todas estas outras pessoas são servas Dele? Nós somos 
todos cristãos. Você crê que Seu grande corpo místico, o corpo de Jesus Cristo tem se reunido aqui nesta noite, estas 
pessoas cristãs? Você mesmo é uma cristã. Eu vejo uma coisa que está sendo colocada. É uma mulher e ela caiu. 
Você está tendo algum tipo de acesso que você desmaia ou fica inconsciente. E eu vejo alguma coisa que você... É 
uma porta, ou algo, por onde você foi, caiu, uma porta de tela. Você caiu e machucou o tornozelo, mas eles não 
conseguiram fazer que melhorasse. E você tem pensado que se você pudesse chegar aqui na plataforma, Jesus Cristo 
te curaria. Esta é a verdade. Se é verdade levante sua mão.  
 
 
123 Você crê em Sua divina presença? Então se eu fui ungido com Seu Espírito a ponto de dizer coisas que 
ninguém sabe, talvez, mas só você e Deus, e Ele disse... Que faria você crer. Isto é certo? Ele disse: “Estes sinais 
seguirão aqueles que creem. Se colocarem as mãos sobre os enfermos, os curarão.” Isto é verdade? Então, venha 
aqui para receber sua cura. 
 
124 Oh, Deus nosso Pai, criador dos céus e da Terra, autor da Vida Eterna e doador de toda boa dádiva, sobre 
este mérito, a fé da minha irmã, e Tua Palavra, e a ressurreição do Teu Filho, e a presença Dele aqui conosco, eu 
pronuncio a cura dela em Nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, minha irmã. 
  
125 Tenha fé agora. Creia com todo seu coração. Supostamente nós somos estranhos um para o outro, senhora. 
Deus te conhece, conhece tudo sobre você. Eu não conheço, mas você está confiante que alguma coisa está 
acontecendo. Talvez um pouquinho diferente de quando você veio, mas é a presença Dele que está fazendo estas 
coisas. Eu sou somente um homem.  
 
126 Você crê que Jesus te curou daquele problema de estômago sentado lá, senhor? Você crê que o Senhor Jesus 
vai te fazer ficar bem? Se você crê nisto de todo seu coração, tudo bem... Você, com a camisa vermelha lá, vá para 
casa e coma o que você quer agora. Sua fé te curou. Você não entende senhor, como aquilo foi feito. Você pensava 
que era úlcera, mas era câncer, porque esta mulher em pé aqui, sofre com câncer aqui também. E era de onde isto 
estava puxando. 
 
127 Você tem câncer e é um tumor que está no seio. O médico disse que era maligno e está em seu seio 
esquerdo. Não é certo? Você crê que vai ficar boa agora? Em Nome de Jesus Cristo, que assim seja. Deus te 
abençoe. Tenha fé. Creia com todo seu coração, toda sua alma, toda sua mente. Apenas creia. É tudo o que Deus 
pede para você fazer. Isto é certo, irmão. Simplesmente tenha fé.  
 
128 Eu vejo que há um espírito movendo sobre um homem olhando para mim, sentado bem aqui. É alguma coisa 
que está acontecendo com aquele outro homem, dois deles juntos. Você sofre com uma hérnia, não sofre senhor? 
Sentado... Sim, senhor. Você lá também, não é certo? Vocês dois têm hérnia. Levantem suas mãos se está correto. 
Ambos aqui. Observe aquilo. Creia com todo seu coração. Deus te abençoe. Oh, você crê agora? Você deveria ter fé 
agora. 
 
129 Nós somos estranhos um para o outro, não somos, senhora? Eu não te conheço, mas há alguém aqui que te 
conhece. Este é nosso Pai Celestial. Ele sabe tudo sobre você. Você está sofrendo com um problema nervoso. E não é 
só por isto que você está aqui. Você tem outros problemas também. E a coisa principal por que você está aqui, é por 
outra pessoa, que é um rapaz de 18 ou 19 anos. E o rapaz tem problema nervoso também. Eu te vejo indo a um 
médico e ele dando a ele algum tipo de... Oh, é um tratamento de choque no rapaz. E eles... Ele está sofrendo com 
uma… É um distúrbio nervoso. E ele se sente envergonhado. Ele não gosta de ficar no meio de pessoas. Ele é um 
cristão, mas o diabo o tem amarrado. E ele está com medo de ir à igreja. Você está curada. Vá e traga-o agora para 
que ele possa ser curado também. Deus te abençoe. Tenha fé. Não duvide. Creia com todo seu coração. Jesus Cristo 
vai te curar.  
 
130 [Um homem fala da audiência, mas o irmão Branham continua a falar com a pessoa na fila de oração – Ed.] 
Você crê, senhor, com todo seu coração? Por quanto tempo você é cristão? Por muito tempo? Você crê com todo seu 
coração? Você crê que eu sou servo Dele? Você crê que o Espírito Santo está aqui? Eu não te conheço, mas Deus te 
conhece. Eu suponho que esta é a primeira vez que nos encontramos. Mas Ele sabe tudo sobre você. Tem algo 
estranho a seu respeito, senhor. Por favor, sejam reverentes na audiência. Não atrapalhem a reunião. Sejam 
reverentes. Você pode voltar para casa e comer o que você quiser. O Senhor Jesus te curou desse problema no 
estômago. Deus te curou. Creia. Tenha fé em Deus.  
 
131 Eu continuo vendo uma coisa estranha ao seu redor, senhor. Eu não estou conseguindo saber o que é. Só um 
momento. Oh, é uma parede. É um lugar. Você é… Oh, eu te vejo – você é de um lugar. É uma penitenciária ou 
alguma coisa em algum lugar de onde você vem. E este lugar é Michigan City, Indiana. E você está aqui porque você é 
nervoso, e sua esposa está preocupada com alguma coisa. É sobre uma senhora de idade. E ela está no hospital com 
câncer, a mãe dela, sua sogra. Você é um pregador também. E seu nome é Reverendo McKinney. Isto é certo. Não 
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está certo? As coisas vão ficar bem agora, irmão. Deus Todo-Poderoso, autor da vida, envie bênçãos sobre este 
homem agora, em Nome de Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe. Seja misericordioso, Deus... Você crê? Tenha fé 
em Deus. 
 
132 Para ser sincero, senhor, você tem alguma coisa em seu coração, não tem? É um amigo. Ele tem câncer, não 
tem? Você tem uma menininha com quem você está preocupado também. Ela contraiu poliomelite, não contraiu? Se 
isso é verdade, fique de pé. Oh, Deus, seja misericordioso com esse nosso amigo aqui, intercedendo por outra pessoa. 
Que o desejo do seu coração seja concedido a ele de acordo com Sua Palava, como Tu tens prometido, “Seja o que 
for que pedires quando orares, creia que recebereis e tê-lo-eis.” Em Nome de Jesus eu oro, amém. Deus te abençoe, 
meu irmão.  
 
133 O Anjo, aquela luz, rapidamente foi para alguém lá atrás, mas eu acho que é o meu amigo sentado aqui, o 
irmão Flannagor, em quem eu estava olhando. E eu creio que foi ele. Isso pode ser o que atraiu minha atenção. Eu não 
estou fora de mim, mas parece que eu estava lá.  
 
134 A senhora têm artrite, sentada aqui. Não é certo, senhora? É onde ela estava em pé, é para você com artrite. 
Sentado perto de você aí, há uma senhora que está em necessidade também. Ela tem alguma coisa errada no quadril. 
Não é certo? Você tem colite também, não tem? Isto não é certo? Você crê que Jesus Cristo te cura? Coloque sua 
mão sobre sua amiga. Então, vocês todos coloquem as mãos um sobre os outros. Todo-Poderoso Deus, Autor da 
Vida, doador de toda boa dádiva, envie Tuas bênçãos sobre Teus servos, Senhor. Dê a eles o desejo de seus 
corações, para que eles sejam curados através de Jesus Cristo, Teu filho, eu peço estas coisas. Amém. 
 
135 Tudo bem, traga a paciente. Venha, senhora. Tudo bem. Eu quero que você olhe para mim só um minuto por 
causa da criança. Você crê que eu sou um servo Dele? Eu sou um estranho para você, não é certo? Você crê com 
todo seu coração então, senhora? Tudo bem. Você veio aqui para... Você não é daqui. E esta criança não é sua. Você 
é uma… Você toma conta desta criança. Mas você veio por causa de um papo no pescoço. E você toma conta desta 
criança. E esta criança tem uma irmãzinha, e a irmã é mais velha. E a irmã tem problema nos olhos. E a mãe dessas 
crianças é católica e ela te falou antes de vir que se as crianças fossem curadas ela se tornaria uma crente.  
 
136 Vamos inclinar nossas cabeças. Deus Todo-Poderoso, Autor da Vida Eterna, doador de toda boa dádiva, envie 
tuas bênçãos sobre esta criança. Conceda a cura. Que Tuas virtudes Senhor, que ressucitaram a Jesus Cristo dos 
mortos, vivifique agora esta criança. Conceda isto, Pai, no Nome de Jesus, Teu filho, eu peço isto. Com nossas 
cabeças inclinadas, creiam só por um momento, todos. Eu quero ministrar a esta criança, todos com suas cabeças 
inclinadas e olhos fechados, por favor.  
 
137 Deus de misericórdia, envia Tuas bênçãos para esta pequenina, e faça-a ficar sã, eu oro em Nome de Jesus 
Cristo. Agora, vocês podem levantar a cabeça. Agora, olhe aqui, querida, olhe aqui no irmão Branham. A criança era 
vesga. Agora, olhe aqui querida, por aqui. Agora, olhe aqui em baixo, olhe aqui. Olhe aqui na minha direção. Os olhos 
dela estão tão normais quanto os seus. Tudo bem. Você pode levá-la, e diga para a mãe...  
 
138 Vamos dizer: “Glórias ao Senhor.” [A congregação diz ‘Glórias ao Senhor! ’ – Ed.] Pai Nosso que estás no Céu, 
santificado seja o Teu Nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na Terra como no Céu. Deixe 
Tua graça descer, Senhor. Mova entre o povo com sinais, maravilhas e milagres, para que as pessoas possam saber 
que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que Tu... Cada um... Bendito Senhor. Conceda estas bençãos, em Nome de 
Jesus Cristo nosso Senhor, nós oramos. Amém. 
 
139 Senhora… A senhora está quase cega. Não há nenhuma esperança para os olhos dela se não for por Jesus 
Cristo. Você veio crendo. Vamos orar. Querido Mestre da Vida, eu oro por misericórdia por essa minha irmã, como o 
pai ancestral dela Te ajudou a carregar a cruz até o monte. E aqui está uma filha dele, tropeçando aqui em trevas. 
Misericordioso Pai cure-a, Tu farás isto, Senhor? Tu nos deste poder sobre os demônios. Tu prometeste isto. Eu creio 
em Ti e cada fibra em mim crê nisto. E Senhor, eu Te peço para energizar a nós dois agora, para que o Espírito Santo 
possa ter o caminho aberto. E eu condeno este espírito de cegueira que está cegando os olhos de minha irmã, em 
Nome de Jesus Cristo, para sair dela. Enquanto a audiência permanece com suas cabeças inclinadas. 
 
140 Agora, eu quero que você olhe para mim. A cegueira se foi, não foi? Você vê meu rosto? Você pode colocar 
seu dedo no meu nariz? Certo. Sua visão voltou para seus olhos. Vocês podem levantar a cabeça, audiência. Eu a 
pedi agora mesmo para tocar no meu nariz. Você faria isto novamente, senhora? Vá no seu caminho regozijando. Você 
está curada, irmã. Você crê com todo seu coração? Crê que Deus tirará aquela diabete de você, e você ficará bem? 
Você crê com todo seu coração? Deus te abençoe. Vá pelo seu caminho regozijando, dizendo: “Obrigado, Senhor, por 
Tua graça.” Deus te abençoe.  
 
141 Voce crê Nele, senhor? O senhor pensa que Deus vai tirar este problema de estômago de você e que você vai 
para casa comer o seu jantar? Ele tirou. Deus te abençoe. 
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142 Problema de rins não é nada para Deus curar. Ele pode fazer isto muito bem. Você crê com todo seu coração? 
Venha aqui. Pai, em Nome de Teu Filho, o Senhor Jesus, cure nossa irmã. Amém. Não duvide, creia com todo seu 
coração. Você receberá. Só um momento. Alguma coisa veio a mim, um edifício grande. Agora, todos estejam 
reverentes. O nosso Pai Celestial está falando alguma coisa. Eu vejo um edifício. Está vindo diante de mim. Ele está 
em uma cidade, e a cidade está num vale. Tem uma grande torre em forma de cone nela. Um grande lugar alto se 
move como naquele formato. Está movendo agora. Está vindo pelo corredor. E é uma mulher, e ela está sendo levada 
por seus queridos para uma clínica. É a clínica dos Irmãos Mayo. E a mulher é de Michigan. Eles a levaram para um 
exame, mas eles não encontraram qual é o problema com ela. É uma doença no cérebro. É alguém aqui, sentada em 
algum lugar. É uma mulher corpulenta, e ela... Oh, onde está? Deus te abençoe senhora, levantando da maca. É você. 
Fique em pé. Pegue a sua cama e vá para casa. Você está curada. 
 
143 Vamos ficar em pé, todos. Deus Todo-Poderoso, Autor da Vida, doador de toda boa dádiva, abençoe estas 
pessoas...?... 


