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1
Minha primeira Bíblia foi a natureza. Eu conheci a Deus através da natureza. E eu podia
pescar! Oh, eu gosto de pescar. E você, gosta de pescar, filhinho? Se você gosta de pescar e ama
sua mãe, você será um bom menino. E mesmo minha conversão não tirou isso de mim. Então um
dia eu estava lá em cima nas montanhas pescando. Agora, isto é simplesmente para o benefício
deste menininho, (e eu estava pescando lá em cima nas montanhas), e para as outras pequenas
crianças, é claro, assentadas ao redor. E eu estava pescando trutas. E, oh, é maravilhoso na
primavera. Eu vou andando deste jeito e sempre... há uma truta logo no buraco seguinte, vocês
sabem, deste jeito, e somente louvando ao Senhor e tendo um grande tempo, as vezes grito, deixo
minha linha cair. Eu creio em gritar. Amém, naturalmente sim. Porque eu...
2
Há muitos ursos no campo lá em cima em Nova Hampshire. Eu tenho um pequeno
acampamento lá em cima onde eu pesco. E eu tinha uma velha e pequena tenda armada, uma
pequena e velha tenda mirim na qual eu estava me abrigando. E um urso preto é a coisa mais
travessa que existe. Então uma velha mãe ursa e um casal de ursinhos haviam entrado lá, e
devastado minha tenda.
3
Agora, o que pensam vocês que eu devia ter feito com aquela ursa, você ai garotinha, ai atrás
com o cabelo vermelho, lá atrás? Eu realmente devia ter ido atrás deles, não devia?
4
Mas aqui está o que ela fez. Ela entrou e rasgou minha tenda ate embaixo e espalhou tudo
para fora, e comeu toda minha comida que eu tinha lá, e ela estava simplesmente passando bem.
Então quando eu apareci, ela foi embora. E ela gritou para seus filhotes, e um ursinho fugiu
juntamente com ela. E o outro não podia correr, ele estava simplesmente assentado lá. Tinha suas
costas viradas para mim, deste jeito, e ele estava fazendo algo. E eu não tinha nada em minha
mão a não ser um pequeno e velho machado manual com que eu estava cortando paus ao redor
com algumas pessoas idosas lá embaixo. Bem, ela correu cerca de, oh, eu penso que à distancia
daquele posto telefônico lá fora, e ela se assentou. Ela gritou seu ursinho mais velho, e ele não
prestava atenção nenhuma a isto. Ele simplesmente permaneceu assentado.
5
Eu pensei, “O que aquele pequeno companheiro está fazendo? E eu cheguei um pouco mais
perto. E eu estava com medo de chegar muito perto, medo dela me arranhar. Então - então eu - eu
não podia ver uma árvore e sabia que ela podia subir também, então, eu não queria me aproximar
muito dela porque eu conheço a natureza de um urso. Então eu cheguei somente um pouquinho
mais perto. E vocês sabem o que aconteceu?
6
Agora, eu gosto de panquecas. Quantos de vocês meninos, gostam de panquecas. Quantos
de vocês meninos gostam de panquecas? Oh, meninos! Oh, os meninos idosos também, eu os
vejo levantar suas mãos. Todos nós gostamos de panquecas, eu simplesmente gosto muito delas,
e eu gosto de derramar mel nela. Sendo um Batista, vocês sabem, aquilo é o que nos deixa em
forma, , vocês sabem, é o mel, vocês sabem. Então, ouçam, eu não faço aspersão, eu realmente
as batizo. E realmente o derramo onde é muito bom e pastoso. E não chuvisco somente um
pouquinho aqui e ali. Eu realmente od erramo nelas, deixo-as todas cobertas de mel.
7
Então, vocês sabem, eu tinha um balde de mel lá em cima, a metade de um galão de mel. E
ursos gostam muito de mel. Então este pequeno companheiro havia entrado la e tirado a tampa
daquele balde de mel, e ele estava assentado lá deste jeito, com este pequeno balde de mel
debaixo de seus braços desta maneira. E tinha º.. E ele não sabia como comer aquilo, como ele
deveria, vocês sabem, então ele simplesmente batia sua pequena pata dentro no fundo e a lambia
deste jeito, e lambia. E ele virou-se pra olhar para mim e seus pequenos e velhos olhos estavam
todos opacos, sua pequena barriga estava tão lambusada quanto poderia estar, de mel. Ele
simplesmente estava assentado lá mergulhando sua mão e lambendo o mel deste jeito, o mais
forte que ele podia lamber.
8
Oh, eu pensei a respeito de um bom e velho tempo de reuniões do Espírito Santo, quando
somente tínhamos o balde aberto, enfiávamos nossas mãos no cantarão e lambíamos. Somente
continuando, vocês sabem, somente lambendo.
9
Entretanto, sabem vocês qual foi a coisa mais engraçada? Depois que aquele pequeno

companheiro conseguiu o tanto que ele podia, ele deixou o balde no chão e saiu correndo de lá, e
sabem vocês o que aconteceu? A mamãe ursa e o outro ursinho começaram então a lamber-lhe,
tirando o mel.
10 Então, bem, talvez nossa reunião será algo assim nesta ordem, eu espero, então que nós
possamos apenas continuar falando a outros e a Gloria de Deus caindo sobre nós. Correto.
11 Estou contente em ver estas pequenas crianças. Eu gosto de contar-lhes algo como isto. E
talvez amanhã à tarde teremos mais tempo e - e poderemos conversar um pouco mais. E agora,
vamos falar com o papai e a mamãe a respeito de algo.
12 E falaremos em Demonologia. No Salmo 103:1 a 3 leremos estes versículos.; A maioria dos
ministros e clérigos, ou leitores da Bíblia, os sabem de cor.
Bendize, ó minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios:
Ele é quem perdoa todas as tuas iniqüidades; quem sara todas as tuas enfermidades.
13 Quero que observem lá, tinha um “todas”, Ele é quem perdoa toda as tuas iniqüidades, quem
sara todas as tuas enfermidades Agora inclinemos nossas cabeças por um momento.
14 Agora, Pai Celestial, Te agradecemos neta tarde, por estar aqui. Nós Te agradecemos por
estas pequenas crianças assentadas ao redor, elas são os homens de amanhã e mulheres, se
houver um amanhã, se Jesus demorar. E agora, Pai, nós oramos que - que Tu nos abençoes agora
enquanto estamos falando de Sua Palavra, e a respeito do grande inimigo que temos, Satanás.
Nós oramos, Deus, que Tu nos deixe colocar uma frente de operações, uma unidade mecanizada
aqui do poder de Deus, a qual o resistirá nesta noite em cada polegada deste chão, Senhor, e
mostre-lhe que ele não tem nenhum direito lega, que Cristo o derrotou em nosso lugar lá no
Calvário, quando Ele morreu, e Ele destruiu os principados e tomou a Satanás cada - cada poder
que ele tinha. E, Deus, dê-nos sabedoria e entendimento agora, para conhecer e explicar as
pessoas como elas podem saber como serem curadas e derrotarem a Satanás. No nome de Jesus,
nós oramos. Amém.
15 Agora, por poucos minutos falaremos de Demonologia. Vocês ouvem muito a respeito de
demônios. Agora, amanha a tarde nós provavelmente terminaremos. De qualquer maneira eu
queria dois dias desta semana, para pregar sobre isto. Somente... ou dois dias pra serviços
vespertinos, para falar sobre isto.
16 Agora, a primeira coisa, o que é o demônio. Vocês ouvem tantas pessoas falando a respeito
de demônio. Bem, agora, o “demônio, diabo”, tudo vem de uma palavra, e em inglês é chamado de
“atormentador”. Um companheiro que atormenta é o diabo, um demônio. Ele, digo... Agora, a Bíblia
hoje é, para muitos, para muitas pessoas, é algum velho e remoto livro que o vovô e a vovó leram,
ou algo assim, “Não há muito nisto, isto é para o povo antigo, e assim sucessivamente”. Mas isto é
errado. É pra todo mundo. E demônios são atormentadores que nos atormentam.
17 Agora, existem demônios que entram na alma de um homem e isto é, na fraseologia, isto seria
- isto seria na... Eu diria isto, embora, o demônio o qual entra na alma é algo que atormenta a alma.
18 Muitas vezes vocês podem ver uma pessoa talvez por demência. Agora, ela pode ser ainda
uma pessoa convertida, cheia do Espírito Santo, e ser ainda totalmente demente. Vêem? Isto é
certo, isto não tem nada que ver com a alma. É o atormentador, vê, algo que os atormenta.
19 Agora, toda enfermidade, temos que verificar primeiramente que todas as enfermidades
vieram do Diabo. Deus não é o autor da enfermidade. Nenhuma enfermidade vem de Deus. Deus
às vezes permite que Satanás coloque uma enfermidade em você como um chicote para te trazer
de volta a Cada de Deus, quando você o desobedece. Mas as enfermidades, em seu inicio, vem do
Diabo. Poderia você imaginar que uma pessoa creria que Deus nosso Pai Celestial seria o autor de
tais coisas como enfermidades e morte! Bem, não, Ele não é, nunca foi, nunca será. Deus permite
a morte por causa da desobediência. Deus permite a morte. Como um escritor disse, “Tudo que a
morte pode fazer, Deus sujeitou isto a uma carruagem e isto nos puxou até a presença de Deus,
um crente”. Mas a Palavra morte significa “separação”.
20 Jesus disse, “Aquele que ouve Minhas Palavras e crê Naquele que Me enviou, tem a Vida
Eterna”. E Ele disse: “Eu sou a ressurreição e a Vida; quem crê em Mim, ainda que esteja morto,
viverá; e todo aquele que vive e crê em Mim, nunca morrerá”. E nós envolvemos os corpos de uns
aos outros sob a santidade de nossas sepulturas. “Mas ele nunca morrerá”.
21 Agora, se vocês observarem, quando ele falou de Lázaro, Ele disse “Lázaro dorme”.
22 Os discípulos, homens como somos, disseram: “Oh, se ele dorme, estará salvo. Ele quer dizer
repousando”, o que eles pensaram.

23 Mas Ele vem e lhes fala em sua linguagem, Ele disse, “Ele está morto, para que acrediteis”.
Mas disse, “Vou despertá-lo, despertá-lo”. Vêem? Vêem? Quando você está...
24 Morte significa “separação”. Agora, se um de vocês, um de sua família morre ou algo, ele está,
se for convertido, eles não estão mortos. Eles estão mortos no ponto de vista humano. Mas eles
estão apenas separados de nós, e eles não podem morrer, para eles é impossível morrer. Jesus
disse, “Aquele que ouve Minhas palavras e crê Naquele que Me enviou tem a Vida Eterna, e não
virá a julgamento, mas passará da morte à Vida”. Então ele não pode morrer. Qualquer coisa que é
imoral, eterno, não pode perecer. É uma vida imperecível. Ele a possui porque Deus a tem dado a
ele. E não - não por mérito, é - é incondicional, Deus deu-lhe isto.
25 Deus chama. Nenhum homem pode vir a Deus exceto se Deus o chamar. Jesus disse,
“Ninguém virá Mim a não ser que Meu Pai o chame, o traga”. Não é isto certo? Então é Deus em
tudo. Talvez amanha a tarde entraremos um pouquinho mais nisto, porque eu quero trazer este
assunto de enfermidade, para vocês verem isto.
26 Houve um tempo em que germinamos em nosso bisavô. Vocês sabem disto. Os médicos
sabem disto. Bem, vocês sabem, também, vocês leitores da Bíblia. Vocês sabem quando o germe
da vida começou em seu bisavô para tornar-se um germe, e veio através de seu avô, e então para
seu pai, então para sua mãe e onde, você está agora. Isto é certo, mesmo as Escrituras ensinam
isto. Aqui está a Escritura para vocês se desejarem. Eu creio que diz que Levi pagou dízimos
quando ele estava nos lombos de Abraão, o qual foi seu bisavô. Não é isto certo? Mas, vejam, o
germe veio a ser lá atrás.
27 Mas suas almas foram criadas antes de fundação do mundo, quando Deus criou o homem em
Sua Própria imagem; espírito de homem; não um homem em Sua Própria imagem, mas o homem
em Sua Própria imagem. Vêem? Então Ele os fez macho e fêmea antes que Ele jamais tivesse um
homem no pó da terra. Gostaria que tivéssemos uma chance nesta tarde para tomar nosso tempo e
voltarmos atrás com aquilo. Somente veja como Deus... Agora está no meio do curso, mas quando
você vê, isto vem adequadamente com o curso. Vêem? Como Deus lá no principio, o que fez Ele
lá, e como Ele moveu-se até a terra e como Ele fez o homem em Sua imagem, então Deus virou-se
e estava feito a imagem do homem, para redimir o homem.
28 Agora, quando Deus fez o homem em Sua imagem, ele era um homem espírito. E, isto foi, lá
não havia homem algum para lavrar o solo. Então Ele criou o homem do pó da terra. Agora,
cronologistas e demais, e estas pessoas que procuram e pegam ossos velhos e demais, e crêem
na evolução... Eu creio na classe certa de evolução. O homem evolui de si mesmo, mas não fora
de uma certa célula. Não, senhor, porque um - um pássaro tem sido um pássaro desde que Deus o
fez um pássaro, e um macaco tem sido um macaco, um homem tem sido um homem. Isto é
correto.
29 Agora, eu estava falando com um médico aqui há um tempo atrás em Louisville. Ele disse,
“Ora, Reverendo Branham!” Eu estava falando a respeito de como os nativos da África, como eles
comem, simplesmente vão até º.. Oh, algumas das coisas mais horríveis que jamais vê, como eles
comiam! Simplesmente apanham coisa que estão contaminadas com vermes naquilo, somente as
sacodem, vermos e tudo. Não faz diferença alguma para eles. Vêem? Eles dizem... bebem
qualquer coisa, não faz nenhuma diferença o que seja. Ele disse, “Mas irmão Branham, aquele
povo não é humano”. Eu disse, “Oh, sim, eles são. Claro que eles são humanos”.
30 Eu disse, “A coisa mais próxima ao ser humano, no gênero dos animais, é o chipanzé. E
vocês têm tentado por quatro mil anos conseguir um resmungo daquele chimpanzé, e ele não pode
dar”, eu disse, “porque ele não pode pensar. Ele não tem nada com que pensar”. Oh, você pode
ensinar-lhe pequenas coisas como ao cavalo, à direita, à esquerda, ou colocar óculos, ou fumar um
cigarro, ou equilibrar-se em uma bicicleta, andar a cavalo, ou algo parecido, mas é simplesmente
como à direita ou à esquerda para o cavalo, ou para um cão ou algo parecido. Eu disse, “Ele é um
animal”.
31 “Mas deixe-me voltar na África, na tribo mais selvagem que eles possuem, e aquela é a
pequena tribo do bosquímano” (membro de uma tribo Africana - Trad). E eu disse, “Provavelmente
seu ta-ta-tatataravô nunca viu um homem branco ou nada. A única coisa eu ele sabe, ele nem
mesmo sabia qual era a mão esquerda e direita. A única coisa que eles sabe, é comer, e ele come
tudo que sua mão alcança, se é carne humana, qualquer coisa, não faz diferença alguma para ele.
Ele simplesmente come. Mas deixe-me pegá-lo com cinco anos de idade, e com quinze anos ele
falará um bom inglês e terá uma boa educação. Por que? Ele tem uma alma. Deus o fez um ser
humano, e ele teve o mesmo direito de ouvir o Evangelho, pelo menos uma vez, como nós temos

pregado por ai por toda a América, para as pessoas repetidas e repetidas vezes, e implorando,
persuadindo e tudo mais. Deixe-o ouvir isto uma vez, e veja-o gritar e correr para o altar bem
depressa”. Vêem? Sim, senhor!
32 E isto é o que está em meu coração, irmão, hoje, quando eu penso na África, e aquelas
pobres mãos pretas levantando, dizendo: “Irmão Branham, mais uma vez sobre Jesus!” Oh,
misericórdia! Há algo em mim que resolve e queima. Logo que eu tiver dinheiro suficiente, eu tirei lá
também, isto é o que faço com cada centavo que consigo, tudo, Deus sabe, a não ser somente do
que posso comer. E a maioria das pessoas me dão minhas roupas. E pra mim mesmo somente o
que dá para viver, economizo o q eu posso, lanço isto imediatamente em fundos missionários os
quais o governo tem planejado, nem mesmo imposto de renda pago nisto. Até que ajunto três ou
quatro, cinco mil dólares, e eu levo para lá e prego o Evangelho às pessoas pois eu sei que
naquele dia terei que responder. E saberei para que irei responder.
33 Eu costumava a, quando eu ia em uma cidade e sustentava uma grande reunião lá atrás
quando eles tinham muito dinheiro, e eles tinham grandes campanhas e milhões de dólares, eu
dava aquilo completamente para a Cruz Vermelha e outras. Agora, agora, não os criticando, mas
descem a rua em um carro de quatro mil dólares, com um grande diamante nas abotoaduras,
fumando um charuto, e quinhentos dólares por semana com o dinheiro daquelas pessoas
doentes... Não, senhor! Não é possível! E nestes, e logo que vocês saem da cidade, eles dizem,
“uns santos roladores” e tudo desta maneira, e criticam, e rebaixando a religião que sustentamos.
Não, senhor!
34 Eu tomo isto a mim mesmo, e perante Deus como o meu juiz, eu coloco isto nas obras do
Evangelho além, , então eu sei que naquele dia em que eu... quando eu tiver que prestar contas, a
minha administração, será dada corretamente. Isto é exatamente certo, porque eu acho que como
eu trato as pessoas estou tratando a Deus. A minha atitude para com vocês é minha atitude para
com Cristo. E sua atitude para comigo é a mesma coisa, isto é correto, para com Cristo.
35 Agora, para ver pessoas como aquelas, e ver como um ser humano estando agora com uma
alma imortal, que não pode morrer, não pode perecer, não pode fazer nada mais que ter uma Vida
Eterna, que Deus soberanamente de Sua Própria vontade lhe deu. E agora, então, agora eu...
36 Deixe-me rever isto somente um pouquinho, ou dizer algo. Alguém que está para ir embora,
diz: “O irmão Branham é um Calvinista”. Não, eu não sou. Sou um Calvinista naquilo que os
Calvinistas estão na Bíblia. Mas quando o Calvinista sai fora da Bíblia, então eu sou um Armeniano,
vê. Eu creio na santidade e creio no Calvinismo também, mas ambos, um saiu correndo por um
galho e foi para este lado, e o outro saiu correndo por outro galho e foi para este lado, e o outro
saiu correndo por outro galho e foi para aquele lado. Se isto não fosse para o Livros de Éfeso para
trazer isto de volta e coloca-lo no lugar certo onde Deus fez, todos nós estaríamos confundidos.
Mas ambos possuem uma doutrina, mas eles tinham que espalhar isto, cada um, isto é a santidade
dos Calvinistas, também, o Armeniano. Agora, o Calvinista tem algo de verdade. Eu creio nisto, que
a doutrina Calvinista...
37 Eu creio nisto, com segurança, eu creio que a Igreja tem a Segurança Eterna. Qualquer leitor
da Bíblia sabe disto, porque Deus já disse que Ela aparecerá sem culpa. É isto certo? Então Ela
estará lá. É sito certo? A - a Igreja está Eternamente Segura. Agora, estar você na igreja, é a
próxima coisa. Se você estiver na igreja, correto, você estará seguro com a Igreja, mas é melhor
você permanecer na Igreja. E como você entra na Igreja? Por estreitar as mãos? Não. Colocando
seu nome no livro? Não, senhor. “Por um Espírito estamos todos batizados em um Corpo”. E
aquele Corpo Deus julgou no Calvário, era o Corpo de Jesus Cristo, e fomos batizados naquele
Corpo por um Espírito. Temos a Segurança Eterna contando que estejamos no Corpo de Cristo,
nada nos pode separar, nada pode nos tocar. Se você sai, você sai por sua própria vontade. Mas
bem claro, se você estiver no Corpo de Cristo, certo de que Jesus levantou dos mortos, você
levantará também. Deus já fez aquilo.
38 Você não pode pecar. Oh, você... eu posso ser um pecador no seu ponto de vista, mas se
estou em Cristo, Deus não vê isto, porque seus pecados foram expiados, Seu Sangue expiou meus
pecados lá. Vêem? Eu não posso pecar. “Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, pois
ele não pode pecar. A semente de Deus permanece nele”. Vêem? Ele - ele está desejando, se ele
cometer um erro, claro que ele está certo que deseja confessar isto. Se ele é um Cristão
verdadeiro, ele fará isto. Se ele retiver isto, ele mostra que ele ainda não chegou no primeiro lugar,
isto é certo, ele não teve nada com que começar. Mas se ele é um Cristão verdadeiro...
39 Agora, aqui, você planta um grão de trigo no chão, ele sempre será um grão de trigo. Os

cardos podem estar todos ao redor disto, e tudo mais, mas isto será um grão de trigo o quanto
permanecer. É isto certo? E se um homem que é realmente nascido do espírito de Deus, ele não
está entrando e saindo, e para frente e para trás, e lá fora além no mundo e aqui fora. Não, senhor.
Não, não. Você não é um cardo num dia e um grão de trigo no dia seguinte. Deus não tem isto no
campo. Sim, senhor, se você for nascido do Espírito de Deus, você será um Cristão daquele dia até
- até que você parta, então você é - você é imortal com Deus. Isto é correto, se você estiver na
Igreja.
40 Agora, agora vamos falar sobre o aspecto da morte. Agora, como poderia uma pessoa
naquele estado, naquele tipo de condição, jamais estar enfermo? Porque seu corpo não foi ainda
redimido. Seu corpo não foi redimido. Não importa quão, quão bom você é, e quão santo e quão
religioso e quanto ao Espírito Santo, isto é somente sua alma. E sua alma ainda não esta completa.
Somente recebeu a benção, a promessa de Deus, a qual é o ganho de nossa salvação. Mas agora,
se não tivermos a determinação de nossa ressurreição, nem da cura Divina, então não terei
segurança alguma ou nada para provar a mim que a ressurreição existe.
41 Exatamente como se Cristo não vivesse em meu coração, se eu tenho que tomar isso de
algum tipo de uma - uma coisa psicológica lá atrás, ter que crer em algum lugar desta maneira,
bem, então eu - eu - eu estaria um pouco céptico disto. E esta é a razão lá na África quando eles se
aproximam, aqui vem missionários, trazendo milhares daqueles nativos, e eles estavam
carregando pequenos velhos ídolos de barro e tudo mais, a razão disto é porque eles haviam
somente ouvido a parte física da Bíblia. Isto é certo. Em minha própria igreja há Batistas,
Metodistas, Presbiterianos, todos eles foram lá, mas quando eles viram o poder de Deus vindo em
demonstração, aquilo ficou estabelecido! Eles sabiam então que Deus era Deus.
42 Bem, agora, o que começou esta enfermidade? Agora,, a primeira coisa, é um espírito antes
de tornar-se uma enfermidade, exatamente o mesmo que você era, um espírito, antes de se tornar
um ser humano. Agora eu vou tomar o irmão Willett aqui como exemplo. Irmão Willett, houve um
tempo quando você e eu éramos nada. Então a primeira coisa, Deus deu-nos uma vida. E vamos
tomar, digo, se eu pegar seu corpo aqui, nesta tarde, você é feito de um grupo de cúlulas,
consistidas de átomos. E agora, algum dia estes átomos serão destruídos se Jesus tardar, você
voltará. Eles serão exatamente como foram no principio, volta para o ar. Mas quando seu espírito
retornar, aqueles átomos se ajuntarão outra vez com este espírito e trarão outro irmão Willett
exatamente como aquele outro, somente mais jovem, quando ele estava no seu melhor empenho.
43 Quando o homem passa dos vinte e cinco anos de idade, ele encontra poucas rugas sob seus
olhos, e alguns cabelos brancos aparecendo. E assim será, porque a morte está após você. E um
destes dias ela te levará. Mas ela gradualmente... Você se encontrar numa esquina aqui, e Deus te
tirará daquela esquina, e você se encontra nesta esquina aqui, a morte quase te tomou, e aqui,
mas após algum tempo ela te tomará. Mas então, o que a morte pode fazer, ela tomará todos os
direitos, então quando isto é feito tudo que ela pode fazer... Quando Deus lhe deu esta vida, e você
estava no auge, mais ou menos aos vinte e três, quando você vier a ressurreição, você voltará
exatamente como você era quando você tinha vinte e três anos de idade, ou vinte e cinco, antes da
morte iniciar. A morte fará tudo que ela pode fazer. Ela começará lá, mas você voltará exatamente
como aquele outro, somente mais jovem, quando ele estava no seu melhor empenho.
43 Quando o homem passa dos vinte e cinco anos de idade, ele encontra poucas rugas sob seus
olhos, e alguns cabelos brancos aparecendo. E assim será, porque a morte está após você. E um
destes dias ela te levará. Mas ela gradualmente... Você se encontra numa esquina aqui, e Deus te
tirará daquela esquina, e você se encontra nesta esquina aqui, a morte quase te tomou, e aqui,
mas após algum tempo ela te tomará. Mas então, o que a morte pode fazer, ela tomará todos os
direitos, então quando isto é feito tudo que ela pode fazer... Quando Deus lhe deu esta vida, e você
estava no auge, mas ou menos aos vinte e três, quando você vier à ressurreição, você voltará
exatamente como você era quando você tinha vinte e três anos de idade, ou vinte e cinco, antes da
morte iniciar. A morte fará tudo que ela pode fazer. Ela começará lá, mas você voltará exatamente
da maneira que você era.
44 Agora, se cada uma de suas - suas células no seu corpo, notemos isto agora, você tira célula
após célula, célula após célula, e as coloca em um canto aqui na plataforma, depois de cada célula
no seu corpo, você se tornará um pequeno germe onde você começou, pode ver com o olho
natural. Você tem que olhar com lentes de aumento. E eu vi o germe da vida no microscópio. Ele
parece um pequeno fiozinho. E a primeira coisa que começa é bem na espinha, é um pequeno nó.
Esta é a primeira pequena célula acumulada em cima de uma célula.

45 Agora, se eu tivesse que tomar cada uma daquelas celulazinhas da qual cada um de vocês
veio, uma pequenina célula germe... o que é um germe? Germe é um pequenino, o mínimo da
célula. Bem, o que vem após aquilo? Agora, eu tomei de cada pedaço de você, até a esta pequena
célula, e eu ainda não te encontrei. Eu somente tenho suas células expostas... Bem, então a
próxima coisa, células sanguíneas e células da carne, e qualquer coisa que formem, todas
expostas lá, mas eu ainda não te tenho. Agora, estou descendo a um germe agora. Bem, vou tomar
à parte aquela pequena célula. Agora, onde está você? Sua vida. E a vida faz a primeira célula a
qual era um germe, então tudo conforme sua natureza, cachorro conforme cachorro, pássaro
conforme pássaro, homem conforme homem, células em desenvolvimento, células sob células,
células sob células, vem até onde você está, um ser humano, desenvolvimento das células. Agora,
aquilo foi ordenado por Deus para ser assim.
46 Mas, agora, e a respeito do câncer? Vamos falar dele um pouquinho. Agora, Deus te deu sua
vida. E diz, aqui está você hoje, e aqui estou, não há - não há nada em minha mão, ma algum dia
pode haver câncer em minha mão. Bem, como entrou lá aquele câncer? Vamos ver o que é aquele
câncer, agora vamos toma-lo à parte, vamos toma-lo. Agora, ele também é um grupo de células.
Você sabia disto? Tumor, catarata, quaisquer destas coisas são células. Elas não possuem forma.
Algumas delas se espalham e algumas parecem com aranhas, e algumas parecem... faixas
prolongadas, o câncer vermelho, parecido a fios vermelhos e prolongados. Então existe o câncer
cor de rosa o qual normalmente aparece nos seios da mulher, como panquecas deitadas umas
sobre as outra, então se espalham. E elas simplesmente crescem em qualquer lugar.
47 Ás vezes os tumores são inclinados para este lado, alongado, encompridado, e tudo mais.
Eles não possuem forma, porque são tais e quais ao espírito o qual não possui forma. Mas um
desenvolvimento de células, são um grupo de células, digo que em você agora mesmo há um
tumor ou um câncer somente células desenvolvendo, crescendo, crescendo, crescendo, está
comendo, sugando sua vida de ti, vivendo na corrente sanguínea. Cataratas tiram o muco do olho e
crescem sobre ele, cobrindo-o todo, arrancando seu olho fora. Alguns deles vem e nunca ficam...
como tuberculoso, o qual vem simplesmente em um germe muito pequeno. Não há nada do
tamanho disto, o mesmo tamanho de um germe que faz um elefante faz um bicho-de-pé. Vê? Nada
ao tamanho de um germe.
48 E alguns deles tomam a forma do corpo. Alguns nunca tomam. E alguns nunca entram nas
células. Alguns se tornam espírito, atormentam a alma. Tentaremos conseguir aquela parte, eu
deixarei aquela parte para amanha a tarde, se eu puder, de onde aquele espírito - alma vem, e
como aqui embaixo ele...
49 Agora, amigos, eu não estou dizendo isto de alguma maneira psicológica, eu tenho lidado com
demônios por anos, e vocês sabem disto. Se vocês somente soubessem a coisa, depois que os
serviços terminam à noite, o que acontece as vezes. Vocês não sabem. Recordem, quando você
vem contra um espírito, é melhor você saber a respeito de que você está falando. Simplesmente
não fique lá de pé, com um procedimento duvidoso, porque isto não fará nenhum bem. Mas quando
o demônio tem que te obedecer verdadeiramente, ele reconhecerá isto. E não é quão alto você
grita, e não é a quantidade de azeite que você coloca. É o que está aqui atrás que ele reconhecerá,
a Verdade. Jesus simplesmente disse, “Saia”. Vê?
50 Recordem, os discípulos haviam estado esperneando e retorcendo, e tentando expulsa-lo, e
tudo mais. Eles disseram, “Por que não o pudemos expulsar?”
51 Disse, “Por causa de vossa incredulidade”. Disse, “Saia dele”. O menino caiu e teve a mais
dura convulsão que ele jamais teve. Vêem? Vê, eles reconheceram a autoridade.
52 Olhe aqueles rapazinhos lá embaixo, aqueles vadios os quais viram Paulo expulsando
demônios. Eles disseram, “Nós podemos fazer a mesma coisa”, alguns filhos dos sacerdotes.
Então eles desceram e disseram, “Podemos expulsar demônios”. Atos 19. Eles desceram a um
homem o qual dava ataques epilépticos, e disseram, “Nós te conjuramos, por Jesus, saia dele”. O
demônio disse... “Agora, no Nome de Jesus o qual Paulo prega”.
53 O demônio disse, “Agora, eu conheço a Jesus e conheço a Paulo, mas quem é você?” Vocês
sabem o que aconteceu. Saltou no rapaz, rasgou suas roupas, e eles mesmos foram atacados, e
correram pelas ruas.
54 Aqueles mesmos demônios vivem hoje. Então existe muito fanatismo. Esta é a igreja nesta
tarde. Há muito fanatismo na terra hoje, chamado cura Divina, que deve ser fechado. Isto é o que
trás desgraça sobre a verdadeira causa. Isto é porque você tem tão duro esforço. Há um monte de
trastes chamados religião hoje, as quais deviam ser fechadas. Nada a não ser cultos! Isto é o que

faz a verdadeira Igreja de Deus ter tão duro esforço com isto. Mas somos do continente Americano,
e esta é a maneia que será. Deus disse que o trigo e as plantas rasteiras e os arbustos espinhosos
crescem juntos. Não tentem arranca-los. Deixe-os crescerem juntos, porque pelos seus frutos os
conhecereis. Não há nenhum fruto, porque não há nenhuma vida, não há nada lá.
55 Agora, observe esta célula. Digamos, por exemplo, como muitas vezes o câncer vermelho
geralmente ataca no útero da mulher, feridas femininas e demais. Agora aquele, vamos tomar
aquele, aquele companheiro embaixo agora, em suas células, este - este câncer. Agora o câncer...
56 Tudo no natural tipifica o espiritual. Está você ciente disto? Tudo no natural tipifica o espiritual,
indiferentemente
57 Por exemplo, como isto, quando - quando fomos nascidos no Corpo de Cristo, há três
elementos que toma para trazer nosso nascimento. E estes são os três elementos os quais saíram
da vida de Cristo quando Ele morreu. Lá saiu de Seu Corpo, água, Sangue, Espírito. Não é isto
certo? Três elementos. E estes três são os elementos os quais nós atravessamos quando somos
nascidos de novo, justificação, santificação, e o batismo com o Espírito Santo. Agora, aquilo por ser
tudo em um ato, mas isto leva... Mas você pode estar no estado de justificação sem ser santificado.
E você pode crer no Senhor Jesus Cristo e continuar carregando sua imundície em você. Mas você
pode absolutamente viver nos dois, justificado e uma vida limpa e santa, e sem o Espírito Santo.
Vê, a Bíblia, I João 5:7, diz, “Porque três são os que testificam no céu, o Pai, Filho, e Espírito
Santo... e Pai, a Palavra, e o Espírito Santo”, o qual era o Filho, “e estes três são um. E três são os
que testificam na terra, a água, o Sangue e o Espírito Santo, porque eles são inseparáveis. A
trindade é uma.
58 Eu ouço isto por aqui, mas vocês ouvem isto muito através do país, uma das maiores coisas
em um grupo Pentecostal, é a confusão naquela única e simples coisa. E eu tenho ajuntado suas
cabeças e lhes provado, ambos crêem na mesma coisa. É o demônio entre eles, isto é tudo. Se
aquela grande igreja Pentecostal jogasse fora suas pequenas e velhas tradições e se unissem em
uma abençoada Igreja de Deus, o Rapto viria. Mas desde que Satanás os pode conservar
confundidos, certo. Esta é a sua maneira de fazer isto. E eles crêem absolutamente na mesma
coisa.
Um dia, “Bem, isto é Aquilo”.
59 Eu disse, “Bem, se isto é Aquilo, então Aquilo é isto”. Então, ai está você. Então, é tudo a
mesma coisa. Mas lá está você naquela trina trindade de Deus. Agora, agora, Deus em Sua
unidade. Deus o Pai, Filho, ou Espírito Santo. Agora, nós não dizemos “nossos Deuses”, como os
idólatras. É “nosso Deus”. Vê? É a tríplice Natureza de Deus.
60 Agora observem, agora, Satanás também está em uma trindade. E seus poderes estão em
trindade.
61 Agora, mas observem então quando a água, Sangue e Espírito produzem o novo nascimento.
É isto correto? Agora observem. Isto é o que representa o novo nascimento. O que representa o
nascimento natural antes do novo nascimento vir, por que, vocês mães? Quando um bebê nasce,
qual é a primeira coisa? Água, sangue, espírito.
62 Agora, o câncer, vamos tratar dele em seguida, temos ainda cerca de cinco minutos de sobra,
eu acho, mais ou menos nos próximos cinco minutos que sobram vamos tratar com o câncer . O
que é esse sujeito? O que representa ele? Ele é um carniceiro. Ele representa o abutre, come
coisas mortas. E o câncer vem a maioria das vezes em uma ferida, onde a célula tem sido atacada
e isto - isto dispersa. E uma pequena célula lá torna-se uma apóstata. Oh, esta é uma palavra
altissonante para um Batista, não é? Correto, mas isto apostata, aquela célula. Eu sou um Batista
que creio na apostasia.
63 Alguém disse, aqui embaixo em Arkansas em uma reunião, outro dia, disse, “Irmão Branham”,
disse... Era um companheiro Nazareno, ele havia sido curado. Ele tinha suas... andou pela cidade
com suas muletas sobre seus ombros. Ele disse, “Você sabe o que?” Disse, “Quando eu primeiro
vim aqui”, disse, “Eu - eu pensei que você... ouvi você pregando, eu pensei que você era um
Nazareno”. Ele disse, “Então eu vi que a maioria das pessoas eram pentecostais, e alguém me
disse que você ra Pentecostal. E agora você diz que é um Batista”, disse, “Eu não entendo isto”.
64 Eu disse, “Oh, isto é fácil”. Eu disse, “Eu sou um Pentecostal Nazareno Batista”. Isto é certo.
Isto é certo. Está bem. Não, nós somos um em Cristo Jesus, através do Espírito Santo que nos faz
um. Isto é correto.
65 Agora, observem, esta pequena célula apóstata quando é ferida. Ela começa pequena, outros
pequenos germes entram em movimento para causar aquilo, alojam-se ali, e esta é a maneira que

o pus torna-se chaga. Aqueles pequenos soldadinhos lutando por sua vida. Eles correm lá em cima
e - para atacarem aquele veneno, os poderes do demônio tentando se reunir lá e dar suas vidas.
Isto é o que isto é, seus... um grupo de soldadinho mortos, aquele pus que está no seu sangue...
aquilo é uma - uma inflamação, eles dão suas vidas para salvar a sua.
66 Agora, uma vez a pequena célula rejeitada lá e este demônio começa, ele começa a crescer,
ele começa a multiplicar células. Ele está construindo um corpo assim como seus bebês começam
no seu ventre, e como você fez em sua mãe. Célula em cima de célula, célula em cima de célula,
de qualquer maneira, em qualquer lugar, somente elas não possuem forma de nada como um ser
humano após sua natureza. Isto está somente fora de um espírito, isto somente cresce de qualquer
maneira. E isto começa com célula, célula em cima de célula.
67 E agora, a primeira coisa que você sabe, você começará a enfraquecer-se e sentir-se
enfermo. Você vai ao médico e ele te examinará. Talvez ele não possa encontrar isto. Se ele
encontrar, talvez ele cortará isto. Se ele pode cortar isto inteiramente, certo, ele foi bem sucedido.
Mas se ele não pôde tirar aquilo inteiramente, então se for na garganta ou em algum lugar onde
isto não possa ser tirado inteiramente, uma pequena partícula disto viverá normalmente. Vêem
porque isto não foi como se você tivesse cortado sua mão fora e estivesse resolvido, ou nada, ou
vive tira fora... O que eu quero dizer, se você tirasse fora a principal parte do corpo, e deixasse sua
mão lá, ora, ela não viveria. Nas - mas, vêem, aquilo não possui a forma de vida que você possui. É
o poder do demônio movendo.
68 E agora observem, você os chama, o medido chama isto, de “câncer”. Deus chama isto de
“demônio”. Veja hoje. Eles somente conseguiram isto... De onde a palavra “câncer” vem? Ela vem
do - de uma palavra Latina a qual é usada em termos medicinais, significando “caranguejo”. O
caranguejo que vocês vêem no litoral o qual tem todas aquelas pernas. Esta á a maneira que isto isto faz, estende-se para fora, espalha-se para fora. A palavra câncer é caranguejo. E isto penetra
e simplesmente permanece firme e sugando o sangue como ele vai, como o polvo ou algo. Porque,
o tumor, a catarata, e outras enfermidades, cada uma delas vem de um germe. E aquele germe
tem que ser um corpo. E antes que possa ser um corpo, tem que ser uma vida. Antes que possa
criar ou - ou germinar e fazer mais células, ele tem que ser uma vida. É isto correto? Agora, de
onde aquele câncer vem? Quem, de onde aquilo vem? Não estava em você aqui há algum tempo
atrás, mas agora talvez esteja em você. De onde veio isto? É outra vida diferente de sua vida,
vivendo em você. E é um atormentador, consumindo sua vida. Esta é a razão pela qual Jesus
chama isto de “demônio”.
69 Eles chamam epilepsia hoje, eles dizem, “epilepsia”. Porque, epilepsia, na Bíblia, Jesus
chamou isto de “demônio”. Quando o homem veio com o menino o qual caía no chão, e escumava
a boca, e tudo mais, Ele disse, “Ele tem demônio, e muitas vezes ele o joga no fogo e na água”.
70 Agora, eles deram lustre em seu nome e chamam isto de epilepsia, mas ele é um demônio. E
Jesus disse, “Tu demônio, saias do menino!” Exatamente. Agora, a epilepsia é geralmente causada
por problemas renais. Talvez você entre nisto um pouco mais tarde. Vêem? Isto causa a epilepsia,
uremia.
71 Agora, observem isto, então aquela célula assentada lá, é demônio. Ele está construindo uma
vida; ele está crescendo, tornando-se maior e maior. Ele tem um dever a fazer, isto é, tomar sua
vida. Foi para isto que o diabo o enviou, para diminuir seus dias de sessenta para dez.
72 Agora, eu saúdo cada médico. Sim, senhor. Cada doutor na medicina, Deus os abençoe pela
ajuda que eles têm dado às pessoas. Isto é correto. O que fariam vocês no mundo de hoje sem
eles? Eu agradeço a Deus pela ciência médica. Eu agradeço a Deus pelo meu automóvel. Se Deus
não tivesse permitido à ciência fazer-me um automóvel, eu teria tido um tempo duro, andando até
aqui. Pelas luzes elétricas, pelo sabão com que lavo minhas mãos, e pela pasta com a qual escovo
meus dentes, certamente. Eu O agradeço por tudo, porque todas as boas coisas vem de Deus.
73 Mas deixe-me lhe dizer, nunca houve nenhuma partícula de medicina que já curou alguma
enfermidade. E não há nenhum médico, nenhum a não ser que ele seja algum charlatão, mas o
médico verdadeiro lhe dirá que eles não afirmam ser curadores. Bem, nos irmãos Mayo, muitos de
vós... Eu tenho sido entrevistado lá duas ou três vezes. Por pacientes que vêm de lá, incuráveis...
Vocês leram em “Seleções” do Reader’s Digest, na edição de novembro? Quantos leram a edição
de novembro, aquele artigo lá sobre mim na “Seleções” do Reader’s Digest ? Vêem? E eles me
receberam lá em cima para entrevistar sobre aquele bebê que eles entregaram. Disseram, “Isto
não pode ser feito”. Mas o Espírito Santo falou a mim e disse-me como isto seria feito, e isto foi
feito. Certo. Agora, eles me chamaram lá em cima. E lá em cima do outro lado da porta estava

Jimmy, e eles, Mayo costumava ficar lá, há uma grande tabuleta que diz, “Nós não professamos
ser curadores. Nós somente professamos auxiliar a natureza. Há somente um curador, este é
Deus”. Eles são os melhores do mundo. Agora, temos alguns charlatões, sim. Isto é certo. Temos
também alguns pregadores charlatões. Certo, então isto acontece em ambos os lados.
74 Observem, mas qualquer homem que afirma ser um curador, ele é um contador de estórias,
porque ele não pode fazer isto. Pois a Bíblia diz, “Eu Sou o Senhor que perdoa todas as tuas
iniqüidades e sara todas as tuas enfermidades”.
75 Eu tenho estado pesquisando. E em minha residência, º.. alguns melhores médicos através da
nação têm vindo. Vocês não conhecem a outra parte da vida, amigos, para saber o que tem sido, e
coisa que eu não lhes digo em público. Homens vêm secretamente, e não crêem vocês que ainda
há muitos Nicodemos no mundo? Certamente há milhares deles. Eles olham aquilo e vêm às
reuniões. Assentam-se lá vestidos com camisa esporte, algo outro assim, com nomes ilustres que
você ficaria surpreso, sentam-se bem na reunião. E em poucos dias passam por aí e chamam
secretamente, enviam alguém para uma entrevista. E se assentam lá e dizem, “Irmão Branham, eu
creio que isto é a Verdade”. Eles são humanos tanto quanto o somos, naturalmente, e o desejo de
cada homem, e eles olham além daquele véu escuro o qual ele tem que atravessar algum dia.
76 Mas o câncer e coisas são absolutamente demônios desenvolvidos em um corpo de carne,
movendo-se tomando sua vida.
77 Agora, se eu fizesse como o médico, e se eu pudesse cortar isto fora, e lançar no chão... Ou,
como dizer por exemplo, você mesmo era um câncer nesta terra. Agora, aqui está a Cura Divina.
Se eu quisesse livrar-me de você da maneira que os médicos fazem,, eu somente continuar
esmerilando seu corpo ou algo diferente ate que ele desaparecesse todo da terra. Lá não haveria
mais daquilo, igualmente como o médico tira o tumor de você. Mas na forma da cura Divina, se
você fosse um câncer, eu simplesmente chamaria sua vida para fora de você e você acabaria. Sua
vida te deixaria, mas seu corpo estaria aqui o mesmo que ele era.
78 Agora, há um lugar onde a visão e o tempo é o pior inimigo de Deus na cura Divina. Eu não
sei se o irmão Baxter jamais entra nestas coisas em uma reunião. Eu me assentei, expliquei isto a
ele e o irmão Bosworth, repetidas vezes. Mas aqui o que acontece. Eu duvido se muitas das
pessoas aqui consigam isto, porque depois de algum tempo você encontrará pessoas voltando,
dizendo, “Eu obtive minha cura, irmão Branham, por dois ou três dias, ma deixou um tipo de... ela
me deixou”. E eu encontrei isto, e eu penso que é porque eles não firmam direito na reunião. As
pessoas não entendem. Houve um homem que veio à plataforma e estava totalmente cego, câncer
ou cataratas sobre seus olhos, e leu está Bíblia depois que recebeu a oração,. Saiu, em três ou
quatro dias estava simplesmente tão cego quanto estava na primeira vez. O que aconteceu?
Qualquer um sabe que quando a vida tem saído de qualquer carne, ela mingua por algum tempo. É
isto certo?
79 Alguém aqui já matou um veado ou uma vaca, ou qualquer coisa como estas? Naturalmente.
Muito bem. Você pesa isto nesta noite, vocês caçadores aqui, meus amigos. Vocês matam o veado
e lançam na balança, dizem aos rapazes quanto ele pesa. Observem, pela manhã ele estará várias
libras mais leve do que ele estava. Quando o ser humano morre, o empresário de serviços
funerários, a primeira coisa, tira os falsos dentes ou olho, qualquer coisa que esteja lá, tira isto fora,
porque ele mingua, isto ficará estufado para fora, porque o corpo humano mingua. Cada espécie de
carne mingua. Quando a vida sai da célula ela começa mover-se e minguar. Ela fará isto por cerca
de setenta e duas horas. Então ele começará a dilatar-se. Deixe um cachorrinho passar correndo
ali fora na rodovia. Deixe-o lá no sol mais ou menos uns três dias, e veja o que acontece, ele será
um cachorro maior que jamais foi. Simplesmente dilata-se. É isto certo?
80 Bem, esta é a mesma coisa que toma lugar quando um - um demônio é expulso de uma
pessoa enferma. Os primeiros poucos dias, “Oh, eu sinto maravilhoso”. Então começa a dizer,
“Estou, estou mais doente do que eu - do que eu era.. Tenho perdido minha cura”. Tão seguro
como a fé o tirou fora, a incredulidade o traz imediatamente de volta outra vez. Como a fé o mata, a
incredulidade o ressuscita. Jesus disse, “Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por
lugares áridos, e leva consigo outros sete espíritos piores”. E se o dono da casa não está lá de pé
pra proteger aquela porta, ele entrará imediatamente. E o dono de sua casa é sua fé, diga, “Afastate”. É isto.
81 Mas agora você observa um paciente que foi curado, geralmente... a não ser se for um
milagre sem projeção. Cura Divina e o milagre são duas coisas diferentes. A Cura Divina é uma
coisa e o milagre é outra coisa. Mas um trabalho de cura Divina sobre os ofícios divinos, quando os

espíritos imundo são expulsos, o demônio do câncer, quando ele deixa a pessoa, Oh! Agora,
tomaremos algo para que você possa ver mais visível, ou como exemplo, a catarata. O que
aconteceu quando aquele homem... Se você observasse uma pessoa cega. Eu não sei se tenho
alguma aqui ou não, ainda, cataratas nos olhos. Eu deixarei que se ponha de pé por poucos
momentos. Por que? Então aquele definhamento começa a tomar lugar. Diga-lhes para voltarem, e
nos dar um testemunho. Oh, elas podem ver magnificamente. “Oh! Somente, eu posso ver coisas.
Sim! Eu...” Qual é o problema. A vida se foi. O corpo da catarata está minguando. Bem, fará desta
maneira por uns dois dias. Diz, “Oh, estou ficando tão bom”.
82 E depois de algum tempo elas começam a ter dores de cabeça. Não sentem muito bem.
Levantam na manhã seguinte, “Estou perdendo minha visão outra vez”.
83 Alguém disse, “uh - huh, ele só estava persuadido, aquele grupo de santos roladores o
excitou”. Não creia você nisto! Esta é uma mentira do diabo. Se você crer naquilo, você ficará cego
outra vez. Mas se você simplesmente sustentar, dizer, “Não, senhor, eu creio”.
84 Então o que acontece? Aquele corpo dilata por tanto tempo. E cobrirá toda aquela visão outra
vez. Aquele câncer no corpo de dilatará. Você sentirá o mal e ficará dolorido outra vez. Então você
ficará horrivelmente enfermo, terrivelmente doente. Por que? Aquele grande tumor de carne morta
está situado lá, morto.
85 Você volta ao médico e ele diz, “Oh, isto é contra censo. Há um câncer lá. Eu posso vê-lo”.
Claro, está lá, mas está morto. Aleluia!
86 Agora, a corrente sanguínea tem que purificar o corpo. Cada vez que o coração bate, ele
lança o sangue ao redor do corpo, e ele apanha aquela infecção. Claro, isto o fará enfermo. O que
seria se você tivesse um pedaço de carne pendurado em você em algum lugar, ou comprido como
uma cobra, ou algo grande ao redor como seu dedo, e pendurado lá, e isto estava morto, aquela
grande quantidade de carne morta pendurada em você e apodrecida? Bem, naturalmente,, sua
corrente sanguínea tem que conservar aquilo puro, enquanto ela trabalha. Mas há um corpo morto,
a coisa pendurada lá, porque a vida saiu daquilo. O poder de Deus, através da fé, dirigiu aquilo
para fora. Ele é um demônio, ele tem que sair.
87 Mas a razão, as pessoas não são instruídas, elas vão embora, entregam-se, e aquele mesmo
diabo está lá de pé para tomar frente outra vez. Quando Deus lhe diz qualquer coisa nesta
plataforma, através de Seu Espírito, quando sob inspiração, não duvide você daquilo, uma coisa
pior virá sobre você, Ele disse. Pois Jesus disse: “O último estado do homem foi sete vezes pior do
que o primeiro”. É isto correto? Quando um espírito imundo sai de um homem ele anda por lugares
áridos, volta com sete espíritos piores. Então você não discreia, fique certo com Isto! Creia Nisto de
todo seu coração. Diga: “Não Senhor! Eu não serei movido! Não importa quão doente eu fique,
aquilo não tem nada a ver com isto”. Então a primeira coisa que você sabe, você ficará sendo...
ficará em ordem. Então tudo ficará certo. Vêem, está morto. A - a operação na qual o médico teria
tirado de você, aquele mesmo tumor está lá em você, sem nenhuma vida em você.
88 Você diz, “Vida naquilo, irmão Branham, tomará aquilo minha vida?” Não, senhor. Aquela vida
é uma vida separada da sua. Eu acabei de te mostrar que você é uma vida e tornou-se um ser, e
isto é uma vida e tornou-se um ser. E você é de Deus, e isto é do diabo. Vê você o que isto quer
dizer? Demonologia. Agora você deve ver o que aquela coisa parece quando você se firma e olha
naquilo.
89 Oh, sinto muito, já são quase três e meia. Sinto muito. Vejam, amigos. Oh,.. O que este
mundo necessita!
90 Eu tenho estado cerca de sete anos ensinado através da América, tendo estes serviços de
cura. Eu somente obtive uma boa noção para começar lá atrás através do país ensinando a Bíblia
e sobre demonologia, como as pessoas podem entender o que fazer. E esta é a razão que elas
vêm a estas reuniões várias vezes e companheiros... Se você não compreende, as pessoas saem
e muitas vezes... Agora, recordem, aquele companheiro que veio e disse que ele tinha o dom de
cura Divina, o dom de cura Divina estava em você se você foi curado. É você, aquele. Qualquer
dom opera pela fé. E não importa quanto dom de cura eu tenha, eu creio nisto de todo meu
coração, mas você poderia se por de pé aqui e, se você não tem a mesma classe de fé, isto não te
fará nenhum bem. Eu poderia orar por você por horas e semanas e meses. Não são os pregadores
com a cura Divina, é você que tem o dom de cura Divina, que crê em ser curado, porque é através
da fé. Por fé! Cada operação de Deus é através da fé.
91 Toda a armadura de Deus é pela fé. Não temos nenhuma coisa natural deste mundo. Tudo na
igreja é um ato de fé. Veja a armadura de Deus, amor, regozijo, paz, longanimidade, bondade,

humildade, bondade, paciência. É isto certo? Tudo sobrenatural, nada natural. Então, nós não
olhamos nas coisas naturais, porque estamos executando o sobre natural. E a única maneira que
podemos basear isto, é fé, é naquilo que Deus disse que era a Verdade, e olhamos despercebidos.
E chamamos aquelas coisas as quais não são como se fossem, como Abraão fez quando o..
Amém! Abraão chamou aquelas coisas que não eram, como fez Deus, como se fossem. Sendo
com cem anos de idade não titubeou na promessa de Deus por incredulidade.
92 Eu poderia simplesmente imaginar aquilo, não poderá você? Ver Sra levantar-se de manhã.
Deus disse: “Abraão!” Disse, “Abraão, você terá um bebê!”.
93 Sara levantou-se. Disse, “Como você está se sentindo, Sara?” Esta é uma multidão mista,
mas ouça.
“Nenhuma diferença”.
94 “Bem, glórias a Deus, nós teremos isto! Vá e pegue as ervas e os alfinetes e tudo mais, e
apronte-se”.
Correto, outro mês passou. “Sara, como você está se sentindo?”
“Nenhuma diferença”.
Um ano passou. “Sara, e agora?”
“Nenhuma diferença”.
Dez anos se passaram. “Nenhuma diferença”.
Vinte e cinco anos se passaram. “Nenhuma diferença”.
95 Abraão, ao invés de enfraquecer-se, ele se fortaleceu. Ele sabia que isto seria mais do que
um milagre o tempo todo, porque ele creu em Deus, e ele não titubeou na promessa de Deus por
incredulidade. Ele disse: “Nós teremos”. E numa manha a mulher, Sara, começou a avolumar-se e
seu pequeno Isaque nasceu, porque Abraão creu em Deus, e ele viu as coisas, contou aquelas
coisas que não eram como se fossem.
96 Não por sentimentos, não pela visão. Você não anda pelo que sente ou vê. É por fé. E quando
Deus tem pronunciado qualquer coisa, disse, “Tudo que pedirdes, quando orardes, crendo
recebereis, e segure-se nisso”. Deus disse assim, então tem que ser assim! Amém. Demônios! “Fé
no Pai, fé no Filho, fé no Espírito Santo, três em um. Demônios tremerão e pecadores se
despertarão. A fé em Jeová estremecerá qualquer coisa”. Isto é correto. Oh, certamente que sim!
Tenha fé em Deus. Olhe Nele. Não se mova. Fique exatamente lá. Deus disse assim!
97 E os demônios, o que são eles? Eles são seres espirituais. Agora, o - o médico diz, “Você tem
câncer, você tem catarata, você tem pleurisia, você tem isto”. É o diabo! É uma vida, e atrás
daquela vida há um espírito. Quantos sabem e podem ver o câncer, catarata, tem - tem... é um
espírito, que possui - que possui vida. Bem, nada pode ter vida sem um espírito, vê você, então tem
que ter uma vida para operar aquilo, em algum lugar.
98 Mesmo aquela árvore lá tem vida nela. Toda a ciência no mundo não pode fazer uma folha de
grama. Você sabia disto? Eles fizeram algo parecido com aquilo, mas eles não podem encontrar a
fórmula da vida. Isto é Deus. Vêem? Jesus disse à árvore, “Amaldiçoada seja você. Você não tem
fruto algum, e nunca terá”. Eles passaram de volta por lá. Eram cerca de oito horas naquela manhã.
Passaram de volta mais ou menos as onze horas, quando eles iam cear, Pedro disse, “Veja aquela
árvore, está morta desde as raízes”. Por que? Jesus reprovou a vida que estava naquela árvore,
que estava nas raízes, e a coisa toda morreu. Aleluia!
99 Aquele mesmo Cristo pode reprovar um câncer desde as raízes, e a coisa toda morrerá.
Aquela árvore encontrava-se lá do mesmo jeito que ela estava horas antes, mas você encontra que
as folhas começariam a cair, e então suas cascas começariam a se desgarrarem, e a se
desgastarem, dia após dia e semana após semana, e depois de algum tempo não havia nem
mesmo nenhuma partícula daquela árvore. Aleluia! Câncer, tumor, catarata, ou qualquer coisa
mais, terão que ir quando Cristo falar. Ele expulsou demônios. E Ele disse, pegarão nas serpentes,
ou beberão coisas mortíferas, e sito não lhes fará dano algum. Se puserem as mãos sobre os
enfermos eles serão curados”.
100 Você O ama? Sinto por ter-lhes segurando uma hora aqui nesta tarde, assentados aqui.
Amam vocês ao Senhor? Bem, o que acontecerá agora se - se você aceitar a Cristo como seu
Curador, e você creia em seu coração que algo tem acontecido a você, e crê você que está
curado? Irá você crer que está curado? Não deixe o diabo prender nada em você. Somente siga
em frente.
“Doutor”, diga - diga, “doutor”, como isto parece?”
Ele disse, “Ora, isto continua lá”.

101 Em seu coração você sabe, você sabe o que aconteceu. A primeira coisa, ele dirá, “Diz, quero
saber o que aconteceu com aquela coisa”.
102 Então dirá, “Olhe, doutor, eu lhe direi. Aqui está o que aconteceu. Jesus Cristo me curou. Isto
é correto. Jesus Cristo me curou”.
103 Certo, inclinemos nossas cabeças por um momento. E irmão Willet poderia você vir aqui um
instante, irmão?
104 Agora, Pai Celestial, estamos agradecidos pelo Sangue de Cristo. E alguma vez que Teu
servo, Senhor, talvez não tenha usado de sabedoria, pro ter falado tanto tempo. Mas talvez eu sinta
como Paulo que pregou a noite toda. Um pequeno companheiro caiu da janela e morreu. E aquele
apóstolo, com a Palavra de Deus em sua vida, foi e deitou seu corpo sobre o rapaz, a vida veio a
ele viveu outra vez.
105 Querido Deus, eu compreendo que o por do sol de - desta grande civilização está se pondo
agora, o caminho gasto passou, o meio dia se foi, as sombras do entardecer estão caindo. Grande
Luz está se rompendo do Reino de Deus para tomar o lugar desta escuridão total vindo a terra.
Deus, eu compreendo que estou ficando mais velho cada dia. Deixe-me ir, Senhor, dá-me forças,
ajuda-me a dizer esta grande Verdade em todos os lugares. Ajuda-nos amanhã à tarde para que
possamos entender mais
106 E, querido Deus, abençoe esta pequena audiência nesta tarde. Nesta noite, quando eles se
ajuntarem para o serviço de cura, que cada homem e cada mulher possa falar uns aos outros,
dizendo, “Agora, aqui, - não tenho mais dúvida. Entendemos agora de onde isto vem. Sabemos
que isto é o diabo. Nós sabemos quando ele vai embora, ele tem que sair pela ordenança de Deus.
Ele tem sim. Assim disse Deus. Ele tem que sair”. Então, que eles possam sair alegres,
regozijando, afirmando suas curas. Nada, que nada possa estar colocado em seus caminhos mais.
Somente se irem crendo.
107 E, Deus, que esta pequena igreja aqui, e estas igrejas cooperadoras, possam ter um
reavivamento após esta reunião, Senhor, que revolva completamente, e muitas centenas de almas
sejam trazidas ao Reino de Deus. Permita isto, Pai. Que homens e mulheres aqui, através da
nação e outros lugares, que eles possam levar a Mensagem de volta às suas igrejas, eu que eles
possam ter um reavivamento antiquado. Permita isto, Senhor. Perdoa-nos de nossos pecados
agora. Ajuda-nos para sermos Teus servos. No Nome de Jesus Cristo. Amém.
108 Eu quero saber, enquanto vocês estão assentados aqui, se há algum pecador no edifício hoje,
que diria, “Irmão Branham, lembra-me nas orações?” Poderia você, poderia você levantar sua
mão? Há alguma pessoa pecadora? Eu não... Deus te abençoe, senhora. Há alguma? Deus te
abençoe, senhor. E você, e você, e você, Deus te abençoe. Eu queria saber se você... Agora, isto
é para você.
109 Vêem, eu não creio em ir lá atrás na audiência. Eu - eu não critico os outros que fazem isto.
Eu não creio em ir à audiência e tentar puxar alguém. Vêem? Isto é correto Você irá somente lá
puxa-lo contra sua vontade. Vê? Mas se Deus toca em seu coração, você é a pessoa mais
privilegiada no mundo. Vocês somente não sabem com quantas pessoas eu tenho falado.

