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O objectivo principal do website da Sierra Vista Fellowship é de partilhar as 
línguas e os dialectos adicionais para as cartas e cultos do Tabernáculo Branham em 
Jeffersonville, Indiana, onde o Irmão Joseph Branham é o pastor. Nós trabalhamos 
em colaboração com a direcção do diácono do Tabernáculo de Branham. Se tiveres 
quaisquer perguntas ou preocupações, então por favor contacte o diácono, Irmão 
Jeremy Evans através do correio electrónico: Jeremy@branham.org   
 

As traduções ao vivo podem não ser perfeitas e requerem esta isenção de 
responsabilidade. Todos os trabalhos são feitos voluntariamente. Ninguém é pago ou 
aufere um dinheiro para fazer estes trabalhos. Estes irmãos e irmãs trabalham 
incansavelmente, sem reconhecimento mas para ti, a Noiva de Cristo. Eles são servos 
que trabalham em união com a Palavra. Nós desejamos ardentemente as vossas 
orações por eles e por nós e, mais importante ainda, pelo nosso precioso Irmão Joseph 
Branham e pela sua família. 
 

As pregações estão listadas abaixo por data, caso estiver traduzida na tua 
língua. Caso não houver um tradutor ao vivo, então utiliza-se a tradução produzida 
pela Gravações a Voz de Deus. 
 
 
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOBRE AS TRADUÇÕES FEITAS NO 
TABERNÁCULO BRANHAM 
 

As traduções dos cultos são feitas ao vivo e não devem ser utilizadas para 
duplicação de áudio, transcrição, ou reproduzidas de qualquer forma. Os intérpretes 
têm as melhores intenções de transmitir com precisão o que é dito durante cada culto, 
mas faltarão palavras e erros que são humanamente inevitáveis durante as traduções 
ao vivo. As traduções do sermão NÃO pretendem ser traduções autônomas, e podem 
NÃO estar de acordo com os padrões normais das Gravações a Voz de Deus. 
 

O nosso motivo por detrás da tradução por transmissão em áudio é dar àqueles 
que não falam Inglês a oportunidade de adorarem connosco nos cultos. O 
Tabernáculo Branham é uma igreja de carácter missionário que tem um grande fardo 
para a Noiva de Cristo nos campos missionários no mundo inteiro. Nós estamos 
gratos pela oportunidade que o Senhor nos deu de alcançar os mesmos através das 
nossas orações, ofertas de amor, e agora, uma comunhão em torno da Palavra por via 
da transmissão. Nós confiamos que estes cultos serão uma bênção para ti e para a tua 
família. 
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O MESMO JESUS NESTA NOITE 
 
1  Que Deus estava naquele homem. Ela correu para Ele; ela prostrou-se, a forma 
correcta de se aproximar. Ela olhou para Ele, e deu a Ele o Seu verdadeiro título. Ela 
disse: "Senhor, se Tu estivesses aqui, então o meu irmão não estaria morto." Olhem a 
reverência. Agora olhem. Aqui está um coração fiel ao lado da fonte. Alguma coisa tem 
que acontecer. 

Ao vir pelo caminho provido, ela O reconheceu como o Senhor. Diante da morte, 
ela ainda crê Nele. "Se Tu estivesses aqui, então o meu irmão não estaria morto." Mas 
observem este versículo a seguir; ela disse: "Mas mesmo agora, Senhor, o que Tu 

pedires a Deus; Deus Te dará isso." Amém. Eu gosto disso.  
2  Olhem aqui, senhora, tu nunca conseguirás sair dessa cadeira por um médico. Tu 
também não conseguirás, Senhor, ou tu—tu que estás com cancro nunca poderás te 
melhorar; tu com problemas de coração, talvez que tu foste a todos os consultórios 
médicos que... Tu já fizeste tudo. Não há nada que pode ser feito. Olhem agora para 
cima, e digam: "Mesmo agora, Senhor, não importa o que o médico disse. O homem 
fez o seu melhor. Eu respeito isso. Mas mesmo agora, Senhor, o que Tu pedires a 
Deus, Deus Te dará."  
3  Olhem para Ele. Sentado na destra do Pai com a Sua túnica coberta de sangue, a 
fazer intercessões por vocês. Ele está na Sua Presença, Ele poderia pedí-Lo. Será que 
vocês não podem dizer, como a Marta: "Mesmo agora, Senhor, o médico disse que eu 
ia morrer. Mas mesmo agora, Senhor. Tudo o que Tu pedires a Deus, Deus Te dará 
isso. O médico disse que eu nunca mais andarei, mas mesmo agora, Senhor, tudo o 
que Tu pedires a Deus, Deus Te dará isso." Amém. 

Agora, algo tem de acontecer. Isso é como se as engrenagens estivessem a se 
mover juntas. Quando chegar o momento certo, cada engrenagem tomará o seu lugar. 
Há uma mulher com um desejo no coração, com fé em Quem Ele era, de pé diante da 
fonte da Vida, a reconhecer, não importa o que o passado era, na Sua presença 
novamente. Aleluia! Ali está ela. "Tudo o que Tu pedires a Deus, Deus Te dará isso." 
Isso tocou o Seu grande coração. Ele olhou para ela; "...ressuscitou." 

Ela disse: "Sim, Senhor, eu sei que ele era um bom rapaz; ele ressuscitará na 

ressurreição geral." Aqueles Judeus criam na ressurreição. "Ele ressuscitará um dia, 
nos últimos dias na ressurreição."  
4  Escutem, o Único Homem que alguma vez viveu que poderia fazer esta 
afirmação... A Bíblia disse que Ele não era bonito de aparência, provavelmente uma 
Pessoa de aspecto um pouco frágil. 

Eu posso vê-Lo firmar a Sua pequena postura e fazer esta declaração. "Eu sou a 

Ressurreição e a Vida." Nunca um homem poderia dizer isso, nem haverá depois. "Eu 
sou a Ressurreição e a Vida; Aquele que crê em Mim, ainda que esteja morto, viverá. 
E aquele que vive e crê em Mim, nunca morrerá." Oh, quão isso regozija o meu 
coração, em saber certamente, que agora nós temos a Vida Eterna. O meu nome está 
escrito no Livro da Vida do Cordeiro no Céu... 

Há uma sepultura lá distante; o corpo está completamente aprodrecido. A 
primeira coisa que cai do corpo é o nariz. Os vermes da pele entram e saem. Uma irmã 
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com coração triste, mas a Marta, de pé diante da Fonte da Vida, ouviu esta Palavra. Oh, 
eu amo isso.  
5  Permitem-me vos dizer; ela deve então crer no impossível. É isso o que vocês têm 
que fazer. Vocês têm que crer no impossível a fim de adquirirem uma nova vida. 
Permitem-me vos dizer também isto como servo de Deus, porque eu sei do que eu estou 
a falar. As coisas impossíveis se tornam reais, quando Deus é tomado pela Sua Palavra. 
Quando qualquer pessoa toma esta mesma Palavra, Ela produzirá os mesmos 
resultados todas as vezes, todas as vezes que vocês pedirem isso.  
6  Agora, escutem, ela O ouviu dizer: "Eu sou a Ressurreição e a Vida. Aquele que 

crê em Mim, embora esteja morto, ainda assim viverá." E ela creu nisso. 
Ela—ela disse: "Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que viria ao 

mundo." Olhem na confissão dela. Olhem na abordagem dela. Eu não estou a gritar 
contra vocês; eu não quero ser isso.  
7  Mas olhem. Ela está de pé lá. Oh, de pé no lugar dela. Será que tu podes ficar aí 
de pé esta noite, irmão? Será que tu podes ficar aí de pé esta noite, irmã, no lugar dela, 
com as tuas dificuldades, de pé na Fonte da Vida, ao saber que Jesus está na destra de 
Deus com um juramento e o Seu Próprio Sangue, através do qual Ele te dará tudo o que 
tu pedires no Seu Nome. Amém. 

Observem Jesus. Ele disse: "Eu sou a Ressurreição e a Vida. Aquele que crê em 

Mim, ainda assim viverá; embora que estivesse morto, ainda assim viverá." Ele disse: 
"Será que tu crês nisto?" 

Ela disse: "Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus." Foi exactamente 
isso o que Ele disse que Ele era. Foi isso o que Deus tinha vindicado que Ele Era. Oh, 
que maravilha! Ele ressuscitou dos mortos, e é isso que vocês vêem que se está se passar 
aqui esta noite. Será que vocês crêem nisto? 

Ele disse a ela: "Eu—Eu, tu... serás tu crês nisto?"  
Respondeu: "Sim, Senhor."  
Disse: "Onde é que vocês lhe enterraram?" Oh, algo tem de se mexer. Está tudo 

em ordem. Alguma coisa tem de se mover. Pessoal, coloquem o vosso coração em 
ordem com Deus, e os céus descerão na vossa presença. E vocês verão a glória de Deus. 
Coloquem o vosso coração em ordem. Tenham fé e com a vossa vela do barco cheia; e 
quando o vento do Poder de Deus se mover no edifício, daí vocês serão transportados 
nele, e navegarão longe da vossa doença e dos problemas. Aleluia! A Ressurreição e a 
Vida... Aqui vamos nós, até no túmulo. 
8  Uma mulher na América não faz muito tempo, ela disse: "Irmão Branham, tu te 

gabas muito de Jesus a respeito da Sua viagem terrestre." Disse: "Tu Lhe fazes ser 
Deus." 

Eu disse: "Ele era."  
Oh, ela disse: "Não!" Ela pertencia a uma certa denominação de igreja que não 

cria no nascimento virginal. Ela pensava que Jesus era um profeta. Isso é um grande 
ensinamento no mundo de hoje: uma das mentiras mais escuras que o diabo alguma 
vez contou. Ele era o Filho de Deus nascido de uma virgem. Amém! Ele ou era Deus, ou 
então o maior enganador que o mundo jamais teve. O sangue de um profeta não é mais 
do que o meu ou o vosso.  
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9  [Espaço vazio na fita—N.D.E.] Quando o Espírito Santo a cobriu, e colocou uma 
célula de sangue no ventre dela... Na criação Deus o Criador fez isso. E aquilo tornou-Se 
o Filho de Deus. Amém! Fora disso vocês estão perdidos... Se não crerem nisso vocês 
estão perdidos. Tudo o que vocês podem fazer, vocês têm que crer isso para que vocês 
sejam salvos. 

Um camarada disse-me há pouco tempo: "Pregador, tu sabes melhor do que 
isso, porque tu sabes que Aquele era o filho de José." 

Eu disse: "Aquele era o Filho de Deus."  

Ele disse: "Escuta, isso é contra toda a ordem científica." Disse: "Isso não pode 
ser."  
Eu disse: "Eu não me importo a respeito do que a ciência diz. Eles declaram 

uma coisa este ano, e depois retirem a mesma no ano a seguir. Dizem uma outra coisa. 
Mas a Palavra de Deus permanece para sempre. Agora, será que tu não crês que Deus 
conseguiria formar aquele bebé?" 

"Não!"  
Eu disse: "Eu te perguntar uma coisa. Então se... Será que tu crês que Ele teve 

uma mãe?"  
Disse: "Sim." 
"Tu crês que Ele teve uma mãe? Mas Ele tinha que ter um pai terrestre ou 

senão Ele não teria nascido?" Saiba que, eu disse: "Eu te perguntar uma coisa. Tu 
acabaste de me dizer há algum tempo, que aquele homem veio de macacos. Então eu 
quero te perguntar uma coisa. De onde veio o primeiro homem? Deixe-lhe ser macaco 
ou o que seja que ele for; ele tinha que ter um pai e uma mãe. De onde veio o 
primeiro?" Isso lhe parou. De acordo com a declaração dele, Ele tinha que ter pai e mãe. 
Oh, que pena! O argumento deles é mais fino que o caldo feito de uma galinha que 
morreu de fome. Isso é (Uh-huh.) muito fraco. Oh, aqui está o que eu creio: Na Bíblia de 
Deus.  
10  E a mulher disse: "Eu posso provar-te que Ele não era nada mais que um 
homem. Eu posso provar pela Bíblia que Ele não era Deus." 

Eu disse: "Eu quero ver que isso seja feito." 

Ela disse: "Aqui, em São João 11, quando Ele ia para o túmulo de Lázaro, a Bíblia 
disse: Ele chorou." Disse: "Apenas um homem poderia chorar." 

Eu disse: "Oh, senhora, olha. Ele era um homem quando estava a chorar. Mas 
quando Ele ficou lá de pé com as lágrimas nos Seus olhos, e lá estava deitado um 
homem morto, a alma dele já tinha saída há dias, o corpo dele já estava podre, Ele 
disse: "Lázaro, sai!" E um homem, que morreu há 4 dias, pôs-se de pé e voltou a viver. 
Isso era mais do que um homem; isso era mais do que um profeta; isso era Deus em 
Cristo." Eu disse: "Ele era um homem quando desceu da montanha e estava com fome, 
ao olhar à volta da árvore. Ele teve fome sendo um homem. Mas Ele... Quando Ele 
pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5 mil, isso foi mais do que um homem. Aquele 
era Deus, o Criador." Amém! 

"Ele era um homem ao estar deitado naquele barco naquela noite. Ele estava 
em oração e a pregar durante todo o dia. O Seu pobre corpo frágil estava muito 
cansado, a ponto que nem as ondas não O acordaram. Eu posso ver aquele pequeno 
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barco velho, semelhante à uma pequena rolha por cima do mar. 10 mil demónios do 
mar juraram que O afogariam naquela noite. Ele estava lá deitado como um homem a 
dormir, tão cansado. Mas quando Ele acordou, avançou, pôs o Seu pé na rampa do 
barco, olhou para o céu e Ele disse: 'Paz e silêncio!' Isso foi mais do que um homem. 
Aquele era Deus. A ponto que os ventos e as ondas O obedeceram." Sim, senhor.  
11  Aquele era um Homem suspenso no Calvário, como um Sacrifício pelo pecado, e 
o Sangue que corria das Suas mãos, e da Sua costela onde Ele foi perfurado para a nossa 
cura. E Ele gritou por misericórdia. Aquele era um homem que estava a morrer. Mas na 
manhã de Páscoa quando os selos foram abertos, e a pedra rolou para trás, e Ele 
ressuscitou, Ele provou que Ele era Deus. 

Não é de se admirar que o profeta disse: "ao viver, Ele me amou; ao morrer, Ele 
me salvou; ao ser enterrado, Ele levou os meus pecados para longe. Ao ressuscitar, Ele 
me justificou, livremente, para sempre. Um dia Ele virá; oh, dia glorioso."  
12  Quão eu desejo vê-Lo, vê-Lo aqui no Seu Espírito. Um dia, o Espírito Santo 
deixará a igreja. E nós Lhe encontraremos no ar.  E estes corpos velhos... serão 
transformados, e se tornarão semelhantes ao Seu Próprio corpo glorioso, e eu vos 
saudarei com a aperto de mão, e eu passarei 1.000 anos convosco. Os problemas 
acabarão, as tristezas desaparecerão, e nós viveremos para sempre na Sua Presença. Ele 
é O mesmo Jesus nesta noite. Será que vocês crêem nisto? 

A Bíblia diz que Ele é Jesus Cristo O mesmo ontem, hoje, e para sempre. Será que 
vocês crêem nisto? 

Ele é O mesmo Jesus nesta noite, O qual uma mulher tocou na Sua túnica e a 
virtude saiu d'Ele. Ele é O mesmo Jesus hoje à noite. Será que vocês crêem nisto? 
13  Quando as filhos Hebraicos estavam na fornalha ardente, por causa da Palavra 
de Deus. Jesus, o Filho de Deus, estava ao lado deles. Será que vocês crêem nisto? 

Eu creio que Ele é a mesma Pessoa que enviou um Anjo na cova dos leões para o 
Daniel, para que nenhum mal lhe atingisse. Será que vocês crêem nisto? 

Eu creio que Ele é a mesma Pessoa que veio ao homem na piscina de Betesda. 
Com 38 anos de doença... Ele disse: "Levanta a tua cama e vai para casa agora!" Ele é O 
mesmo Jesus hoje à noite. Será que vocês crêem nisto? 

Ele é O mesmo Jesus que disse para a mulher no poço, depois de conversar com 
ela alguns momentos. Ele revelou a ela os problemas dela. Ele é O mesmo Jesus hoje à 
noite. Será que vocês crêem nisto? 

Ele ressuscitou dentre os mortos; Ele está vivo para sempre. Será que vocês 
crêem nisto? Eu creio que Ele está aqui agora mesmo, a manifestar o Seu mesmíssimo 
Poder. Será que vocês crêem nisto? Eu creio que os doentes serão curados dentro de um 
minuto. Será que vocês crêem nisto? Eu creio que estas pessoas doentes que estão aqui... 
Há pessoas deitadas por aqui que nem se levantam neste momento. Elas se levantarão e 
caminharã depois daqui a pouco. Será que vocês crêem nisto? Amém. Ele é o meu 
Senhor. Falemos com Ele em oração.  
14  Jesus de Nazaré, envia o Teu Espírito esta noite, o Teu Espírito Criador, e a Tua 
grande Presença para afastar as trevas do inimigo. E que todas pessoas recebam um 
Poder criador dentro do coração delas esta noite, o Poder da Fé. Ó Criador, concede-nos 
isto. Será que Tu gostarias de vir tomar este pobre corpo frágil do Teu servo indigno, 
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afastar dele todo o pecado. Venha, viver, Senhor Jesus, aqui esta noite, mais uma vez 
para que as pessoas saibam que Tu ressuscitaste dentre os mortos. E eles crerão em Ti, 
eu acho, Senhor. Conceda mais uma oportunidade para tal. 

Que estas pessoas que se encontram agarradas aqui nestas cadeiras, deitados nas 
macas, que elas se levantem e caminhem esta noite, ao crer no Senhor Jesus. Que todos 
aqueles que estão perto da morte caminhem seguros esta noite. Ó Pai, eu sei que Tu és 
Quem está a desejar ver mais isso do que eu estou. Mas Tu abriste um caminho para 
que o homem creia com firmeza. Ó Deus, abre todos os canais esta noite do coração dos 
homens, para que eles consigam crer. Porque nós pedimos isso no Nome de Jesus, o Teu 
Único Filho amado. Amém. 
15  Tenham fé em Deus. Não duvidem. Na América, nós temos um ditado que diz: 
"Abrir o ringue." Encontrem-se com Satanás no próprio terreno dele; atirem-lhe longe. 
Que tal se vocês regressassem para casa esta noite, para a vossa própria casa, e que 
encontrassem lá um grande grupo de pessoas malvadas na vossa casa, a estragar a 
vossa mobília, e a sujar a vossa casa, a beber e a se comportar mal? Vocês abririam a 
porta; vocês diriam: "O que vocês estão a fazer aqui?" 

Que eles dissessem: "Esta casa foi construída para os seres humanos. E eu sou 
um ser humano; eu tenho o direito de estar aqui!"  

Mas vocês diriam: "Esperem um minuto; esta é a minha propriedade!" Vocês 
poderiam provar isso. Vocês iriam para lá e buscariam o vosso título, e vocês poderiam 
provar isso. E depois, vocês apresentariam aquele título. Eles têm de sair. Se não o 
fizerem, então os policias virão e lhes expulsarão. E vejam que, Satanás está a vos causar 
este mal. Foi ele que vos deu o cancro, os problemas de coração, todas estas doenças. Tu 
és um filho e uma filha de Deus. E vocês têm um Título de Propriedade Incontestável de 
Deus, de que Ele foi ferido pelas vossas transgressões, e com as Suas pisaduras vocês 
foram curados. A cura é vossa propriedade pessoal. Não deixem que o diabo vos 
engane. Aqui está o vosso Título: A Fé vem pelo ouvir, pelo o ouvir da Palavra. E o 
Espírito Santo, o Espírito Santo é o Polícia de Deus. Ele virá expulsá-lo. Amém! Tenham 
Fé.  
16  Agora, eles darão o que a oração... [Espaço em vazio na fita—N.D.E.]... e vocês 
vêm até aqui doentes. Agora, tenham cuidado da forma como vocês respondem. Será 
que Ele poderia vos curar? Não, não, Ele já o fez. Ele diria: "Eu fi-lo no Calvário." No 
Calvário é onde vocês foram curados, não na plataforma, não lá no vosso assento: no 
Calvário é onde vocês foram curados. Agora, vocês podem aceitá-Lo aqui na 
plataforma, ou então vocês podem aceitá-Lo ali. Mas na verdade vocês foram curados 
no Calvário. 

Por exemplo se houvesse uma pessoa muito malvada no edifício esta noite...?... 
Será que Jesus poderia salvá-los esta noite? Não, Huh-uh, Ele já o fez no Calvário. Foi lá 
que o preço foi pago. Não importa o quanto a pessoa fosse malvada; eles poderiam 
aceitar isso esta noite, aquilo que Jesus já fez. Amém! Saibam que, isso já está feito; 
portanto vocês somente têm de aceitar isso agora.  
17  Mas o que Jesus faria se Ele estivesse aqui? Ele poderia saber o porquê; Ele 
poderia vos dizer algo tal como Ele fez na Bíblia: disse à mulher onde estava o problema 
dela, disse ao Natanael onde ele estava quando o Filipe Lhe encontrou. E Ele—E Ele 
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disse: "Eu não posso fazer nada de Mim mesmo; a não ser o que Eu vejo o Pai fazer 

numa visão... O Pai... O Pai Me dá uma visão, daí Eu faço o que Ele Me diz." Será que 
vocês perceberam esta noite a respeito da ressurreição de Lázaro? Jesus teve uma visão. 
O Pai disse-Lhe o que aconteceria. Amém. 

Agora, Ele pode fazer a mesma coisa hoje à noite. E se Ele, quantos já estiveram 
aqui antes? Levantem a vossa mão?  

[Espaço vazio na Fita—N.D.E.] Pai, eu sei que não há virtude no homem. Não há 
virtude num lenço, mas isso é um sinal de Fé. Não houve virtude nos lenços que o 
Paulo orava. Não houve virtude...?... Mas era a obediência à Palavra de Deus, portanto é 
isso que eu faço...?... [Espaço vazio na Fita—N.D.E.] 

Eu envio milhares por mês desses no mundo inteiro. Os testemunhos 
simplesmente se amontoam em toda parte.  
18  Há pouco tempo, na Alemanha, em Berlim. Houve uma pequena mulher que 
estava numa cadeira de rodas com artrite há vários anos. Eu orei por um lenço e enviei 
aquilo. Quando ela o recebeu... Quando ela o recebeu ela prendeu aquilo na sua roupa 
interior, tal como eu disse a ela. E ela disse [Espaço vazio na Fita—N.D.E.] 

Se nós O desobedecermos, e rejeitarmos o Sangue do Seu Filho. Agora, se o 
Senhor Jesus [Espaço vazio na Fita—N.D.E.] e souber o que está errado [Espaço vazio 
na Fita—N.D.E.] será que vocês creriam solenemente que isso é a Sua Presença? Vocês 
terão de crer que isso é algum sobrenatural. Portanto, se vocês aceitarem nisso em ser 
Jesus, então Ele pode vos ajudar. Será que vocês farão isso? Na língua... Tiveste—tiveste 
uma operação... será que vocês crêem que o Senhor Jesus está presente? Venha aqui. 

Senhor Jesus, eu abençoo este homem no Nome de Jesus. Amém. Vai, meu irmão 
e creia com todo o teu coração. Tenha Fé em Deus. Creia com todo o teu coração e fique 
curado. Amém. 

Creiamos em Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Bem, se—
se eu disse a verdade, então Deus vindicará que eu disse a verdade. Então tu tens que 
ser o juiz. Amém. 
19 Tu tens estado muito doente; depois de... há muito tempo... tu eras muito mais 
jovem do que tu és agora. Tu começaste com um estado de nervosismo. E o teu estado 
nervoso continuava a te incomodar. Agora eu te vejo a orar com cabelo branco. E há 
algo que correu mal com o teu estômago. E a tua comida ficou tão azedo, a ponto que 
aquilo não se digeriu. E tu ficas incomodado à noite. E tu foste examinado por causa 
disto. E tu—tu foste a uma clínica ou—ou—ou a um lugar e—e havia um homem forte, 
um homem grande, que estava a fazer o exame. E ele estava a usar um tipo de fato 
cinzento, e depois eles queriam te operar no—no estômago. E eles tiraram algo do 
estômago, onde há uma, duas, três, três úlceras que surgiram no estômago. E depois, 
quando fizeram isso, eles coseram isso de novo. E tu voltaste para casa. E isso ainda não 
está curado; isso não foi feito correctamente. Tu ainda não consegues comer bem. E o 
teu peso não está bem. Tu não podes aumentá-lo.  
20  Essas coisas são verdadeiras. Será que tu crês agora? Quem conhece a tua vida a 
não ser Deus? Isso é o Seu Amor para contigo. Será que tu falas Inglês? [A mulher diz 
"Sim."—N.D.E.] Eu oiço alguém dizer: "Alice." O teu nome, o teu nome é Alice, e o teu 
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último nome é Humberg. Amém. Tu estás curada. Tu podes ir para casa e ficar bem. 
Amém. 

Tenha fé em Deus. Não te assustes agora. Se tu estás preocupada novamente, 
então não faças isso. Isto é Bíblico. Na América, saiba que, isso é tudo. Eu oiço os nomes 
das pessoas, mas eu não consigo pronunciar estes nomes Franceses. Saiba que, quando 
o Pedro veio ter com Jesus, Jesus disse: "O teu nome é Simão, e o nome do teu pai é 

Jonas." Amém! Jesus Cristo O mesmo ontem, hoje, e para sempre... Ele te conhece. 
Amém.  
21  Como estás? Tu falas Holandês. Será que tu crês? Eu sou apenas um homem, o 
teu irmão, o teu amigo em Cristo. E nós somos desconhecido um ao outro. Eu nunca te 
vi na minha vida. 

A senhora vestida de camisola vermelha, com cancro, Jesus te cura, se tu 
conseguires crer com todo o teu coração. Amém. Tenha fé. 

Isso não te fará mal; Isto é o Espírito Santo. Tu estás a sofrer com um problema 
de coração. Tu tens um problema de coração, um sério problema de estômago, muito 
mau. Tu morrerias, caso Deus não te curasse. Isso é um cancro no estômago. Tu és 
religiosa; eu te vejo diante de uma igreja. Eu acredito que tu és Católica. Tu és Católica. 
Eu te vejo a recitar um terço na oração. Será que tu crês que que eu sou o Profeta de 
Deus? Será que tu aceitaria agora Jesus como sendo Deus para salvar a tua vida? Venha 
até a mim, minha irmã. 

Oh, Deus do céu, tem piedade desta mulher moribunda. E que a misericórdia de 
Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, descanse sobre esta mulher, e que ela 
viva. No Nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus esteja contigo. Digamos: "Louvado 
seja o Senhor!" 
22  Como estás? Será  que tu crês de todo o teu coração? Tenha fé em Deus. Houve 
algo que te tocou, quando tu ouviste o que não ia bem com a outra mulher. Cancro, isso 
está horrivelmente mal. Será que tu crês que Deus pode curar-te disto? Tu crês? Ela crê 
nisso? Olhe para este lado. Aí, que tu tenhas a fé, mãe. Tu estás um pouco avançada na 
idade; isso não importa para Deus. Ele te ama; tu és apenas uma criança para com Ele. 
O cancro está no seio, no peito direito. Isso é verdade. 

Pai Celestial, eu olho para esta pobre mulherzinha, e eu penso na minha querida 
mãe baixinha do outro lado do mar, algures que está agora de joelhos, a orar pelo seu 
filho pregador. Será que Tu não ajudarás esta mãe baixinha? Ó Deus, que a virtude do 
Calvário a diga a vida dela, através do Nome de Jesus Cristo. Amém. Seja abençoada. 
23  Boa noite. Nós somos desconhecidos um ao outro. Nós não nos conhecemos um 
ao outro. Mas olhe para mim só um momento. Será que tu crês que eu sou o servo de 
Deus? Metade desta audiência está a sofrer com o teu problema. Vira-te desta maneira; 
permitem-me vos mostrar uma coisa. Quantas pessoas nesta audiência estão a sofrer 
com distúrbios nervosos, levantem a vossa mão? Será que eu vos disse bem? A respeito 
de... 

[Espaço vazio na cassete—N.D.E...]... isso te tornaria pior. Isso não te pode 
ajudar; Isso é o fluxo da mente através dos nervos. E isso está na esfera sobrenatural. 
Deus nunca permitiu a ciência ter uma coisa para o nervosismo. Eles têm tratamentos 
de choque. Mas isso é um tiro na escuridão: às vezes torna-os ainda piores. Mas Jesus 
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não pode falhar. Será que tu crês nisso? Senhora, tu ficaste em muito mau estado, 
porque a tua mente continua a vaguear. Agora, creia com todo o teu coração. Eu posso 
fazer isso sair de ti agora, mas eu não consigo manter isso afastado. Agora, é a tua fé 
que pode manter isso afastado. Será que tu crerás de todo o teu coração? 
24  [O Irmão Branham fala com o intérprete—N.D.E.] Quando ela creu com todo o 
coração dela? Incline a tua cabeça. Que a audiência incline também. Ó Deus, no Nome 
de Jesus, esta pobre mulher... ao ver pelo caminho lá, aquela armadilha foi posta para 
ela por Satanás, e eu sei, Senhor, que se algo não acontecer, o qual está prestes a 
acontecer dentro de alguns meses... eu rogo por misericórdia. Ó Deus, arranque este 
mal. Alivia agora este fardo para que ela tenha fé. 

Satanás, eu te afasto dela no Nome de Jesus Cristo. Amém. Isso já se foi embora. 
Será que vês este suspiro de alívio? Digamos: "Louvado seja o Senhor!" Amém. 

Se eu te dissesse que Deus te curou do teu problema de costas quando tu estavas 
sentada ali, será que tu crerias? Será que tu crês nisso? Amém. E então prossiga. Amém. 
Isso já acabou. Amém. Digamos: "Louvado seja o Senhor!" Venha, senhora. Está a 
seguir esta senhora, uma sombra escura da morte. A senhora tem cancro. Mas não tenha 
medo; Jesus está aqui para te curar. Venha, aqui minha pobre irmã. 

Oh, Satanás, eu venho no Nome do Senhor Jesus. Este espírito impuro, tu 
encurralaste esta pequena mãe. Eu—eu repreendo-te no Nome de Jesus, saia da mulher. 
No Nome de Jesus... 

[Espaço vazio na Fita—N.D.E.] será que vocês vêem o sorriso? Deus cura. Amém. 
[Espaço vazio na Fita—N.D.E.] ...?....  
25  ...Que Ele disse que faria. E os nossos olhos os vêem; os nossos ouvidos os 
ouvem; e nós contemplamos a glória de Deus...?...maravilhoso. Oremos. 

Pai, nós oramos no Nome de Jesus, para que Tu nos ajudes esta noite. Agora nós 
sabemos que quando Tu estavas aqui, Pai, Tu não afirmaste ser um Curador. Tu 
disseste: "Não sou Eu que faço as obras. É o Meu Pai que habita em Mim." Tu disseste: 
"Não faço nada de Mim mesmo, mas o Pai mostra-Me o que fazer, e Eu faço." E Pai, 
nós vemos que Tu—o que Tu fizeste com o nosso Senhor, tal como Tu foste capaz de 
falar com a mulher no poço e dizê-la onde estava o problema dela. E quando Tu disseste 
a Filipe onde ele estava, e disseste a Natanael... Muitas outras grandes coisas que Tu 
fizeste. E Tu nos deste a promessa, de que as obras que Tu fizeste, nós também as 
faríamos. 

Pai, nós cremos nisso especialmente no tempo do fim. Perdoa-nos, Pai, dos 
nossos pecados. E eu oro por eles esta noite, que Tu Te manifestes da mesma maneira a 
esta audiência esta noite. Cure os doentes e salve os perdidos. No nome de Jesus, nós 
oramos. Amém.  
26  Está a ficar tarde, e o senhor Bosworth já pregou, e agora já vamos chamar a fila 
de oração e orar pelos doentes. 

Por favor, lembrem-se destes amigos, não é necessário que ninguém ore 
individualmente por vocês. A parte necessária é a vossa fé em Deus. Observem o que o 
nosso Senhor faz. Os paralíticos se levantam completamente; os cegos recebem a sua 
visão; os surdos e mudos falam e ouvem; o segredo dos corações são revelados, tal 
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como Jesus fez quando Ele estava aqui na terra. Ele ainda é Jesus, O mesmo ontem, hoje, 
e para sempre. 

(Irmão Bobby, quantas... quais são os cartões que distribuiram? Quantos cartões 
são?) Eles distribuiram vários cartões: C, D, G, e E's, e F. Portanto, nós teremos de 
chamar de algum lado a fim de trazer um grupo aqui em cima. 

Comecemos em E, E... Digamos E-65. Será que podes levantar a tua mão? E-65, 
será que podes levantar a tua mão? Esta senhora levantaria a sua mão, aqui mesmo. 
Muito bem. E-65, 66, E-66. [Espaço vazio na Fita—N.D.E.] 
27  Deus sabe... E vocês compreendem que eu não. Se houvesse alguma coisa que eu 
pudesse fazer para te ajudar, ou qualquer outra pessoa e que eu não o fizesse, então eu 
seria selvagem. Se eu pudesse ajudar alguém e que eu não o fizesse, então eu seria 
muito cruel. A única coisa que eu posso fazer é aceitar um dom que Deus me deu a fim 
de vocês terem Fé no Seu Filho, Jesus Cristo. E Ele prometeu na Bíblia que Ele viria em 
nós e faria estas coisas ao longo de todas as Eras, até que Ele voltasse fisicamente 
novamente. Será que vocês crêem nisso? Agora, tu és tal e qual com a mulher que 
estava no poço. 

Será que alguma vez tu já leste? Ela disse: "Senhor, eu percebo que Tu és um 

Profeta." E Ele disse: "Senhor, eu percebo que Tu és um Profeta." "Eu sei que quando 

o Messias vier, o Cristo, Ele fará estas coisas." Saibam que, este foi o sinal de Cristo. 
Disse: "Mas Quem és Tu?" 

Jesus disse: "Eu sou Ele." Entendem? Para descobrir o que estava errado com a 
mulher aquilo era o sinal de Cristo. Aquilo continua a ser o sinal de um profeta. E aqui 
estamos nós esta noite, apenas um homem e uma mulher, aqui nesta plataforma, 2 mil 
anos mais tarde.  
28 [Espaço vazio na Fita—N.D.E.] Será que este Jesus te faz ficar bem? A jovem 
senhora sentada ali, se tu crês de todo o teu coração, então tu podes ficar curada. 
Amém. 

A senhora sentada ali, com dificuldade em respirar. Será que tu crês que Jesus te 
cura, senhora? Muito bem, levanta-te. Tu tens sofrido de um problema nervoso, o qual 
te causou estar paralisada. Respire agora. Isso já se foi agora. Acene a tua mão. Tu não 
precisas de cartões de oração; tu tens que ter Fé. A fé daquela mulher tocou o Senhor 
Jesus. É por isso que ela foi curada. Isso é ASSIM DIZ O SENHOR. 

Como estás? Será que tu crês de todo o teu coração no Senhor Jesus? Eu sou 
apenas o teu irmão, mas Jesus sabe tudo a respeito de ti. Tu estás consciente de que tu 
estás na Sua Presença. 

Tu, que estás sentado ali atrás a olhar neste lado, atrás do poste com problemas 
de estômago, ali atrás. Será que tu crês com todo o teu coração? Sim, a senhora, de 
cabelo branco. É isso mesmo. Ela está de pé agora. Estás curada. Jesus Cristo te cura.  
29  Saibam que, Satanás estava a fazer o mal. Quando tu vieste aqui... saiba que, tu 
também tiveste problemas de estômago, a mesma coisa. Portanto, Deus pode curar-te. 
Tu tiveste muitos problemas por causa disso. Uh-huh. A tua operação, uma operação 
hospitalar. Tu foste cortado. Isso é verdade. Tu tens... de trás e de frente, um e depois o 
outro... para que tu saibas; eu não consigo falar a tua língua. Olha para mim e creia com 
todo o teu coração. Será que tu crês em mim em ser o Seu profeta? Eu creio que sim. 
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Aqui está outra coisa que tu podes saber. Tu és uma mulher casada. E será que tu crês 
de todo o teu coração? Crês que Jesus Cristo está aqui para curar-te? 

Tu tens um ente querido; alguém com problema nos seus pulmões...?...pelo qual 
tu queres orar. Tu tens estado a orar. Isso é verdade. Será que tu crês agora que Deus os 
curará? Venha aqui. 

Senhor Jesus, tenha misericórdia e cura-a, querido Deus, no Nome de Jesus 
Cristo. Amém. Agora vai crendo, e tu não terás que fazer mais operações. Apenas seja 
fiel; isso é tudo. 

Louvado seja o Senhor. Se vocês podem crer, então todas as coisas são possíveis. 
Será que vocês crêem Nele de todo o vosso coração?  
30  A senhora que levantou a sua mão ali atrás, com quase 3 ou 4 filas atrás. Ela está 
a sofrer com um problema de fígado. Se tu crês, então tu podes ser curada. Será que tu 
crerás? Sim. Vá e seja curada então, no Nome de Jesus. Amém. 

Será que tu crês de todo o teu coração, senhora? Eu nunca te vi. A tua fé é 
grande. Eu mal consigo ver a audiência agora. Eu não sou um fanático. Que Deus me 
testemunhe. 

Nós nunca nos conhecemos antes, nós somos desconhecidos um ao outro. Jesus 
Cristo nos conhece os dois. Tu tens problemas com as tuas pernas, a fraca circulação, 
por causa do teu trabalho. Tu trabalhas de pé. Tu ficas perto de pessoas doentes ou algo 
assim. Tu és uma enfermeira. Há duas de vocês. Ali... Você tem uma irmã gémea, e ela 
também é enfermeira. E ela tem problemas de costas. Amém! Venha. 

Pai Celestial, no Nome do Senhor Jesus, que isto, que a nossa irmã seja curada e 
os seus entes queridos. Eu lhes abençôo no Nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. 
Amém. Que Deus te abençoe.  

Se vocês podem crer, então todas as coisas são possíveis, mas vocês devem crer. 
31  A senhora, que está a olhar para mim lá atrás, lá atrás, a sofrer com uma 
pertubação nervosa... será que tu crês de todo o teu coração, senhora? Se tu podes crer, 
então tu podes ficar curada. Por exemplo, se tu quiseres saber quem é, então uma 
senhora... Aquela sentada ao teu lado, olhe para este lado, tu estás a sofrer com um 
problema de fígado. Será que tu percebes? Sim. É isso mesmo. Agora, se vocês quiserem 
saber, então aí está a senhora. Levante-te. Levante-te. 

Agora, se tu queres crer em Deus com todo o teu coração, aquela senhora mesmo 
ao teu lado, e do outro lado está s sofrer com uma dor de cabeça. É isso mesmo, 
senhora. Agora, todos podem ir para casa, e ficar bem. Jesus Cristo vos cura. Amém. 

Será que vocês crêem? Apenas tenha Fé em Deus.  
A senhora, como estás? Nós, somos desconhecidos um do outro. Deus nos 

conhece os dois. E um dia, Deus, e tu, e eu estaremos juntos. E nós teremos que prestar 
contas das nossas vidas. Será que tu crês nisso?  

Será que tu estás a crer a partir da maca ali? Tu estás perto do Reino agora. Sejam 
reverentes, todos.  

Com licença. Eu apenas tenho que seguir o Espírito Santo. Eu não pensaria isso. 
Isso não é um espectáculo de palco. Vocês estão enganados; não façam isso. Algo de 
mal pode vos acontecer. 
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32  Tu estás a sofrer com um problema na tua boca. Está muito escuro à tua volta. 
Isso é um cancro. Tu és uma mãe. Eu vejo um rapaz ao teu lado, com aproximadamente 
10 ou 11 anos, doente também, com algo no pulmão, tuberculose no pulmão. E aqui está 
algo a respeito de ti. Em toda a tua vida, tu tiveste um desejo, dizias: "Um dia tu te 

tornarias uma Cristã." Tu precisas de Jesus como o teu Salvador. Estas coisas 
aconteceram para te trazer até Ele. Será que tu aceitas agora Jesus como o teu Salvador 
pessoal? Que os teus pecados te sejam perdoados, minha filha. Vá no Nome de Jesus e 
viva, e deixe o teu filho viver também. 

Tenha fé em Deus. Não duvide, mas creia com todo o teu coração. Enquanto 
Jesus Cristo, o Filho de Deus está aqui. Agora, será que tu crês Nele?  
33  [Espaço vazio na Fita—N.D.E.]... Jesus Cristo, o Filho de Deus, são as coisas que 
Ele fez quando Ele estava aqui na terra. Irmão e irmã, não sou eu; é Jesus. 

Agora, a senhora ali de pé, eu não leio o... Isso não se trata de ler a mente das 
pessoas. Será que vocês acham que as pessoas estão a pensar em coisas que elas 
cometeram há muitos anos atrás? Que a senhora se aproxime de mim, e apenas segure a 
minha mão. Se Deus me disser qual é o problema com a senhora, será que tu O 
aceitarás? Tu és a... Senhora, aqui, se Jesus apenas me mostrar qual é o teu problema, se 
tu quiseres, tu levantarás a tua mão, se tu O aceitares?  

Tu sofres de pertubação feminina, um disturbio feminino. Agora Ele já te curou; 
tu podes ir. Que Deus te abençoe. 

Tenha fé, creia com todo o teu coração. Se tu podes crer, então Deus te fará ficar 
bem.  
34  Ali está sentada uma senhora, ali atrás desta fila, a sofrer com uma pertubação 
feminina, com uma coisa branca colocada no cabelo dela, uma pequena rosa branca. A 
tua fé te curou, senhora. Deus te torna curada. Que Deus te abençoe. Amém. 

Eu não conheço estas pessoas. Como é que eu conseguiria saber o que se passava 
com elas? Isso é a fé delas. 

Aquela senhora, exactamente agora, estava a dizer no coração dela: "Eu creio 

nisso. Isso é verdade." E Deus a curou. Ela não se apercebeu quão mal ela estava. Mas a 
senhora lá trás estava aqui de pé na plataforma. E eu vi uma visão, o Anjo do Senhor ir 
com ela. Foi assim que eu soube quem ela era. E ela estava a dizer no coração dela: "Eu 

creio nisso." Se isso é verdade, senhora, então será que tu levantarias a tua mão? Será 
que tu crês agora? Tu não tens nenhuma cartão de oração; tu não tens nenhum meio, 
absolutamente nada. Unicamente a tua fé te curou, e o que eu te disse que eu vi numa 
visão aqui, e o que tu estavas a dizer, se isso era verdade, então acene a tua mão. 
Digamos: "Louvado seja o Senhor!" Agora, será que vocês crêem? Ele está aqui para 
que cada um de vocês fique curado.  
35  Um rapazinho, venha cá. Eu acho que tu és um rapazinho simpático. Não 
passou muito tempo desde que o meu rapazinho era assim. Eu tenho um rapazinho em 
casa com apenas  6 semanas de idade, o pequeno Joseph. E eu o deixei para que eu 
pudesse vir vos ajudar. Será que tu gostas de ir à igreja? Tu—tu sabes quando eles te 
ensinavam que Jesus levava crianças pequenas e impunha sobre elas as Suas mãos e 
elas ficavam curadas? Eu acho que tu és um rapazinho simpático. Agora, querido, Jesus 
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subiu ao céu, mas o Seu Espírito regressou. Portanto, o Irmão Branham veio para te 
ajudar no Seu Nome. 

Agora, aquele Jesus maravilhoso que viveu lá no passado, se Ele estivesse aqui, 
Ele colocaria a mão Dele sobre ti e te abençoaria e tu ficarias bem. Será que tu crês 
nisso? Bem, Ele enviou-me para colocar as minhas mãos no Seu Nome. Portanto, tu 
também ficarás bem. Agora, Jesus saberia qual era o teu problema, será que Ele não 
saberia? Então se Jesus me disser qual é o teu problema, então será que tu crerás que o 
Irmão Branham está a dizer a verdade, será que isso não é verdade? Asma. Amém! 

Querido Pai Celestial, eu abençoo este rapazinho no Teu Nome. Eu oro que Tu o 
cures. Tira dele este nervosismo, a condição asmática, e que o rapazinho viva para ser 
um homem forte. Eu o abençôo no Nome de Jesus. Amém. Vá, agora e tu ficarás bem. 

Deus pode curar-te do teu problema de costas, tal como Ele fez com aquele que 
acabou de passar há momentos...?... Amém. Digamos: "Graças sejam dadas a Deus!" 

Tu sofres com um problema de estômago. Eu te vejo a te afastares de uma mesa, 
porque tu não conseguiste comer tudo. Isso te deixa perturbada. Isso já tem estado 
assim há muito tempo. Tu começaste quando tu eras, quase num gênero de meia-idade 
de mulheres por estares muito nervosa, e tu tens estado nervosa desde então. Foi isso 
que causou que o teu estômago ficasse nesse estado. É isso mesmo; sim. Venha cá, 
minha...?...  

Querido Deus... 


