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1 Hebreus 4:12 Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que 
espada alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e 
medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.  

2 João 4:1-30 E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus 
fazia e batizava mais discípulos do que João (Ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas os 
Seus discípulos), deixou a Judéia, e foi outra vez para a Galiléia. E era-Lhe necessário 
passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade 
que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do 
caminho, assentou-Se assim junto da fonte. Era isto quase à hora sexta. Veio uma mulher de 
Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-Me de beber. Porque os Seus discípulos tinham ido 
à cidade comprar comida. Disse-Lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo Tu judeu, me 
pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? (porque os judeus não se comunicam com 
os samaritanos). Jesus respondeu, e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e Quem é o 
que te diz: Dá-Me de beber, tu Lhe pedirias, e Ele te daria água viva. Disse-Lhe a mulher: 
Senhor, Tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo; onde, pois, tens a água viva? És Tu 
maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus 
filhos, e o seu gado? Jesus respondeu, e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a 
ter sede; mas aquele que beber da água que Eu lhe der nunca terá sede, porque a água que 
Eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-Lhe a mulher: 
Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe 
Jesus: Vai, chama o teu marido, e vem cá. A mulher respondeu, e disse: Não tenho marido. 
Disse-lhe Jesus: Disseste bem: Não tenho marido; porque tiveste cinco maridos, e o que 
agora tens não é teu marido; isto disseste com verdade. Disse-Lhe a mulher: Senhor, vejo que 
és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde 
se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-Me que a hora vem, em que nem neste monte 
nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis; nós adoramos o que 
sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os 
verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura a 
tais que assim O adorem. Deus é Espírito, e importa que os que O adoram O adorem em 
espírito e em verdade. A mulher disse-Lhe: Eu sei que o Messias (que se chama o Cristo) 
vem; quando Ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu O sou, Eu que falo contigo. E 
nisto vieram os Seus discípulos, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma 
mulher; todavia nenhum Lhe disse: Que perguntas? Ou: Por que falas com ela? Deixou, pois, 
a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que 
me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade, e 
foram ter com Ele.  

3 Cristo é o Mistério de Deus Revelado Agora, esta semana tem sido uma semana de 
grandes bênçãos. Nós tivemos entrevistas particulares esta semana, de pessoas que estavam 
esperando desde os Sete Selos. E eu não duvido que algumas delas, naturalmente, foram 
chamadas de fora da cidade, através da nação. Porém na manhã antes que as entrevistas 
começassem, sentado no quarto, o Espírito Santo me deixou escrever por extenso exatamente 
tudo que aquelas pessoas sabiam, tudo que elas desejavam perguntar; rodar as perguntas 
exatamente da maneira que elas desejavam e lhes contar os seus sonhos e a interpretação 
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antes mesmo que elas me dissessem. Agora, as pessoas estão dentro do quarto, ali. E eu 
prosseguia e as deixava falar. Elas diziam: “Bem, irmão Branham, eu venho de tal e tal”. Eu 
dizia: “Agora lembre-se, nós temos nos reunido aqui não para companheirismo. Nós não 
temos vindo aqui para companheirismo um com o outro. Há uma pergunta em sua mente, em 
seu coração, na qual você tem tropeçado e não sabe o que é. E eu talvez serei capaz, pela 
ajuda de Deus, de respondê-la”. Eu dizia: “Lembre-se, a rainha do sul tinha algumas 
perguntas também, quando ela veio até Salomão. E a Bíblia diz que não havia nada revelado 
ou oculto que Salomão não pudesse responder”. E eu disse: “Um maior do que Salomão está 
aqui. (Vê? Isso mesmo). O Senhor Jesus prometeu: ‘Onde estiverem dois ou três reunidos em 
Meu Nome, ali Eu estarei no meio deles. (Vê?) E tudo quanto é coisa em que eles possam 
pensar, ou desejar, e pedir, lhes será dado’. E agora sua pergunta é sobre algo que você não 
está informado, sobre algo que você não sabe como abordar, sobre algo que você não sabe o 
que fazer”. E eu disse: “Novamente, a Escritura diz isto: ‘Os Anjos de Deus estão 
acampados ao redor daqueles que O temem’, portanto num outro mundo onde os cinco 
sentidos não declaram”. Os cinco sentidos somente se põem em contato com este mundo. Se 
você não tivesse tato, você não poderia sentir nada. O tato não seria nada para você; isso 
seria um outro mundo. Se você não tivesse vista, o que você olharia seria para um outro 
mundo, você não saberia nada sobre isto. Então estes cinco sentidos são a única coisa com a 
qual Deus nos soltou. Agora há um outro sentido chamado fé. Porém pela fé você sobe uma 
escada, e finalmente você pode chegar tão alto que você penetra num outro mundo, que é a 
visão. Aí você pode ver. Exatamente como se você nunca soubesse o que era isto que você 
estava sentindo com o seu sentido do tato, nunca o visse. Então se seus olhos se abrissem, 
você poderia vê-lo. Seria tudo um mistério para essa pessoa que nunca pôde ver. Seria um 
mistério para ela, embora fosse aquilo mesmo.  

4  Agora, observe que o irmão Branham está falando de coisas que são um mistério aqui, 
e lembre-se que o seu sermão é intitulado “Cristo é o Mistério de Deus Revelado”. 

5 E ali dentro, o Senhor, antes que nós chegássemos aqui, as pessoas através do país, 
de todo lugar, do norte, sul, oeste, chegavam para estas entrevistas. E assim que elas 
terminavam de falar, exatamente as perguntas que elas faziam, o assunto sobre o qual elas 
haviam perguntado... Eu dizia: “Observe aqui”. Levantava e ali havia um pedaço de papel 
com cada pergunta. E rodava exatamente da maneira que elas haviam perguntado, (que iam 
perguntar), e a resposta para aquela pergunta caía ali, exatamente da maneira que ela fora 
respondida. O Senhor é grande; Ele sabe todas as coisas. Porém ainda assim, me levou quase 
três dias para sair daquela tarde, do que foi, um tal dilacerar. E agora eu pensei em tê-la, 
todavia, antes que nós saíssemos. 
 

6 E há a maneira própria, a verdadeira maneira para indivíduos. Agora, há coisas que 
podem ser ditas. E se as pessoas aqui que sabem os segredos dos corações que foram 
revelados, que seria absolutamente... Seria horrível. Causaria crimes, faria com que 
atirassem uns nos outros, ou algo assim, se isso fosse revelado bem aqui na plataforma deste 
modo, num público, diante do público. Causaria crimes que levariam à prisão em 
penitenciária, e tudo mais, isso causaria... 

7 Mas quando vocês estão assentados juntos dessa maneira, o Espírito Santo – somente 
dois de vocês juntos. Mas nós entendemos isto, que o que as pessoas me perguntam é 
particular. Eu não digo nada sobre isto. E o que eu digo para elas, é com elas se desejam 
dizê-lo ou não. Está vendo? Mas deve ser conhecido entre nós, na entrevista. Que é tomar a 
pessoa, uma por vez, e sentar ali até que tudo seja completamente solucionado, (Vê?), o 
Espírito Santo. 

8 E então pensar na graça, o Espírito Santo dizendo tudo sobre isto, para cada uma, 
toda uma fila delas, antes mesmo que elas aqui chegassem; através do país, vindo, pessoas 
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que eu nunca vi na vida. E as copiava para que elas soubessem, é apenas uma rotina de 
acordo com as perguntas, da maneira que elas as responderiam.     

9 Um irmão tinha perguntas sobre a semente da serpente, às quais não cheguei 
exatamente a responder, porque a pouca meia hora deles tinha terminado. Eu espero que ele 
as tenha corretamente, as respostas a elas, no papel. Eu... Ele as havia copiado, e ele não 
chegou a todas as suas respostas, então eu somente lhe devolvi o que estava escrito – as 
respostas no papel. Se ele não as tem, Billy Paulo tem. Eu sei que o homem está assentado 
aqui. Eu acabei de olhar para ele há alguns momentos atrás. Então se ele deseja encontrá-
las, estão escritas por extenso num pedaço de papel, as respostas às suas perguntas. 

10 Agora, eu não sei o que dizer aqui, mas posso dizer uma coisa, isso não é João 14:12 e 
eu, portanto, não espero ver algo assim dentro do corpo de Cristo.  

11 O que eu creio é que isso é Hebreus 4:12 Porque a Palavra de Deus é viva, (isso 
significa que Ela está viva) e eficaz, (o que significa que Ela é cheia de energia, Ela é ativa, e 
é operatória) e mais afiada (o que significa que é muito decisiva, ou seja, de identificação 
precisa) mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra (ou penetrante) até 
a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os 
pensamentos e intenções do coração (é tão decisiva que Seus julgamentos são de 
identificação precisa) E não há criatura alguma encoberta diante Dele; antes todas as coisas 
estão nuas e patentes aos olhos Daquele com Quem temos de tratar. Visto que temos um 
grande Sumo Sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente 
a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das 
nossas fraquezas; porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar 
misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.   

12 Agora, deixe-me dizer isto sobre o que acabamos de ler do sermão do irmão Branham, 
esta manhã. Vemos como a Palavra de Deus discerne e pode dividir o passado do futuro, até o 
ponto onde o Espírito Santo mostrava para o irmão Branham quais as perguntas que cada 
pessoa faria e ao mesmo tempo, dando-lhes as respostas para as suas perguntas na mesma 
ordem em que eles faziam. Até mesmo mostrando-lhes sonhos que tinham. E ele até mesmo 
disse que havia algumas perguntas que eles não teriam tempo de fazer no prazo da sessão de 
aconselhamento de 30 minutos, mas ele ainda tinha essas perguntas escritas juntas com a 
resposta a essas perguntas que estavam em suas mentes, mas que foi incapaz de alcançá-los 
devido à falta de tempo. Isso me lembra do que a Bíblia nos diz de que antes mesmo de 
perguntarmos, Deus responderá. 

13 Então eu espero que você possa ver que, se este homem mortal chamado William 
Branham, um que nasceu em pecado, formado em iniqüidade, e que chegou ao mundo falando 
mentiras pode ainda assim render-se a Deus para que Deus, que é a Palavra, possa dizer a ele 
de forma adiantada sobre o que as pessoas diriam, o que eles sonharam, quais as suas 
perguntas que estão em sua mente, até mesmo melhor do que eles poderiam dizer de suas 
perguntas, e depois ter a resposta escrita antes mesmo de fazer a pergunta, então quanto mais 
o Filho de Deus que não nasceu em pecado, que não foi formado em iniqüidade, e que não 
veio ao mundo falando mentiras? E Ele está sentado à destra do Pai sempre fazendo 
intercessão por nossa confissão.  

14 E do que William Branham chamou isso? Ele chamou isso de a graça de Deus. Mas 
isso é ter a própria mente de Deus quando vemos coisas assim acontecerem.  

15 O apóstolo Paulo disse em Romanos 8:26 E da mesma maneira também o Espírito 
ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o 
mesmo Espírito (que é próprio Espírito de Deus) intercede por nós com gemidos 
inexprimíveis. E Aquele que examina os corações (Hebreus 4:12 que é a Palavra de Deus que 
examina os corações) sabe qual é a intenção do Espírito; e é Ele que segundo Deus intercede 
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pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que 
amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito.  

16 Agora, aqui está a coisa que eu gostaria de examinar aqui. O irmão Branham estava 
falando sobre pessoas que viam de grandes distâncias para se aconselhar com ele sobre coisas 
muito pessoais, e mesmo dias antes que eles alguma vez aparecessem, ele não só já sabia 
quais as perguntas que eles gostariam de fazer, mas a ordem em que eles iriam fazer essas 
perguntas, assim como também dos sonhos que eles compartilhariam com ele, e ainda por 
cima de quais eram as respostas para as suas perguntas. 

17 Então nós lemos aqui que o apóstolo Paulo nos diz: “O Espírito sabe o que havemos 
de pedir” até mesmo mais do que nós mesmos. Então, na verdade, Ele conhece a nossa mente 
melhor do que nós mesmos conhecemos. E é o Espírito que intercede em nosso favor por nós, 
porque às vezes nós não conseguimos nem mesmo expressar em palavras o que é que está nos 
incomodando, mas Deus sabe exatamente o que é, porque a Palavra de Deus discerne até com 
grande precisão conhecendo os pensamentos e até mesmo as intenções do nosso coração.  

18 Então nós estamos olhando para um Deus que através do Seu Espírito sabe. Ele sabe, 
Ele sabe de tudo que se trata. Agora, para mim, isso é Mateus 6:8b “Porque vosso Pai sabe o 
que vos é necessário, antes de vós Lho pedirdes”.  

19 Se pudéssemos compreender a graça de Deus, irmãos e irmãs, que deseja ajudá-lo 
mais do que você quer ser ajudado. Mas até que possamos morrer para nós mesmos, e sair do 
caminho e deixar que Deus passe, embora Ele nos predestinasse para uma determinada coisa 
nós muitas vezes ficamos no caminho de Deus para realizar a coisa que estamos predestinados 
a realizar.  

20 Para tornar isto mais claro, deixe-me colocar desta maneira. O agricultor compra a 
semente para plantar no seu campo, mas antes que ele possa plantar a semente, ele deve lavrar 
o solo. Em seguida, uma vez que o solo esteja preparado para receber a semente, ele está livre 
para plantar essa semente. Mas, muitas vezes achamos que o nosso solo está cultivado e 
pronto para a semente, quando não está. É a nossa própria mente que fica no nosso caminho 
para impedir de receber o que Deus tem para nós. E é por isso que eu continuo pregando que 
você deve morrer para si mesmo, para que Deus manifeste em você o que Ele ordenou para se 
manifestar.  

21 O apóstolo Paulo disse em Romanos 8:29 Porquanto aos que de antemão conheceu, 
também os predestinou para serem conformes à imagem de Seu Filho, a fim de que Ele seja o 
primogênito entre muitos irmãos. 

22 Agora, o que isso significa? Significa que Deus sabia do seu resultado, mesmo antes 
que ele alguma vez se manifestasse no que esse resultado é. Através da presciência, Deus 
sabia, porque Ele ordenou você a isso. Então Ele sabia antes que você soubesse. Agora, deixe-
me repetir isso. Só Deus sabe mais sobre você do que você sabe sobre si mesmo. E já que 
Deus fez você e te ordenou para que você seja conforme à imagem do Seu Filho mais velho, 
você algum dia irá manifestar o que Ele ordenou a você para se manifestar. Mas para você se 
tornar o que Ele previu que você será, você deve fazer algumas mudanças para chegar até lá. 
E a grande mudança que você tem a fazer é sair do caminho. Deixe de lado tudo o que te é 
querido, e ponha tudo sobre o que Deus tem para você. Quando você puder morrer para si 
mesmo, então Deus pode manifestar o que Ele ordenou para você. Mas enquanto você pensar 
que tem tudo planejado, você está apenas obstruindo o plano Dele. Mas quando você 
consegue tirar a si mesmo e as suas ideias do caminho e sair e deixar Deus agir, então Ele está 
livre para completar o que Ele começou em você.  

23 Romanos 8:30-31 E aos que predestinou a estes também chamou; e aos que chamou 
a estes também justificou; e aos que justificou a estes também glorificou. Que diremos, pois, a 
estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a Seu próprio 
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Filho poupou, antes O entregou por todos nós, como nos não dará também livremente com 
Ele todas as coisas?  

24 Agora veja, Deus quer dar livremente todas as coisas, mas, por vezes, temos que 
aceitar a Sua maneira de dar. Em outras palavras, se não temos o que Ele ordenou para que 
nós tenhamos, não O culpe, culpe a si próprio por não sair do Seu caminho. 

25 Romanos 8:33-34 Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus 
quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo Quem morreu, ou antes Quem 
ressuscitou dentre os mortos, o Qual está à direita de Deus, e também intercede por nós.  

26 Agora eu vou mostrar o que eu quero dizer com a leitura de algumas histórias que o 
irmão Branham contou em seu sermão Credes Agora (06/12/1956). E eu quero que você 
preste atenção para uma coisa nesta história. Nesta história há uma pessoa com uma 
necessidade real. E essa pessoa que tem essa necessidade foi até o irmão Branham porque as 
coisas não estavam cooperando para ela. Ela saía de pregador para pregador em busca de 
cura. Ela ia de um psicólogo para um psiquiatra e mesmo assim sem nenhuma esperança para 
sua condição nervosa. 

27 Jesus nos prometeu em João 14:12-13 Na verdade, na verdade vos digo que aquele 
que crê em Mim também fará as obras que Eu faço, e as fará maiores do que estas, porque 
Eu vou para o Meu Pai. E tudo quanto pedirdes em Meu nome Eu o farei, para que o Pai seja 
glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em Meu nome, Eu o farei. Se Me amais, 
guardai os Meus mandamentos.  

28 Agora, a promessa é que se você crê, você fará o que Ele faz. E depois Ele também 
prometeu que o que você pedir, Ele o fará. Nem tudo o que pedir você receberá, você tem que 
sair do caminho. “Tudo o que pedirdes ao Pai em Meu nome Eu o farei, seja o que for que 
pedires Eu o farei”. Ele disse: “Eu vou fazer isso”. Então isso significa que quando você tenta 
fazer algo por si mesmo isso não irá funcionar. Você tem que parar de empurrar da sua 
maneira e da sua vontade e deixar que a maneira Dele e a Sua vontade seja feita. E até que o 
Dr. Adair saísse do caminho, tudo o que ele estava recebendo era um monte de frustração.  

29 Agora, eu espero que você possa ver aqui que o Deus que predestinou todas as coisas 
para que cooperassem para o seu bem, não somente pré-conheceu você e o seu resultado, mas 
ordenou você para esse resultado, e a única coisa que impede o processo é você. Porque 
enquanto você achar que pode produzir qualquer coisa, você está apenas em seu caminho. Se 
Deus disse isso, basta sair do caminho e deixá-Lo fazer isso. Agora, eu vou ler outra história 
de uma mulher que tinha uma verdadeira necessidade para a cura, porque ela estava em uma 
condição tão nervosa, e não percebeu que a doença foi causada por suas próprias ações ou 
falta de ação. 

30 Credes Agora (06/12/1953) § 36 Agora, nesse mesmo tempo, houve algo que 
aconteceu, só uma coisinha. Havia uma mocinha, uma mulher, que foi a uma igreja metodista 
em New Albany, Indiana. E esta mocinha, onde seu pastor era um bom amigo meu. O nome 
dele é o irmão Johnson. Ele está no Exército agora, e é um capelão. Ele estava no Exército, 
saiu e ele tinha uma encantadora igreja lá. Nós dois fomos criados em Kentucky, e ele 
pertencia a – foi para a metodista, e eu pertencia à igreja batista. E nós sempre fomos muito 
bons amigos, mas ele morava a vários quilômetros abaixo de mim. E ele disse: “Billy, se você 
simplesmente vir à minha igreja, eu não lhe pedirei para orar por nenhuma pessoa doente, 
enquanto você estiver em casa”. Porque eu gosto de descansar um pouco quando estou em 
casa. Eu quase tive que ser introduzido para a minha família. Essa é a verdade, porque 
(Vê?), eu nunca estou em casa por tempo suficiente. Eu chego em casa e, em seguida, 
quando... Temos vivido nesta casa há cinco anos, creio eu, e nunca tenho comido uma 
refeição na casa com as persianas para cima. As pessoas ficam em volta, e em torno do lugar 
assim... Quando você entra em uma sala você tem que puxar a cortina para baixo, porque 
eles estão ou batendo na janela, ou entrando, você sabe como é, assim. Acordo todas as 
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horas durante a noite, e eles sobem e descem pelo pequeno corredor, e até no quintal. Eu já 
vi cerca de vinte a trinta automóveis ao mesmo tempo, casos de ambulância e tudo mais, 
sentados no carro, esperando. Quando eu chego em casa, depois de amanhã, eles estarão 
lá. Nos hotéis, fora dos hotéis, e em todos os lugares, sentam em volta esperando para 
receber oração. 

31 Você não pode desprezar essas pessoas. Que Deus abençoe os seus corações; eles 
creem. E eles não – eles não ficariam assim. E se algo puder ser feito para ajudá-los... E se 
fosse meu filho ou alguém? E é por essa razão que quando estou em casa eu raramente 
consigo algum descanso. Eu descanso mais desse jeito, porque eles simplesmente protegem 
você das pessoas (Vê?), e você terá mais descanso. Então o irmão Johnson disse: “Se você 
apenas descer e pregar para mim”. Bem, naquela noite, a pequena igreja metodista com 
cerca de quinhentas pessoas sentadas, eles estavam nas ruas, e não tinham equipamento de 
sonorização. E um homem alcançou a janela detrás e me tomou pela mão e me ergueu, e foi 
assim que entrei no local, na parte detrás, no beco, para entrar no local. 

32 E naquela noite, depois de pregar, o irmão Johnson veio até mim e disse: “Irmão 
Branham”, disse, “eu quero lhe falar”. Ele disse: “Eu disse que não iria pedir-lhe para orar 
pelas pessoas”. E vários tinham aceitado a Cristo, e todos em volta que os tínhamos com 
suas mãos em direção às janelas e assim por diante, que queriam aceitar a Cristo, ali em 
New Albany. E eu disse: “Agora, está tudo bem; o que é, irmão?”. Ele disse: “Eu tenho uma 
professora de escola dominical aqui”, e disse: “ela é uma neurótica, uma pessoa muito 
amável”, mas disse, “ela está... o nervosismo lhe atingiu”, e disse, “ela tem estado cerca de 
oito anos assim”. E disse: “Ela é uma pessoa adorável, você... Se você quiser ir até a janela e 
descer os degraus, você poria suas mãos sobre ela?”. E eu disse: “Claro”. 

33 Então quando eu comecei a sair, desci as escadas, e eles tinham uma pequena mulher 
lá embaixo na parte inferior da escada. Eu aguardei, da forma como ele explicou sobre ela, 
de ver alguém em uma camisa de força. Mas uma pequena e bela mulher, de boa aparência, 
limpa, aparentando ali cerca de trinta anos, trinta e dois, e ela disse: “Como vai você, irmão 
Branham?”. Eu disse: “Você é a paciente?”. Ela disse: “Sim”. Eu disse: “Qual é o 
problema, irmã?”. Ela disse: “Eu não sei, irmão Branham”. Eu coloquei as mãos sobre as 
suas e pedi a Deus para curá-la. 

34 Ela disse que simplesmente não conseguia... Ela só orava; ela não conseguia ficar 
longe do lugar ali, e ela estava morrendo de medo o tempo todo. E ela disse: “Eu tenho ido 
ao psiquiatra e tomado os tratamentos, até aí, os tratamentos mentais”. E disse: “Isso custa 
dez dólares por hora”. E disse: “Eu vou às vezes duas vezes por semana”. E disse: “Eu 
tenho ido por anos, e eu só pioro o tempo todo”. E eu disse: “Bem, que Deus te abençoe, 
minha irmã, e liberte você disso no Nome de Jesus Cristo”. Eu fui para fora. Cerca de três 
dias depois, a esposa e eu estávamos em New Albany, e aqui estava essa pequena senhora na 
rua com outra mulher. Ela estava levantando as mãos assim, e eu disse: “Você está melhor, 
irmã?”. Ela começou a chorar, ela disse: “Irmão Branham, eu estou ficando até mesmo 
pior”. Bem, um lugarzinho lá chamado de “Casa Branca”, onde as mulheres fazem suas 
compras. Pisei em um pequeno local ali e pedi oração por ela novamente. 

35 Então depois, aqui chega ela em alguns dias em um carro, eles a trouxeram, algumas 
mulheres. E eles tiveram que segurá-la para mantê-la no carro para trazê-la. Ela estava 
gritando; ela estava com medo de que o mundo fosse explodir com ela e ela estava com medo. 
Ela estava andando em cima da terra e que iria afundar. E oh, todos os tipos, você sabe como 
as pessoas nervosas são. Então eu tive que orar por ela novamente. 

36 E ela disse: “Irmão Branham, quando você tiver uma próxima reunião de novo, se eu 
tiver que ser colocada em uma camisa de força, eu quero vir quando essa unção estiver em 
você, assim que eu puder”, disse, “eu creio que se você orar por mim quando a unção estiver, 
isso expulsaria aquele espírito mal de mim”. Eu disse: “Você é uma cristã, você vive acima 
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do pecado?”. Ela disse: “Sim, irmão Branham, eu sou uma professora de escola dominical”. 
E eu disse: “Bem, eu oro para que Deus te conceda”. E ela tem sido de certa forma uma boa 
amiga de minha esposa, chamando-a no telefone. Ela disse: “Agora, se o Anjo do Senhor 
alguma vez vier ao irmão Branham, enquanto ele estiver em casa, me chame, irmã 
Branham”. Bem, um dia após me levantar de uma visão poderosa, bem, minha esposa disse, 
ela disse: “Querido, Ele ainda está presente?”. Eu disse: “Sim”. Ela disse: “Deixe-me 
chamar aquela pequena mulher de New Albany, você deixa?”. Eu disse: “Qual pequena 
mulher?”. 

37 Ela disse, e ela disse: “Bem, aquela pequena mulher está tão terrivelmente nervosa”, 
disse: “Eu me sinto tão triste por aquela pequena, ela tem três filhos”. E eu disse: “Bem, 
ligue para ela”. E assim eu saí e apenas em alguns minutos, eles a trouxeram, e eu disse: 
“Coloque-a ali na sala”... 

38 Então eu fui até onde ela estava, e eu disse: “Quero vê-la por mim mesmo”. Então, 
quando a unção está, quando você sai para conversar com uma pessoa, agora observe. 
Quando você vai a uma pessoa, aí é quando as visões começam, entram em contato com o seu 
espírito. Como Jesus conversando com a mulher no poço, Ele contatou o espírito dela. Vê? E 
então a visão acontece. E ela sentou-se lá, e eu disse: “Como se sente?”. Ela disse: “Irmão 
Branham, eu não sei”, ela disse, “eu estou prestes a enlouquecer”. Ela disse: “Eu só não sei 
como eu irei... não agüento mais”. E eu disse: “Agora, eu quero que você tente ficar calma e 
apenas olhe aqui para mim só por um momento e converse”. Ela disse: “Sim, senhor, sim, 
senhor, eu... estou fazendo o melhor que posso, irmão Branham”, assim. Uma pessoa muito 
adorável e depois de falar com ela por alguns momentos, eu vi um pequeno carro preto 
passando assim. A visão me deixou. Eu disse: “Você já teve um acidente de carro?”. Ela 
disse: “Não, senhor, eu nunca tive um acidente de carro”. Eu disse: “Há algo estranho... Vi 
um pequeno assento de um carro preto a correr assim”. E ela disse: “Não, eu nunca tive um 
acidente de carro”. 

39 E então eu fui em frente conversando com ela, e aqui veio ele novamente; a visão 
irrompeu. E eu a vi com um homem de cabelos loiros. E ela estava andando rápido no carro, 
e um carro estava indo, e um trem por pouco não lhes atingiu. E ela começou a gritar. Posso 
ouvi-la, mas eu ainda estava na visão, e ela desmaiou e caiu no chão. E aqui estava a visão. 
Ela estava casada pouco antes da guerra. E jovem, e o seu marido foi para o exterior. E 
quando ele foi ao exterior, ela começou a ficar sozinha e ela começou a ter companhia com 
um jovem de cabelos loiros. Uma noite estando fora, ela quebrou o voto de casamento e viveu 
infiel ao seu marido. Na estrada, o trem quase feriu e os matou. E então quando a minha 
esposa ouviu o grito dela, ela entrou na sala, nós a seguramos e ela começou a gritar, disse: 
“Oh, irmão Branham, não diga isso a ninguém, não conte isso a ninguém”. Eu disse: “Aí 
está você, irmã”, eu disse, “o pecado não confessado”. Ela disse: “Mas eu tinha...”. 

40 Ela teve várias pessoas que vieram, ungiram-na com óleo e oraram por ela, pisaram 
em demônios e deram pontapés e tudo mais, mas ele ficou ali. Eu disse: “E ele ficará aí 
enquanto você tiver esse pecado não confessado”. Ela disse: “Irmão Branham, eu confessei 
isso a Deus”. Eu disse: “Não foi contra Deus que você pecou, foi contra o seu marido. Você 
tem que fazer isso direito”. Ela disse: “Oh, isso acabaria com o meu lar”. Eu disse: “Isso é 
tudo que eu posso dizer, senhora. Aí está a causa. E até que você faça isso direito, você 
nunca ficará melhor. Esse é caminho de volta...”. Ela disse: “Eu nem sequer penso nisso”. 

41 Eu disse: “Não, você não, mas o seu subconsciente está pensando nisso o tempo 
todo”. E eu disse: “Nenhum psiquiatra conseguiria extrair isso de você”. E eu disse: “Você 
sabe que não há ninguém no mundo que sabe disso, exceto você e esse homem somente”. Eu 
disse: “O Espírito Santo de Deus revelou-lhe e disse-lhe onde está o seu problema, agora 
você faça isso direito com o seu marido, e então você ficará bem”. Ela disse: “Eu não posso 
fazer isso... isso acabaria com o nosso lar, irmão Branham”. Ela começou a chorar. Ela 
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disse: “Irmã Branham, não o deixe contar a ninguém sobre isso, assim”. E minha esposa 
disse: “Ora, ele não conta coisas assim, irmã”. Disse: “Sabe, ele não faria isso”. 

42 E ela disse: “Oh, meu marido, ele me deixará agora mesmo”. E disse: “Acabará com 
o meu lar, e o que acontecerá com os meus filhinhos?”. E assim por diante. E eu disse: 
“Olhe, irmã. Primeiro limpe-se com Deus. Deus cuidará do resto”. Então ela disse: “Bem, 
eu não posso fazer isto, irmão Branham”. Eu disse: “Claro, agora, isso é tudo que eu posso 
fazer, irmã. Eu só fiz o que Deus me disse para fazer. Aí está o seu problema”. Eu disse: 
“Eles podem te ungir com óleo, a cada cinco minutos durante o dia, pelo resto de sua vida, 
isso nunca fará nenhum bem”. Eu disse: “Eles podem impor suas mãos sobre você e pisar e 
chutar demônios e dizer: ‘Sai daqui, Satanás’, mas você não tem que gritar mais alto para 
ele. Ele sabe o que é a fé. Ele sabe o que a sua vida é, por isso não há necessidade de você 
tentar blefar com ele. Ele vai ficar bem aí, e tem o direito de ficar aí. Ele sabe que é o seu 
direito, o que ele pode fazer e o que não pode”. E ela disse: “Bem, eu não posso fazer isso”. 
Eu comecei a sair, e ela começou a chorar. Olhei para trás e, de pé ao lado dela, estava um 
outro homem em uma visão. Eu disse: “Não é o seu marido um homem um tanto alto?”. 
“Sim”. “Ele tem cabelo preto.”. “Sim”. “Penteia de lado, de tipo ondulado”. “Sim”. E eu 
disse: “Ele é um diácono na igreja”. “Sim”. E eu disse: “Ele tem a mesma podridão para 
confessar a você”. Eu disse: “Quando ele desembarcou na França, encontrou-se com uma 
moça com ele”. Então disse: “Trabalha... ele não trabalha para a empresa Chevrolet?”. 
Disse: “Sim, ele trabalha”. 

43 E eu disse: “Há uma senhora que trabalha lá que é de cabelo negro, no escritório”. 
Eu disse: “Ele estava em um carro Chevrolet verde, e ele estava em uma pista em um 
determinado lugar com aquela mulher. Ela estava usando um vestido cor de rosa, não mais 
do que anteontem. Ele tem a mesma coisa para confessar”. “Ora”, disse ela, “não é o meu 
marido; ele é um diácono”. Eu disse: “Não é de admirar que o irmão Johnson não pode 
conseguir nada lá embaixo”. Eu disse: “Tal como isso em sua igreja”. Isso mesmo. Essa é 
uma questão que acontece com um monte de igrejas também. Deus nunca vai abençoar sobre 
o pecado. E eu disse: “Vá até o seu...”. Ela disse: “Meu marido não faria”. Eu disse: “Tudo 
bem, isso é tudo que eu sei agora”. Eu disse: “Vá até o seu marido e faça a coisa certa, e 
todos vocês começarão a endireitar suas vidas, e então Deus estará com vocês”. Bem, fui ver 
outra pessoa. Então, quando eu voltei, Meda... Ela entrou e chamou o marido no telefone, e 
as outras senhoras vieram, e elas se foram, e atendidas. Minha esposa disse: “Você acha que 
eles voltarão”, eu disse: “Claro, eles estarão de volta”.  

44 Então não havia passado muito tempo até que minha esposa disse: “Olhe, subindo as 
escadas”. Aqui vem eles com seus braços em volta um do outro, um choro só, as lágrimas 
correndo por suas faces. Eu abri a porta. Eu disse: “O que tem isso?”. Ele disse: “Irmão 
Branham”, disse, “minha esposa me ligou, e eu entrei no carro”, disse, “ela veio confessar-
me um erro que ela havia feito. E então disse: “Ela veio me acusar da mesma coisa. E eu 
disse: ‘Onde você estava?’. E então”, disse, “é a verdade, irmão Branham”. Disse: “Eu não 
te conheço. Já ouvi falar de você pelo irmão Johnson”. Mas disse: “Eu nunca te vi, mas eu 
quero apertar sua mão e dizer que é a verdade absoluta, e eu sou culpado, e não é bom ser 
chamado de pai dos meus filhos, ou de um diácono na igreja. E assim que eu for até o irmão 
Johnson, eu vou renunciar ao meu cargo”’. 

45 Eu disse: “Não faça isso; simplesmente se acerte com Deus e continue com o seu 
trabalho”. Vê? Eu disse: “Não há necessidade de fazer isso”. Ele disse: “Oh, se Deus me 
perdoar”. Eu disse: “Claro que Ele perdoa. Agora, confesse com a sua esposa e peça-lhe 
para perdoá-lo. Vocês todos perdoam uns aos outros?”. “Sim”. Eu disse: “Agora, sentem-
se. Agora é a hora”. Então, quando eu fui eu disse: “Pai Celestial, este demônio que tem 
atormentado esta moça por todos esses anos, não tem o direito legal para mantê-la 
agora. Porque isso foi descoberto e acertado, agora saia dela em nome de Jesus Cristo”. E 
ela está perfeitamente normal e sã desde esse momento. Veja, vê? O que é isso? Isso vai 
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devagar, mas chegamos à causa. Vê o que eu quero dizer? Visões, essa é a razão pela qual 
alguns de vocês me enviam cartas e dizem: “Irmão Roberts irá orar por quinhentos enquanto 
eu estou orando por dois”. Deus...  

46 O irmão Roberts está orando por pessoas do jeito que Deus lhe disse para fazê-lo. Eu 
estou fazendo da maneira que Deus me disse para fazer. Vê? Por isso que é apenas lento, 
mas eu – eu quero saber o que estou fazendo. E antes de eu condenar um espírito satânico e 
assim por diante, eu quero saber primeiro se isso está no plano legal de Deus. É a vontade de 
Deus... Como o irmão Bosworth disse: “Jesus morreu por todos”. Isso mesmo. Então, se você 
está vivendo acima dessa censura e faz o certo, então Satanás tem que soltar você. Mas se há 
alguma coisa por trás aí, talvez algo que você deveria ter feito, talvez você esteja vivendo 
limpo e puro; mas Deus lhe disse algo para fazer e você deixou de fazer isso, e Deus tem esse 
direito em você até que você volte e faça aquela coisa certa de novo, se é algo que você 
deveria ter feito ou não devia ter feito. Vê o que eu quero dizer? 

47 Agora, mas amigos, com sinceridade e trabalhando para o Reino de Deus, ainda que 
eu trabalhe sob o nome de um psicólogo, ou um adivinho, ou um demônio, ou algum... Mas eu 
estou apenas feliz; eu estou apenas feliz que eu possa representar a Jesus Cristo. E Ele 
conhece o meu coração. E Ele sabe que eu não sou nenhum psicólogo ou adivinho, eu sou um 
cristão, seu irmão, tentando o meu melhor para o Reino de Deus, pelo poder de Deus, para 
ajudar os Seus pobres filhos sofridos e doentes. E eu oro a Deus com todo o meu coração, 
alma e mente, esta noite, para que você seja aquele que Ele ajudará. Podemos inclinar 
nossas cabeças só por um momento de oração? Pai Celestial, é tão doce vir a Ti no Nome de 
Teu Filho. E eu abençôo esta noite, como Teu servo, essas pessoas. Tu disseste: “Tudo o que 
ligares sobre a terra, Eu ligarei no céu”. Perdoe todos os nossos pecados, esta noite, 
Senhor. Eu rogo para que Tu faças isso. E conceda, Senhor, que não haja nenhuma pessoa 
que esteja presente agora, que vá se perder no grande dia final. Que cada um deles seja 
salvo. 

48 Deus, abençoe as igrejas desta cidade, seus pastores, seu povo; e eu rogo para que Tu 
faças isso, Senhor. Talvez alguns deles não concordem com o Teu grande poder, mas ainda 
assim eles são Teus filhos. Satanás pode tê-los cegados, mas Tu ainda os ama; Tu estás tendo 
paciência com eles. Eu rogo para que Tu os abençoes. E que possa chegar o dia em que esta 
pequena semente que foi plantada aqui nesta cidade... Eu vim, Pai celestial, sentindo que eu 
vim fazer o que Tu me disseste para fazer. E eu tenho declarado o nome do Teu Filho entre as 
pessoas. E eu sou grato de que o Teu Filho tem vindicado um servo Teu, de que eu disse a 
verdade. E agora, as pessoas estão sem desculpas. E eu rogo, Deus, para que Tu abençoes 
cada um. 

49 Eu espero que todos nós possamos ver por esta história que Deus está querendo ajudar 
você ainda mais do que você está disposto a deixá-Lo te ajudar. Mas você tem que morrer 
para si mesmo, e deixar que a vontade Dele seja a tua vontade. Agora, eu sei que este 
princípio do irmão Branham que está aqui é verdadeiro, porque isso aconteceu comigo anos 
atrás, sem as visões, é claro.  

50 Mas eu tinha 25 anos e fui convidado para vir e orar por um homem que era o pai de 
uma pessoa em nossa igreja. Ele foi devido a ter dois discos retirados porque estavam tão 
corrompidos, de acordo com os raios-X. Ele ficou paralisado do lado esquerdo e não 
conseguia mexer o lado esquerdo de seu corpo de modo algum. Bem, paramos pelo hospital 
em um domingo. Ele estava programado para ter os discos removidos na segunda-
feira. Expliquei-lhe sobre a cura e de que quando o espírito deixa o corpo, essa parte do corpo 
pode inchar um pouco e causar dor extra, mas não negue a sua cura ou esse espírito pode 
voltar. Expliquei-lhe que se ele tivesse qualquer pecado não-confessado, Deus não ouve a 
nossa oração, então nós levaríamos três minutos para ele examinar a sua consciência e, em 
seguida, ele iria encomendar a Deus para fazer as coisas direito, quando ele tivesse a primeira 
oportunidade de fazê-lo. 
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51 Ele concordou, oramos e imediatamente me senti muito terrível como se eu tivesse 
acabado de cometer algum grande pecado. Saí da sala, entrei e encontrei a primeira sala que 
estava vazia. Era um banheiro no corredor. Eu tranquei a porta, fiquei de joelhos e perguntei a 
Deus o que estava errado. Ele falou ao meu coração e disse: “Você não confessou os seus 
pecados”. Eu, então, procurei por minha consciência por qualquer pecado que eu precisasse 
acertar, e Ele me mostrou uma certa atitude que tive com um certo irmão que não estava 
certo. Eu disse ao Senhor que eu acertaria essa coisa. Então Ele falou ao meu coração e disse 
para ir orar por ele novamente. Eu não me mexi. Eu fiquei ali de joelhos. Essa voz silenciosa 
tornou-se muito mais alta por dentro e disse para sair e orar por ele novamente. Ainda assim 
eu não me movi dos meus joelhos. Então, numa terceira vez, simplesmente balançou todo o 
meu corpo, e disse: “Vá orar por ele novamente”. Eu então perguntei: “O que vou dizer a ele, 
Senhor?” E veio a resposta de volta: “Diga-lhe a verdade”. Então eu voltei e disse-lhe o que 
havia acontecido.  

52 O apóstolo Paulo disse em Efésios 3:20 Ora, Aquele que é poderoso para fazer tudo 
muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em 
nós opera.  

53 Observe, Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo 
que pedimos ou pensamos, o que significa que Deus está disposto a fazer muito mais do que 
nós sequer nos atrevemos a pedir ou até mesmo pensar. E assim, quando Ele ordenou que 
sejamos conformes à imagem de Seu Filho primogênito, a única razão pela qual nós não 
estamos lá ainda é porque estamos no caminho Dele.  

54 O mesmo apóstolo que disse que Deus está disposto a fazer muito mais do que nós 
pedimos ou pensamos, também disse em 2 Coríntios 9:8 E Deus é capaz de fazer toda a 
graça abundar em vós, para que vós, sempre tendo toda a suficiência em tudo, abundeis em 
toda boa obra:  

55 E em Filipenses 2:13 ele disse: Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer 
como o realizar segundo a Sua boa vontade. 

56 Portanto, não é só Deus querendo dar-lhe mais abundante e muito mais além do que 
você gostaria de pedir ou sequer se atreve a pensar, mas Ele também é capaz de fazer toda a 
graça abundar e transbordar para que você tenha toda a suficiência em todas as coisas para 
que este transbordamento para você abunde em toda a boa obra em e através de você.  

Oremos... 
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