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Esta biografia é diferente de qualquer
outro livro que você já tenha lido. Claro que
há o drama natural...

De repente o rifle disparou explodindo nas pernas

de Billy à queima-roupa. Billy caiu prostrado gritando

de dor.

Jimmy caiu de joelhos e sussurrou: “Eu sinto muito

Billy. Eu sinto muito. Foi um acidente. Eu não quis...”

Então ele deu uma boa olhada nas pernas de seu ami-

go. Jimmy empalideceu. “Billy, não se mova. Eu irei

buscar ajuda”.

“Não, não me deixe”, Billy gritou. Porém Jimmy já

estava correndo como um coelho. Quando Billy olhou

para suas pernas, ele ficou horrorizado ao ver que elas

estavam quase partidas ao meio.

Mas o drama está apenas no começo.
Então aparece o sobrenatural - e nada mais
é o mesmo novamente.
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Em algum lugar no mundo, um adolescente sincero
está pesquisando por respostas à perguntas como esta:

Deus existe realmente? Se existe quem é Ele?
E onde Ele está?

E este Deus está interessado em minha vida?

Para você jovem pesquisador,
este livro é dedicado...

Porque uma vez também fui jovem.
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Prefácio do Autor

QUANDO EU COMECEI ESTE PROJETO , a primeira e
difícil pergunta que eu enfrentei foi: Como deveria eu me aproxi-
mar de um assunto que tem tão poucos precedentes? Muita coisa
da história da vida de William Branham está tão distante e além
das fronteiras da experiência humana normal que é difícil fazer
com que isto mereça ficar confinado no espaço de um livro. Mi-
nha aproximação tem tanto vantagens quanto limitações, ambas
as quais quero compartilhar com você no início.

Cada biógrafo deve tomar certas decisões antes de começar
a escrever. Deveria ele estruturar seu livro por tópicos ou por cro-
nologia? Que público ele deveria tentar alcançar? A que nível de
compreensão deveria escrever? Quão extenso deveria ser seu li-
vro? Que incidentes deveria ele incluir e o quanto de detalhes
deveria ele acrescentar a cada incidente? Quanto deveria ele
analisar e quando ele deveria apenas descrever eventos sem
comentá-los? E a lista segue...

Eu estruturei esta biografia cronologicamente, sentindo que
muita compreensão poderia ser ganha por observar a vida de
William Branham desenrolar passo a passo. Muitos biógrafos per-
manecem sempre presentes em seus textos, analizando e expli-
cando o significado futuro de cada evento que descrevem. Eu optei
por não fazer isto, deixando o significado de cada evento perma-
necer um mistério até aquele ponto na história quando então William
Branham por si mesmo aprendeu seu significado. Isto permite que
o leitor siga sua vida como ele a viveu, para entender o desenvol-
vimento de seu caráter e apreciar seu esforço para compreender
o significado de sua vida peculiar.

Pelo fato de diversas curtas biografias já terem sido escritas
sobre William Branham, senti que esta biografia deveria ser mais
extensa e mais detalhada. Eu não quis que isto fosse ponderoso,
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então concentrei o drama natural da história, enriquecido com
surpresas sobrenaturais - tentando manter a análise nas mínimas
coisas. O resultado é um texto altamente agradável de ler. Se você
é um estudante do primário ou um professor universitário, creio
que você encontrará a si mesmo buscando por mais a cada pági-
na. Porém este esforço também tem uma falha. Pois esta biogra-
fia flui rápido como um excitante seriado e alguns leitores podem
ser tentados a desconsiderar isto como sendo ficção, o que seria
um erro. Cada evento neste livro aconteceu. Muitas destas histó-
rias são bem documentadas de múltiplas fontes. Em minha pes-
quisa fiz o uso de artigos de jornais e revistas, livros, fotografias,
filmes e testemunhos de pessoas que conheceram William
Branham pessoalmente e que foram testemunhas oculares de
alguns dos fenômenos sobrenaturais descritos nesta biografia.

Entretanto eu extraí a maioria de minhas informações do pró-
prio testemunho pessoal de William Branham. Durante os 19 anos
de seu ministério nacional e internacional, mais de 1.100 de seus
sermões foram gravados em fitas cassette. Durante a maioria
desses sermões ele contava histórias sobre suas experiências
sobrenaturais. Muitas vezes ele contava sobre coisas que tinham
recém acontecido a ele, descrevendo-as detalhadamente incluin-
do suas conversações. (Para maiores detalhes sobre isto, leia a
Explanação do Autor no final deste livro). Muitas vezes William
Branham até mesmo contava sobre o que ele estava pensando
quando estes incidentes aconteceram - um sonho do biógrafo tor-
na-se realidade! A abundância deste tipo de importante fonte - de-
talhada e altamente pessoal - fez com que fosse possível para que
eu pudesse escrever esta biografia num estilo absorvente o qual
tenho escolhido. Penso que a força desta introdução está longe
de exceder pelo fato de que o texto não tem aparência erudita.
Minha intenção é manter você lendo até que esteja melhor fami-
liarizado com uma das figuras públicas mais importantes da nossa
geração - e um dos maiores homens de todos os tempos.

- Owen Jorgensen, 1994
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A cabana de madeira próximo a Burkesville, Kentucky, onde
William Branham nasceu no dia 6 de Abril de 1909.



Capítulo 1
Misterioso Sinal no Nascimento

1909 - 1912

“QUINZE ANOS  não é muito jovem para ter um bebê”, falou
Ella Branham consigo mesma, tentando dar ânimo a si própria.
“Ora, afinal estou preparada”.

A dor apertou novamente - mais forte, mais dominante do
que antes. Ella sentiu seu pânico aumentar espalhando descon-
forto. Ela segurou seu avolumado estômago e gemendo disse:
“Ainda não. Por favor, ainda não. Não até que Charles venha
para casa.”

Gotas de suor brotaram em sua fronte. Ela caminhou com
dificuldade através do piso de chão até a única janela da caba-
na, e então sentou-se à porta feita de madeira rústica. A janela
não tinha vidros, somente uma veneziana de madeira que Ella
deixava aberta durante o dia e fechava a noite. Agora a janela
estava aberta.

“Charles!” Ela gritou. Sua voz parecia evaporar-se pelas
matas de Kentucky, com sua vasta expansão de montanhas e
pequenos vales que se estendiam dela à várias direções. Sa-
bendo que seu vizinho mais próximo morava muitas milhas dis-
tante, fazia com que Ella se sentisse desesperadamente sozi-
nha. A dor apertava ao redor de seu estômago, levando-a ao
pânico. “Charles!” Ela gritou novamente. “Charles, onde você
está?” Então com sua voz fraca soluçou: “Por favor, venha para
casa. Preciso de você.”

Charles Branham tinha recebido seu salário naquela manhã
e tinha ido até a cidade - de Burkesville, Kentucky - para com-
prar um macacão novo, “em honra ao meu primeiro filho”, ele
havia dito. Mas o que estava o segurando por tanto tempo?
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Teria ele passado na taberna? Se ele assim fizera, não teria sido
a primeira vez em seu primeiro ano de casados. Certamente
que Charles não faria uma coisa dessas hoje? Ele sabia que seu
bebê estava para nascer a qualquer momento.

A contração diminuiu deixando-a exausta. Ella inclinou-se à
entrada da porta, observando o sol se pôr detrás dos bordos e
dos carvalhos que tinham recém começado a crescer. Era abril
do ano de 1909. Ella tremia enquanto fechava a veneziana.

Agora a única luz que havia dentro da cabana vinha do pôr
do sol penetrando pelas frestas das paredes de madeira rústica.
Raios de luz se moveram lentamente sobre a mesa - feita em
casa, construída de um toco de árvore serrado, com cavilhas
para as pernas e um banco para assento. E a única outra peça
de mobília, uma cama do tamanho de 12 pés [Aprox. 3,65 mts. -
n.t.] de comprimento feita de palha, um lado preso na parede.
Ella cambaleou até a cama feita de palha, e puxou a colcha até
seu pescoço. O travesseiro feito de palha de milho espetava
sua cabeça a cada movimento. Quando o quarto se tornou es-
curo, Ella lembrou da a antiga casa em Paris, Texas, a qual ela
recentemente havia deixado. No último ano a anterior residên-
cia parecia ser intolerável. Mas agora, ao estar nesta posição,
não parecia tão ruim.

Ela havia crescido no Texas como Ella Harvey. Seu pai era
um caçador e professor. Sua mãe era uma índia Cherokee pura.
Ella, a mais velha de outras quatro crianças, tinha vivido uma
maravilhosa e despreocupada infância até três anos atrás quan-
do então sua mãe morreu de escarlatina. Naquela época Ella
tinha apenas 12 anos de idade e seu irmão mais novo tinha ape-
nas quatro. A tarefa de mãe pesou no colo de Ella.

Há quase um ano atrás, ela tinha encontrado Charles
Branham em um rodeio. Charles era baixo e bonito, com cabe-
los pretos ondulados, ombros largos, e habilidades suficientes
de vaqueiro para derrotar quase todos cavalos bravos que de-
safiara. Ella fora golpeada por seu charme. Charles tinha 18 e
ela 14, mas sentia-se anos mais velha. Na época, casamento
parecia uma boa maneira de evitar o trabalho árduo de cuidar
de seus irmãos mais novos. Agora ela desejaria saber se tinha
somente pulado de uma frigideira para outra. Aqui ela estava,
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15 anos de idade, uma estranha nas colinas de Kentucky, tendo
um bebê estando a 40 milhas [Aprox. 64 km. - n.t.] do doutor
mais próximo, sem nem mesmo um amigo para pedir ajuda.
Enterrando sua cabeça no travesseiro, Ella lamentou-se.

CHARLES BRANHAM  retornou a sua cabana uma hora
após escurecer. Ele tinha estado bebendo, é claro, mas não o
suficiente para entorpecer seu pensamento. Ele avançou lenta
e quietamente pela porta para não perturbar sua jovem esposa
se estivesse adormecida. Então ele ouviu seu gemido. Rapida-
mente Charles acendeu um nó de pinho e colocou sobre uma
tampa de vidro de conserva. O nó de pinho queimava e estalava
emitindo muita fumaça. Como a cabana era ventilada natural-
mente, a fumaça subiu passando pelas vigas, através das fres-
tas saindo pela cobertura de madeira.

“Charles,” Ella sussurrou debilmente: “Esta noite é a noite.
Vá buscar sua mamãe.”

Charles fez fogo, e então correu para a cabana de sua mãe.
A noite estava fria e clara e a luz das estrelas fez com que seu
caminho fosse mais fácil. Uma hora mais tarde retornou com
sua mãe e duas vizinhas.

A avó Branham era uma pessoa velha nada cortêz, dura
como pele de toucinho. Mas vendo esta pequena garota de 15
anos de idade em trabalho de parto, abrandou-a como a graxa
de raposa quente amacia bota de couro. (Não que a avó Branham
alguma vez tivesse usado botas. Ela nunca teve um par de sa-
patos na vida.) Agora ela se encarregou da situação. Como já
havia tido 17 filhos sozinha, ela estava bem preparada para agir
como parteira para sua nova nora. Ela insistiu que Charles es-
perasse pelo lado de fora. Ele não argumentou. Pegando uma
manta, ele moveu-se lentamente até o alpendre, e fez sua cama
de pedaços de madeira e cascos de árvore. Puxando um frasco
de whiskey de seu bolso, Charles tomou para acalmar seus ner-
vos. Sem demora adormeceu.

Ao amanhecer, a agitação dentro da cabana tornou-se mais
intensa. Charles despertou. O oeste do horizonte estava se tor-
nando claro com a aproximação da alvorada, mas o sol não
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havia saído ainda. Ele amaldiçoou a si mesmo por ter cochilado,
e então se preocupou porque seu bebê não havia nascido ainda.
Havia algo errado? Talvez deveria entrar e verificar? Antes
que pudesse se decidir, ele ouviu um choro estridente de um
recém-nascido. A porta da cabana se abriu e uma de suas vizi-
nhas o chamou: “Charles Branham, é um garoto.”

Acanhado, Charles entrou e fechou a porta. O quarto chei-
rava a fumaça de uma vela de gordura que estava sobre a mesa.
A avó Branham lavou a criança, e pesando-a tinha cinco libras
[Aprox. 2,268 gr. - n.t.], então suavemente deitou-o nos braços
de sua mãe. Charles estava em pé próximo da cama com as
mãos nas alças de seu novo macacão, nervosamente observan-
do os movimentos e resmungos da pequena criatura que era
seu filho.

Ella disse: “Charles, ele herdou seus olhos azuis.”
Charles estudou os pequenos olhos, mas na pouca claridade

ele não podia dizer sua cor. “Bem chamaremos seu primeiro
nome William”, ele disse: “e seu nome do meio será Marrion.”

Ella pronunciou o nome: “William... Marrion... Branham. Pa-
rece distinto o suficiente. E ele pode ser chamado de Billy.
Charles, eu penso que Billy terá seu cabelo ondulado também.
Abra a veneziana e então poderei ver melhor.”

Pouco depois das cinco da manhã, terça-feira de manhã, 6
de abril de 1909, raios de luz penetraram através das aberturas,
embora o sol ainda não tivesse levantado no horizonte. Charles
abriu a veneziana e afastou-se assustado. Algo tinha se arre-
messado através da janela aberta - uma luz, como uma estrela,
cerca de um pé [Aprox. 30,48 cm - n.t.] de diâmetro.

Ella gritou, pegou seu filho e o apertou fortemente contra
seu peito. Os outros, sem entender, deram alguns passos para
trás, contra a parede. A estranha luz circulou o quarto várias
vezes, e então parou sobre a cama, pairando sobre a nova mãe
e filho, com um forte brilho amarelo-esverdeado, pulsando com
vida própria. Por menos de um minuto permaneceu nesta posi-
ção - tempo suficiente para que cada um na cabana tivesse
certeza de que o que viram era real. Então tão rápido quanto
entrou, a bola de fogo saiu, girando para cima, passando pelas
vigas e através do teto.
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Charles fitou as tábuas com os olhos arregalados sem pis-
car. De repente um barulho de movimento de asas chamou sua
atenção em direção à porta, onde uma pomba pousou na soleira
da janela aberta. A pomba branca como a neve olhou o quarto
curiosamente, quase como se estivesse procurando por algo.
Quando focalizou o recém nascido, levantou a cabeça e arru-
lhou antes de alçar vôo. Charles contemplou o pássaro por um
momento, então voltou seus olhos para o telhado.

Uma das vizinhas sussurrou: “Bem eu nunca...”
A outra meditou: “Eu gostaria de saber que tipo de jovem

este garoto será?”
Billy Branham tinha apenas 15 minutos de vida.

NOVAS ESPALHARAM-SE rapidamente entre o povo das
montanhas: “Aquele recém-nascido, aquele na colina que uma
luz pairou sobre ele.” Alguns julgavam que o reflexo do sol ha-
via refletido num espelho. Charles e Ella sabiam melhor já que
não havia espelhos na cabana. Além do mais, o sol não tinha
aparecido ainda. Eles estavam perplexos. Havia algum signifi-
cado espiritual naquela luz? Charles quis esquecer isto, mas Ella
não permitiu que o fizesse. Ela insistiu que “algo tinha que ser
feito”, e finalmente decidiram que o bebê deveria ser levado a
uma igreja e o dedicariam a Deus. A princípio Charles argu-
mentou contra esta idéia; mas finalmente consentiu, embora a
aprovação remexesse contra a natureza de seu caráter. Agora
a questão surgia, onde deveriam levá-lo?

Os ancestrais de Charles Branham eram estritamente irlan-
deses católicos. Do lado de Ella, os Harveys eram irlandeses
católicos também, exceto a mãe de Ella, que pertencia a uma
nação Cherokee. Contudo, ambos Charles e Ella, tinham se afas-
tado completamente de suas fundações católicas e nenhum de-
les tinha alguma convicção formal religiosa. Eles concordaram
para seu propósito que a melhor igreja seria a mais próxima.

Então quando Billy Branham tinha apenas duas semanas,
Charles e Ella o levaram à Igreja Batista do Reino do Gambá,
onde uma pequena congregação se encontrava a cada domin-
go, em sua construção de madeira rústica com um piso de terra
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e os bancos feitos de pranchas, colocadas sobre blocos de ma-
deira. A Igreja Batista do Reino do Gambá não tinha um pastor
que atendesse regularmente. Na maioria dos domingos a con-
gregação cantava hinos e liam a Bíblia. Mas a cada dois meses
vinha um pregador e entregava o sermão. O velho pregador
estava lá então. Ele ofereceu uma oração pelo pequeno William
Marrion Branham, pedindo a Deus para algum dia usar este
garoto em Seu serviço. Foi a última vez que Billy Branham en-
traria numa igreja por 23 anos.

PELO TRABALHO FREQUENTE DE LENHADOR
Charles era obrigado a estar longe de sua esposa e filho durante
a semana. Naquele outubro de 1909, um temporal o encurralou
em um acampamento de madeira longe de casa. Ella, quatro
meses grávida de seu segundo filho, preocupava-se enquanto
seu suprimento ia se acabando. Quando sua lenha acabou, ela
enrolou seus pés em uma bolsa de aniagem e lutou contra os
ventos cortantes em seu caminho para a floresta para conse-
guir gravetos e galhos, arrastando-os para a cabana em tentati-
va desesperada afim de manter-se aquecida. Mas quando sua
comida acabou, ela se desesperou. O fogo tornou-se em cinzas;
Ella estava demasiadamente fraca para fazer uma outra via-
gem para conseguir lenha. Juntando cada pedaço de roupa na
cabana, ela enrolou a si mesmo e a seu filho o melhor que pode,
rastejou-se até a cama, e colocou uma colcha sobre eles. Do
lado de fora o vento soprava incessantemente. O quarto esfriou
até que o balde de água congelou. Ella olhou para o teto e me-
ditou novamente naquela luz estranha que havia aparecido no
nascimento de seu filho. Ela tinha pensado nisto frequentemen-
te nos últimos seis meses. Algumas vezes ela cria que isto era
um sinal de que Billy fora destinado para a grandeza. Agora isto
parecia sem sentido, vendo que a morte para ambos não pode-
ria estar longe.

Seu vizinho mais próximo era um velho que vivia no vale.
Quando a tempestade cessou, este vizinho saiu para fora para
fazer algumas tarefas. Ele podia ver a cumeeira da cabana
Branham e ele percebeu que não havia fumaça saindo da cha-

18 SOBRENATURAL: A Vida de William Branham



LIVRO 1

miné. A princípio ele não deu muita atenção, mas depois de
vários dias ele se preocupou. Ele havia visto fumaça saindo da
cabana antes da tempestade; e que ninguém poderia ter saído
da cabana durante a tempestade. Pensando que poderia haver
algo errado, ele decidiu investigar. Assim que ele se aproximou
da cabana, viu que não haviam pegadas na neve recém caída.
Isto confirmou seu temor que ninguém havia deixado a cabana
depois que a tempestade cessou. Ele bateu, mas não teve res-
posta. Quando ele tentou abrir a porta, percebeu que estava
trancada por dentro. Agora ele sabia que alguém estava ali -
alguém que poderia estar em sérios problemas ou eles o teriam
respondido. Com muito esforço, conseguiu forçar a abertura da
porta. O que ele encontrou no interior o fez estremecer.

Ella e seu bebê estavam amontoados na cama, quase mor-
tos de frio e fome. Apressadamente o vizinho agarrou o macha-
do de Ella e foi até a floresta, voltando com o suficiente lenha
para aquecer a cabana. Sem encontrar comida, foi até sua casa
e retornou com o máximo de mantimentos que podia carregar.
Chamar um doutor estava fora de questão, assim o velho ho-
mem cuidou da jovem mãe e filho. Até que Charles cortando os
ventos chegou a sua cabana, sua esposa e filho estavam come-
çando a recuperar suas forças.

No restante daquele inverno Charles permaneceu próximo
de casa, caçando e pegando animais em armadilhas para man-
ter a despensa cheia. Na primavera, ele voltou a derrubar árvo-
res. O gelo havia derretido e ele puxava as toras com um boi e,
uma por uma, as arrastava ao rio Cumberland, onde outros le-
nhadores as amarravam juntas em uma balsa, deslocando-as ao
rio Ohio e então ao Mississipi.

EM MARÇO DE 1910, Charles e Ella tiveram seu segundo
filho, Edward. Poucos meses depois, Ella agora com 16 anos,
sentiu um outro bebê crescendo em seu ventre. Ela deu a luz ao
seu terceiro filho no início de 1911. Era um outro menino. Ela o
chamou Henry. Como lenhador Charles trabalhou na primave-
ra, verão e na entrada do outono de 1911. Então a desventura
golpeou novamente, separando Charles de sua recente família
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quase o destruindo.
Sendo o mais novo de 17 filhos, Charles Branham havia sido

criado com muitos mestres grosseiros. Ele aprendeu a segurar
seu Whiskey quando era apenas um menino e ele aprendeu a
arranjar disputas com seus punhos. No outono de 1911, Charles
estava numa festa quando houve uma briga. Homens embriaga-
dos e insensíveis provocaram uma perigosa confusão e tão logo
começou a briga entraram numa feroz discussão envolvendo a
todos ali. Um robusto valentão chamado Willy Yarbrough derru-
bou um amigo de Charles no piso, pulou sobre ele, puxou sua faca
e estava prestes a cravá-la em seu coração quando Charles arre-
meteu uma cadeira na cabeça de Willy. Charles afastou-se e pu-
xou sua própria lâmina. Willy esqueceu do homem no piso e foi
atrás de Charles. Willy teria cortado a garganta de Charles se ele
tivesse tido a chance - ele era um homem cruel que tinha matado
seu próprio filho com um balaústre de cerca - porém a faca de
Charles encontrou seu alvo primeiro, deixando Willy numa poça
de sangue, inconsciente, contudo ainda vivo.

Quando a notícia desta confusão chegou à Burkesville, Ken-
tucky, Charles foi envolvido como um que age fora da lei e
acusado de tentativa de homicídio. Um xerife montou um cava-
lo e foi atrás dele para prendê-lo. Antes que o xerife pudesse
encontrá-lo, Charles foi informado do perigo que corria. Ele ti-
nha que partir apressadamente, não sabendo para onde ir ou o
que fazer. Antes de partir, ele prometeu a Ella que tão logo ele
encontrasse trabalho e um lugar para morarem, ele enviaria no-
tícias, usando um suposto nome para que não fosse perseguido.

E assim, no espaço de uma tarde, Charles Branham desapa-
receu, deixando sua esposa sozinha na mata para defender-se
por si própria e a seus três bebês. Billy tinha dois anos e meio,
Edward tinha um ano e meio e Henry tinha apenas seis meses.
Na idade de 17 anos, Ella era quase uma criança. Logo após
algumas semanas se passarem, ela percebeu que Charles havia
deixado uma parte dele mesmo com ela. Ela estava grávida
novamente.

Aquele outono e inverno esgotou Ella até ao limite de suas
forças. Ela parecia estar vivendo um pesadelo, tentando cuidar
de seus três bebês em uma rústica e isolada cabana, enquanto
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ela mesma se sentia nauseada muitas vezes. Ela não tinha di-
nheiro, recursos e nem energia. Se não tivesse sido pela ajuda
dos pais de Charles - pobres como eram - Ella sabia que não
teria sobrevivido.

Mas finalmente a estação mudou, o chão descongelou e as
náuseas acabaram. Henry fez o seu primeiro aniversário,
Edward seu segundo e Billy seu terceiro. O bebê, movendo e
retorcendo-se no ventre de Ella, estava próximo de nascer. Certa
vez durante a primavera de 1912, um xerife chegou até a caba-
na para perguntar se Ella tinha ouvido falar de seu marido. Ela
podia dizer a verdade - ela não ouvira falar dele e  nem tinha
idéia de onde estava.

Poucos dias depois da visita do xerife, Billy e Edward esta-
vam brincando atrás da cabana onde uma pequena fonte man-
tinha o chão lamacento. Billy queria mostrar a seu irmão mais
novo quão forte era, então pegou a maior pedra que pode er-
guer, manteve sobre sua cabeça, e jogou-a em direção a fonte.
A pedra caiu próximo à margem, espirrando lama sobre Edward,
o qual prontamente chorando voltou para a cabana. Um pássa-
ro-de-peito-ruivo gorjeou prazerosamente. Billy procurou pelos
galhos até ver um pássaro em uma árvore próxima. Ele deu um
passo à frente e o pássaro voou. Naquele momento algo sur-
preendente aconteceu e poderia ficar gravado na memória, em
sua tenra mente, e se tornar seu primeiro significado da infân-
cia. De onde o pássaro estava, veio um som como um vento
agitando as folhas - whoossssh. Então uma voz estrondou da
árvore - uma voz humana muito clara - a qual disse: “Você vai
morar próximo de uma cidade chamada New Albany.”

Com um grito de terror, Billy partiu para a cabana tão rápido
quanto suas curtas pernas poderiam levá-lo, gritando: “Mamãe!
Mamãe!”

Ella estava lavando a barriga de Edward que estava suja de
barro. “Billy, o que houve?” Ela perguntou, abraçando seu filho
mais velho.

“Um pássaro falou comigo, mamãe. Eu o ouvi cantando em
uma árvore e então falou comigo.”

Ella riu: “Você está sonhando, filho.”
Mas Billy insistiu: “Eu o ouvi, mamãe. Eu o ouvi falar.”
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“E o que este pássaro disse?” Ella brincou ainda pensando
que era a imaginação de Billy.

“Ele disse que viveríamos próximo de uma cidade chamada
New Albany.”

Esta resposta a surpreendeu. Isto não parecia algo que um
garoto poderia fazer brincando. Ela caminhou para trás da ca-
bana e chamou nas árvores: “Olá, alguém aí?” Quando ela vol-
tou para dentro, Billy perguntou: “Mamãe, onde é New Albany?”

“É uma cidade em Indiana, logo além do rio de Louisville,
Kentucky, cerca de cem milhas [Aprox. 160 km. - n.t.] daqui.
Billy, de onde você ouviu falar de New Albany?”

“Eu nunca tinha ouvido falar de New Albany, mamãe, até o
pássaro me falar. Mamãe, quando vamos morar lá? Papai vai
morar conosco?” Ela meneou a cabeça.

Várias semanas depois de uma longa espera, chegou uma
carta de Charles. Ella sentou-se à mesa de madeira, fitando o
envelope que segurava entre seus trêmulos dedos. Billy andou
na ponta dos pés espiando por sobre a mesa. “Abra isto, ma-
mãe.”

Ella deu uma risadinha: “É claro. Esperamos um longo tem-
po por isto, por que esperar mais?”

Cuidadosamente ela tirou a cola de um dos lados, tirou a
carta do envelope, abriu, e começou a ler. Já que seu pai fora
um professor, ela tinha recebido um ensino adequado. Mas
Charles quase não tinha instrução e não podia nem ler ou escre-
ver, nem mesmo seu próprio nome. Um de seus irmãos que
morava em Louisville tinha escrito esta carta por ele.

“O que diz, mamãe?” Billy perguntou.
Ela disse como estava escrito. “Diz que seu papai está em

Indiana. Ele encontrou trabalho fixo e um lugar para vivermos e
quer que nós vamos para lá. É em uma pequena cidade chama-
da Utica, cerca de dez milhas [Aprox. 16 km. - n.t.] a nordeste
de -” Ela parou repentinamente e olhou com espanto a seu filho
com três anos de idade. Como poderia ser isto?

“Onde, mamãe? Onde é Utica” Billy persistiu.
Ella disse lentamente: “Billy, nós vamos morar a dez milhas

[Aprox. 16 km. - n.t.] a nordeste de New Albany, Indiana.”
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Capítulo 2
Sua primeira visão

1912 - 1916

CHARLES BRANHAM tinha incluso dinheiro suficiente em
sua carta para que Ella pudesse contratar uma caminhonete
para se mudar. Ela tinha poucos bens para carregar além de
seus garotos. New Albany estendia-se a mais de cem milhas
[Aprox. 160 km. - n.t.] a norte de Burskesville. Estando quase
prestes a dar a luz, Ella estava receosa com a jornada. Mas
para Billy com seus três anos de idade, o qual nunca tinha visto
além das montanhas da cabana, a viagem parecia como que
uma aventura agradável. Ele estava especialmente impressio-
nado pela estreita e plana ponte de madeira que cruzava o rio
Ohio entre Louisville, Kentucky e New Albany, Indiana. Mais
dez milhas [Aprox. 16 km. - n.t.] a norte os levou para seu novo
lar, a pequena cidade de Utica, Indiana.

No dia 27 de maio de 1912, Ella teve seu quarto filho, cha-
mando-o de Melvin. Naquele verão Charles trabalhou para um
fazendeiro local. Era um homem esforçado e trabalhador. Às
vezes ele tinha que se arrastar atrás de um cavalo e arar 12
horas por dia, suando sobre o sol escaldante. Mais do que uma
vez vinha com sua camisa queimada do sol grudada nas costas
e Ella tinha que cortar a camisa com uma tesoura. Quando o
milho cresceu, Charles ocupou seus dias com uma gooseneck
[Ferramenta parecida com uma foice - n.t.], limpando por entre
as fileiras. No começo suas mãos criaram bolhas e sangraram;
mais tarde formaram calos tão fortes como o couro. Ele sofreu
tudo isto por meros $0,75 por dia.

Naquele outono Charles voltou a trabalhar com madeira, com
o que ele se dava melhor do que cultivar. Ele cresceu em um
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bosque e tinha começado a cortar lenha com uma idade prema-
tura. Embora pesasse somente 150 libras [Aprox. 68 kg. - n.t.],
Charles, com seus músculos protuberantes, estava tão hábil em
cortar lenha que podia carregar 900 libras [Aprox. 408 kg. -
n.t.] de tora e colocá-las na caminhonete sozinho. Mas como o
inverno estava próximo, Charles se preocupou. Sua família es-
tava vivendo em uma cabana de um cômodo, não maior e nem
melhor construída do que a deixada para trás em Kentucky.
Cada vez que ia cortar lenha o forçava a estar longe de sua
família por semanas. Não querendo fazer sua esposa sofrer
como no inverno passado, Charles começou a procurar uma
situação melhor.

A primavera de 1913 chegou antes que Charles encontrasse
algo permanente. Ele conseguiu um emprego em Jeffersonville,
Indiana, trabalhando para o Sr. Wathen - um multimilionário dono
da Destilaria Wathen e era sócio de um time profissional de
beisebol, o Louisville Colonels. Charles foi contratado como cho-
fer particular porque ele era muito bom em manejar cavalos. O
emprego era pago somente parte em dinheiro, porém oferecia
lados substanciais benéficos - a saber um lugar para viver sem
ter de pagar aluguel nas terras do Sr. Wathen. O lugar incluía
uma cabana com dois cômodos de madeira, um velho celeiro,
um grande jardim, e um pequeno campo onde Charles podia
plantar para seu próprio benefício. Também o Sr. Wathen tinha
uma leiteria, e Charles podia levar para casa um balde de leite
todas as noites - benefício nada pequeno para um pai com seus
quatro filhos crescendo.

Jeffersonville era uma cidade a quatro milhas [Aprox. 6,4
km. - n.t.] a nordeste de New Albany, a caminho do rio local
chamado de Utica Pike. O Sr. Wathen morava a sete milhas
[Aprox. 11,2 km. - n.t.] fora da cidade em uma grande proprie-
dade. A cabana para qual Charles se mudou ficava numa colina
com vista para o rio Ohio. Tábuas desbotadas cobriam a estru-
tura do lado de fora das paredes; e dentro, havia barro entre as
madeiras. A cabana tinha um piso de chão, dois cômodos, e um
sótão na viga sobre um dos cômodos. A escada para o sótão era
feita de duas finas madeiras. No meio do piso de um dos cômo-
dos, havia um toco e algumas pedras achatadas em cima dele.

24 SOBRENATURAL: A Vida de William Branham



LIVRO 1

Sobre isto foi feito um fogão a lenha de um tambor de óleo
vazio. Para cozinhar Ella usava um pequeno “fogareiro.” Ti-
nham até um lampião a querosene para alumiar. Considerando
todas estas coisas, era um grande progresso em comparação
ao único-cômodo da choupana que os tinha abrigado em Utica.

Na colina em frente a cabana, uma macieira estendia seus
galhos até uma pequena fonte. A água fria da fonte servia como
refrigerador durante o verão, mantendo latas de leite e mantei-
ga, evitando que estragassem. (Charles não podia manter nata
ali; havia muitos pequenos Branhams gananciosos para pegá-
la). A fonte abasteceu a casa com água até meados de Agosto,
quando então finalmente se secou. Então eles tinham que bom-
bear a água do poço localizado no celeiro e levá-la colina aci-
ma.

Billy gostava de ver a água borbulhar. Havia uma cuia que
ficava pendurada na macieira, mas Billy raramente a usava.
Ele gostava de deitar-se sobre a grama morna, colocar seus
lábios na água, e a ingerir até se encher. Então ele enchia um
jarro e levava para seu pai no campo.

Charles sempre vinha do campo para casa faminto por jan-
tar. Como eles não tinham encanamento em casa, ele se lavava
atrás da cabana onde havia um banco pregado na macieira,
com uma tábua na outra ponta para manter o banco firme. To-
dos os quatro garotos permaneciam em fila atrás do papai para
tomarem banho. Quando Charles arregaçava a manga de sua
camisa, feita em casa, para ensaboá-los, os músculos de seus
braços cresciam e ondulavam. Billy observava com orgulho, pen-
sando: “Este é meu papai. Ele é forte. Ele viverá cem anos. Quando
eu for velho, ainda estarei vendo meu papai com seus grandes
músculos.” Charles tinha apenas cinco pés [1,52 mt. - n.t.] de
altura. Billy tinha herdado o cabelo escuro e ondulado de seu pai
e as boas aparências de um irlandês, mas não sua poderosa es-
trutura. Ao invés disto Billy era magro como sua mãe.

A vez de Billy se lavar era a próxima. Ele tomou grande
cuidado para que a espuma do sabão caseiro não tocasse seus
olhos. Uma vez foi lição suficiente. Ele secou-se com a toalha
que sua mãe tinha feito de saco de farinha de milho. A toalha
era grossa e desconfortável, então Billy tocou-se de leve e ligei-
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ramente. Sobre o banco de se lavar, havia um pedaço de espe-
lho quebrado e era segurado por cinco pregos curvados. Billy
subiu no banco para ver a si mesmo para que pudesse usar o
pente de estanho para alisar seu teimoso cabelo.

Charles tinha construído sua mesa e banco de jantar de uma
velha madeira do celeiro. Os assentos pareciam bancos de igreja.
Billy sempre sentava perto de seu pai no jantar. Sopa de feijão
era o padrão da comida, juntamente com pão de milho, cebolas
cozidas e soro de leite. Ella assava o pão de milho em uma
panela, então o colocava em um prato e levava à mesa para que
cada um pudesse partir um pedaço à medida que cada um pas-
sasse para o outro. Billy sempre pegava a ponta do pão porque
ele gostava da casca do pão mergulhado na sopa.

NO DIA 14 DE MAIO DE 1914, Billy ganhou um outro ir-
mão, Edgar Lee Branham. Durante os seguintes poucos anos, a
vida de Billy tornou-se num padrão confortável. Todo sábado a
tarde, seu pai emprestava do Sr. Wathen uma mula e uma car-
roça coberta, colocava a família e viajava sete milhas
[Aprox.11,2 km - n.t.] até a cidade para fazer compras. Os
quatro Branhams mais jovens iam pulando sobre um monte de
palhas na parte de trás, porém Billy ia na frente sentado com
seu pai e sua mãe. Billy sempre se entusiasmava quando iam ao
armazém porque ele sabia exatamente o que aconteceria.
Charles ganhava $ 3,50 por semana, frequentemente gastava $
3,00 nas compras para casa. Ocasionalmente ele exagerava na
compra de um saco de açúcar mascavo ou um barril de biscoi-
tos salgados, porém o que ele mais comprava era o alimento
básico como: feijão, batata, fubá e o tipo de alimento que duras-
se mais. Depois que Charles pagava suas contas, o Sr. Grover,
o dono do armazém, dava a ele um pacote contendo uma barra
de doce de hortelã para os seus meninos.

Na parte de trás da carroça cinco pares de olhos ansiosa-
mente observavam como o papai dividiria quatro pedaços igual-
mente para cada um de seus cinco garotos. Imediatamente os
quatro Branhams mais jovens chupavam seus pedaços de doce
fazendo-os em pedaços. Mas Billy era esperto. Ele chupava
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seu doce por um momento, então o enrolava em um pedaço de
papel marrom que rasgava do pacote das compras e o colocava
dentro do bolso de sua roupa. Ele tinha uma utilidade para isso
mais tarde.

Sábado a noite eles enchiam um tanque feito de madeira de
cedro, com água quente e tomavam seu banho semanal, um
após o outro, sem trocar de água. Ella ensaboava e esfregava
Billy com força dizendo: “Eu quero te ver tão limpo quanto uma
cebola descascada”. Então ela o deixava corado ao secar-lhe
com uma toalha feita de saco de farinha até que sentisse como
que se sua pele se tivesse gasto. Ela sabia que Billy não estava
se alimentando de maneira que sua alimentação fosse balance-
ada, então toda semana após o banho ela o fazia engolir uma
colherada de óleo de rícino, o que ela cria que ajudaria a preve-
nir resfriados. Billy olhava para aquela enorme colher cheia com
aquele gorduroso óleo de rícino e implorava: “Oh, mamãe, por
favor, não me faça tomar isto. Isto me deixa doente. Não su-
porto isto.”

Ela respondia: “Se isto não fizer você ficar doente, não te
fará bem algum.”

Billy apertava o nariz e levava a colher à boca, tentava en-
golir, engasgava, sacudia-se todo e finalmente conseguia fazer
com que aquilo descesse.

No domingo Ella cozinhava um “Guisado” - com nabos, ce-
nouras, repolho, batata, feijão, fubá e um pedaço grosso de car-
ne, todas as coisas cozidas juntas numa só panela. O restante
da comida os alimentava por dois ou três dias.

Na segunda-feira Ella lavava as roupas do lado de fora da
cabana, usava uma grande caldeira de ferro aquecida num fogo
de chão. Billy sendo o mais velho tinha que cortar galhos para o
fogo. Ele também ficava esperando para encher a caldeira com
água - uma tarefa difícil para um menino de sua idade e tama-
nho.

“William,” ela chamou.
“Sim, senhora.”
“Vá à fonte e traga um balde de água.”
Billy pensou como aquele pesado balde de cedro forçava

seu ombro, mesmo quando o balde estava com água só pela
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metade. Ele apalpou o bolso procurando por aquele pedaço de
doce de hortelã enrolado no papel. Então ele encontrou seu ir-
mão Edward e disse: “Humpy” - Frequentemente Billy chama-
va seu irmão de Humpy - “Direi a você o que farei. Eu deixo
você lamber este doce até eu contar até dez, se você for buscar
um balde de água para mim.” Edward alegremente trazia a água
e Billy o recompensava segurando o doce para ele lamber. Billy
começava contando: “Um, dois, três...”.

Edward, lambendo tão rápido quanto podia, reclamava: “Não
tão rápido. Você está contando muito rápido. Comece nova-
mente.”

Billy começava novamente e Edward conseguia algumas lam-
bidas extras. Então Billy enrolava o pedaço de doce novamente
e o colocava no bolso. Haviam outras tarefas para serem feitas
na segunda-feira, mas enquanto seu doce durasse, Billy era um
jovem descansado.

Quando Ella lavava a roupa, usava uma longa pá de noguei-
ra para mexer as roupas que fervia na caldeira, pescando-as
quando estavam prontas. Ela guardava a pá pendurada num
prego do lado de fora da cabana. Aquela pá de nogueira servia
para várias funções. Ella esmagava palhas com a pá fazendo
travesseiros e colchões. Charles também a usava como vara de
correção. Algumas vezes, se algum dos meninos tivesse sido
mau e estava esperando por uma surra, a pá de nogueira miste-
riosamente desaparecia. Charles sempre dava um jeito na falta
dela, usando um pedaço de couro de um velho cinto que ele
usava para afiar navalha, ou dispunha também de uma vareta
de sua espingarda. Todos os pequenos Branhams tiveram uma
“educação”, em um barracão de madeira, correndo em volta de
seu pai tão firme quanto podiam enquanto açoitava seus trasei-
ros até ficarem vermelhos. Charles dizia: “Surrando, os demô-
nios sairão deles”.

Em uma ocasião, Edward maquinou um plano travesso.
“Billy”, ele disse: “Mamãe e papai estão carpindo no jardim. Se
você entrar e pegar açúcar, eu pegarei os biscoitos e nos en-
contramos no celeiro”. Isto pareceu bom o bastante para Billy.
Ella guardava o açúcar mascavo em uma caixa, na cabana. Ela
frequentemente o misturava com água, fazendo um melado para
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as panquecas do café da manhã. Billy entrou furtivamente na
cabana, pegou uma mão cheia de açúcar e foi caminhando em
direção ao celeiro.

O jardim ficava a meio caminho descendo a colina entre a
casa e o celeiro. Charles que estava carpindo endireitou-se, en-
xugando a fronte com um lenço xadrezado de vermelho e bran-
co. Ele percebeu que seu filho mais velho estava caminhando
com seu braço esticado como se estivesse escondendo algo.
Charles disse: “Onde você vai William?” “Eu vou ao celeiro.”
“O que você tem em sua mão?”

Billy pensou: “Oh, oh”. Ele tentou ser evasivo. “Qual mão?”
Charles disse: “Venha aqui.”
Billy não quis mais saber de açúcar por um bom tempo de-

pois daquilo.

ALGUM TEMPO DEPOIS, EM AGOSTO DE 1916, após
uma debulhadora elétrica haver terminado de processar os grãos
da colheita, Ella encheu com novas palhas todos os seus col-
chões e travesseiros. Naquela noite, pouco depois que os meni-
nos foram colocados para dormir, no sótão, Billy gritou como
que se um banshee (Um espírito em forma de uma mulher ge-
mendo que aparece ou é enviada por membros de uma família
como sinal de que um deles está prestes a morrer. Folclore Ir-
landês - n.t.) tivesse tocado em sua face. Ella às pressas che-
gou até a escada e disse: “Billy, o que há de errado com você?”

“Mamãe, há alguma coisa na cama comigo!”
“Deve ser um gafanhoto que está preso entre as palhas no-

vas. Agora acomode-se e vá dormir”.
“Mamãe, não posso dormir com esta criatura pulando ao

meu redor”.
Ella pegou uma lamparina e subiu até o sótão, para que a luz

pudesse alumiar a cama de seu filho. Abrindo um dos lados do
colchão, Billy procurou entre as palhas até que encontrou o de-
sagradável gafanhoto. Então ele o deixou sair, colocando-o atra-
vés de uma rachadura que havia no forro não muito bem
rejuntado.

Mais tarde Ella riu disfarçadamente contando a Charles so-
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bre o incidente. No entanto ela não lhe contou sobre sua preo-
cupação concernente a Billy. O menino tinha estado irritado
ultimamente e o alimento não estava fazendo bem a ele. Mais
do que uma vez no mês anterior, ele havia reclamado de mal
estar estomacal, arrotando azedo após o jantar. Ele estava ner-
voso porque não começara logo a frequentar a escola? Ou ha-
via alguma coisa o perturbando? Teria isso alguma coisa a ver
com o fato de seu pai beber?

Em setembro Billy e Edward entraram para a escola. Billy
estava com sete anos e meio. Embora fosse 11 meses mais
velho que seu irmão Edward, no tamanho eles poderiam passar
por gêmeos; Edward era um pouquinho mais baixo.

Billy não tinha roupa para ir a escola. Durante o verão ele
tinha andado descalço e sem camisa, usando um macacão todo
remendado. A família não tinha condições de comprar roupas
novas, então Ella as improvisava. Ela pegou um casaco que
Charles tinha usado no dia do casamento, o cortou e o costurou
fazendo calças dele. Charles veio para casa com umas meias
brancas e um par de tênis usado que mal servia e com isso
completou o vestuário de Billy.

Quando Ella terminou de vesti-lo para sua mais nova aven-
tura, ela disse: “Pronto! Agora vamos dar uma olhada em você.”
Ela afastou-se para ver sua aparência. Billy deu uma olhada
para trás para ver aquelas calças feitas em casa e para o seu
tênis de segunda mão, com seu espesso cabelo até o pescoço.
Ele era tão magro, Ella podia contar suas costelas em seu peito
nú. Ela sorriu, sabendo que tinha feito o melhor que podia com o
que tinha. Infelizmente seu filho mais velho teria que ir a escola
sem camisa.

Então, em uma fria manhã, em setembro de 1916, Billy e
Edward caminharam com dificuldade descendo pela costa do
rio até a Escola Utica Pike, que era uma típica escola rural de
uma única sala, localizada entre as colinas com vista para o Rio
Ohio. A senhora Temple seria professora dele por muitos anos.
Ela lecionava para todas as oito séries, com estudantes de ida-
des que variavam de 6 a 15 anos.

Na escola Billy aprendeu mais do que os três “R’s”
(Reading, ‘riting e ‘rithmetic) leitura, escrita, e aritmética. De
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repente sua visão do mundo expandiu. Enquanto estava em sala
de aula, ele tinha tempo para comparar a si mesmo com as
outras crianças. Ele ficou espantado com as diferenças. Esses
meninos e meninas eram do campo como ele, porém a maioria
deles vestiam roupas boas, sapatos apropriados e todos eles
usavam camisas. Para o almoço as outras crianças comiam
sanduíches e levavam pãezinhos doce ou bolo para sobremesa.
Billy comia feijão e alguns dias ele não comia coisa alguma. Ele
começou a perceber que sua família era pobre.

Desde o princípio Billy foi marcado como um intruso pelos
meninos mais velhos. Eles o chamavam de “biscoito de milho”
e gozavam dele por causa do seu modo engraçado de falar, com
um sotaque caipira, típico do povo das colinas de Kentucky e
eles riam dele pelo parecer esfarrapado.

Poucas semanas após as aulas começarem, Billy e alguns
outros meninos de sua idade, decidiram passar uma tarde pes-
cando no lago “gelo” na parte detrás da cabana dos Branhams.
Eles o chamavam de lago do “gelo” porque o Sr. Wathen corta-
va blocos de gelo do lago a cada inverno, armazenava os blocos
em serragem e então os usava durante o verão para manter
como geladeiras resfriadas em sua leiteria. Billy estava entusi-
asmado porque esses meninos o incluíram em seus planos. Ele
não somente amava pescar, mas desejava fazer parte da “tur-
ma”.

Depois da aula Billy correu para casa, ansioso para pegar
sua vara de pescar feita em casa, que ficava no sótão. Seu tênis
não lhe calçava bem e tinha formado um calo dolorido no dedão
do pé. Durante todo aquele dia na escola ele tinha estado preo-
cupado com o calo. Cada vez que movia o pé, o calo doía tanto
que ele não podia prestar atenção na lição. Mas agora em sua
pressa e entusiasmo, ele facilmente ignorou a dor. Entrou rápi-
do na cabana e tinha apenas colocado o pé no degrau da escada
feita de madeira nova, quando sentiu uma mão forte segurar em
seu ombro. Seu pai o fez dar meia volta.

“Billy”, tenho um importante trabalho para você fazer esta
tarde. Quero que você carregue água até o alambique para
mim”.

O coração e membros de Billy ficaram petrificados. “Mas

Sua Primeira Visão 31



LIVRO 1

papai, eu ia pescar com os meus amigos esta tarde.”
“Você pode ir pescar amanhã. Estou ajeitando as coisas às

escondidas para fazer uma grande quantidade de Whiskey esta
noite. Tenho que conseguir água suficiente no barracão para
manter aquelas serpentinas refrigeradas. Você tem idade sufi-
ciente para trabalhar e necessito de tua ajuda. Os baldes estão
lá embaixo no celeiro, guardados perto da bomba. Agora vá e
troque sua roupa. Estarei lá atrás no barracão ajeitando o
destilador.”

Vagarosamente Billy começou a subir a escada, virando a
cabeça para que seu pai não visse suas lágrimas.

“E lembre-se,” Charles acrescentou: “Fique calado; não diga
nenhuma palavra sobre isto a ninguém.”

“Sim, papai.”
Embora a proibição nacional não havia sido votada até que

então ocorreu em 1919, certos estados tinham adotado leis anti-
bebidas alcoólicas já no início de 1906. Em 1916, Indiana já era
um estado em que já vigorava a “lei seca.” Charles não podia
passar sem seu Whiskey. Já que ele não tinha dinheiro suficien-
te para comprá-lo no mercado negro, ele e seu vizinho, o Sr.
Dornbush, fabricavam bebida alcoólica destilada no barracão,
atrás da casa, onde a bebida feita em casa era fervida e fer-
mentada. Após venderem o restante para vizinhos sedentos,
embolsaram pequena quantia extra de dinheiro, eles haviam de-
cidido construir um segundo alambique. Esta noite eles iam acen-
der as duas caldeiras e tudo tinha que estar preparado.

Billy sentou-se em seu colchão de palha por um longo tem-
po, sentindo o calo do pé latejar com cada batida do coração.
Por fim adquiriu força para trocar de roupa. Com grande alivio,
ele arrancou seu tênis. Tirou a calça que usava para ir a escola
e colocou seu velho macacão. O macacão já não tinha alças, e
agora estava seguro por barbantes com alfinetes, amarrados
nas pontas para serem colocados no lugar dos botões. Os alfi-
netes escapavam facilmente através das casas dos botões e
quando caiam dos lados se tornavam muito incômodo. Em se-
guida ele colocou uma “tala” no dedo, o que quer dizer que ele
tomou um sabugo de milho e o amarrou sob o dedo dolorido
para mantê-lo livre do solo.
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Vagarosamente ele desceu a escada e com muito custo ca-
minhou descendo a colina em direção ao poço perto do celeiro.
Dois baldes que eram usados para melado estavam perto da
bomba d’água. Billy bombou até enchê-los. Cada balde contin-
ha meio galão de água e isto era tudo o que seus músculos de
sete anos podiam fazer para levantá-los por suas alças improvi-
sadas.

A tarde estava amena e perfeitamente calma. Nenhum so-
pro de ar agitava o seco e amarelado capim. Enquanto Billy
subia pela trilha ele ouviu risos vindo do “lago de gelo” não
muito distante. Seus colegas já estavam lá, pescando e brincan-
do, tendo um bom tempo. A decepção de Billy o fez irromper
em lágrimas. Na metade do caminho, colina acima, perto do
jardim, Billy sentou-se para descansar à sombra de uma grande
e prateada árvore de álamo. Marcas de lágrimas escorridas
misturadas com poeira estavam estampadas em seu rosto. Ele
lamentou-se: “Não é horrível, todos estes garotos pescando e
eu tenho que ficar em casa e carregar água?” Ele ouviu um
som como que de folhas fazendo ruído ao vento: whoosssh!
Porém Billy não podia sentir a brisa. Ele pensou: “O que é isto?”
Ele olhou ao redor. As folhas, as quais estavam recém come-
çando a se tornarem marrons, permaneciam perfeitamente imó-
veis. Em lugar algum ele podia sentir sequer um sinal de vento.
Ele continuou com seu mau humor. “Seus pais não podiam fa-
zer isto. Por quê eu teria que carregar água para essas caldei-
ras das destilarias?”

Ele pôde ouvir as folhas fazendo o ruído novamente. Levan-
tando-se olhou para os galhos acima dele, mas não pode ver
coisa alguma se movendo. Ele ainda chorando e reclamando,
pegou os baldes e começou a subir a trilha, seu dedo, com a
“tala”, deixava um rastro peculiar atrás dele pelo caminho. Ele
tinha caminhado a uma pequena distância quando ouviu aquele
ruído novamente - whoosssh - mais alto do que antes. Billy vi-
rou-se e desta vez ele viu algo. Um redemoinho agitava os ga-
lhos bem no meio, no alto da árvore. Aquilo em si mesmo não
era peculiar. Redemoinhos eram comuns na estação do outono.
Frequentemente ele tinha visto muitos girando através dos cam-
pos, levantando folhas secas e carregando-as por todos os la-
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dos, porém aqueles torvelinhos estavam sempre viajando por
alguns lugares, sempre movendo-se sobre a terra. Este rede-
moinho parecia estar preso em um lugar. Fascinado Billy obser-
vou as folhas verdes, marrons e amarelas fazendo ruído e gi-
rando.

De repente uma voz estrondou da árvore - uma profunda e
ressonante voz dizendo: “Nunca bebas, nem fume, nem cor-
rompa seu corpo de forma alguma. Haverá uma obra para
você fazer quando fores mais velho”.

Billy ouviu as palavras tão claramente como se fosse seu pai
falando - mas não era a voz de seu pai. Ele nunca tinha ouvido
tal terrível voz antes. Largando os baldes ele correu para a ca-
bana, gritando com toda a força de seus pulmões.

Ella o acolheu em seus braços. “Billy o que é isto? Uma
cobra te picou?” Ela pensou que talvez, caminhando ao passar
pelo jardim, seu filho tivesse pisado numa cobra coral - uma
cobra venenosa comum naquela região.

“Não mamãe”, ele disse soluçando e apontando para a coli-
na em direção ao jardim. “Tem um homem naquela árvore ali”.

“Oh, Billy, Billy o que é isto, você parou e dormiu?” “Não
mamãe. Tem um homem naquela árvore e ele me disse para
não beber nem fumar”.

Ella riu disso. Ela abraçou seu filho e beijou sua testa, ten-
tando acalmar seus nervos. Contudo Billy estava histérico e
não conseguia se acalmar. Ela o colocou na cama, então foi
apressadamente ao vizinho mais próximo que tinha telefone e
chamou um médico. Após ouvir a história, este médico disse:
“O menino simplesmente está nervoso. Ele ficará bem”.

Aquela noite no jantar Billy repetiu a história. “Tem um ho-
mem naquela árvore e eu ouvi o que ele me disse. Nunca mais
vou passar por lá novamente”. E ele nunca mais passou. Da-
quele dia em diante, sempre que ele ia ao celeiro, ele se desvia-
va da árvore de álamo, dando volta pelo lado mais distante do
jardim.

DUAS SEMANAS MAIS TARDE  Billy e Edward estavam
em frente à cabana jogando bolinhas de gude debaixo de uma
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macieira, quando de repente Billy sentiu algo peculiar vindo so-
bre ele - uma pressão que fazia com que sua pele ficasse formi-
gando, como se algum tipo de energia não vista tivesse ao redor
dele. Ele olhou e de alguma maneira o Rio Ohio parecia estar
mais perto do que antes. Enquanto Billy contemplava o rio em
direção a Jeffersonville, o lugar mudou frente aos seus olhos.
Uma ponte se formava da margem e estendia-se pelo rio, peça
por peça, sendo construída em movimento rápido. Isto não era
como as baixas e planas pontes que ele tinha atravessado quan-
do havia se mudado para Indiana. Esta ponte parecia enorme,
com uma vasta e elevada estrutura de ferro entrelaçado em
forma de arco. Billy nunca tinha visto nada como isto antes.
Olhando mais perto, ele notou que havia homens trabalhando no
alto da superestrutura. Então ele viu uma parte da ponte rom-
per-se. Homens caindo das vigas em câmera lenta. Billy con-
tou-os enquanto caiam. Observando ele viu que os 16 homens
caindo desapareceram nas águas escuras.

Deixando cair a bolsa de bolinhas de gude, Billy entrou cor-
rendo para dentro de casa, gritando incontrolavelmente. Ella
fez o melhor que pôde para acalmá-lo. Quando ele finalmente
pode contar sua história, ela disse: “Billy, você apenas sonhou
com isto.”

Billy insistiu: “Não, mamãe. Eu tive um sentimento estranho
e então olhei para o rio e realmente eu vi isto! Eu vi isto! Oh,
mamãe, estou assustado.”

Charles deu sua opinião: “O garoto está apenas nervoso,
como o médico disse.”

Mas Ella não tinha certeza. Ela se lembrou do dia, quatro
anos antes, quando Billy tinha falado algo sobre um passarinho
dizendo-lhe que viveriam próximo à New Albany. Foi muito es-
tranho que aquilo veio ser a verdade. Uma ponte sobre o rio?
Dezesseis homens morrendo? E se alguma dia isto acontecer?
Ella anotou o incidente, pensando: “Veremos”.
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Capítulo 3
A miséria da Pobreza

1916 - 1917

A ESCOLA EXPANDIU a percepção de Billy de várias ma-
neiras. Ele tomou conhecimento de um mundo além das verdes
montanhas de Indiana e Kentucky - um mundo em guerra. Ele
ficou sabendo de países que ele nem sequer sabia que existia -
Alemanha, Áustria, Hungria - e ele soube como esses países
tinham formado uma aliança contra a França, Grã-Bretanha e
Rússia. Embora no outono de 1916 os Estados Unidos da Amé-
rica ainda permaneciam neutros, a senhorita Temple mantinha
seus alunos informados sobre os acontecimentos estrangeiros.
Ela frequentemente trazia jornais à escola para ler para as cri-
anças os artigos sobre a guerra. A imaginação de Billy agitou-
se com o relato sobre os soldados de infantaria e generais co-
mandantes, ferozes batalhas e heróis românticos. Algumas ve-
zes ele gastava metade da hora do recreio observando fotogra-
fias de soldados que estavam impressas no jornal. Ocasional-
mente ele via soldados no centro da cidade de Jeffersonville.
Seus limpos uniformes militares incendiavam a imaginação dos
sete anos de idade de Billy, fazendo-o desejar ser um soldado
também.

Lloyd Ford, um colega de Billy, tinha ganho um uniforme de
escoteiro por vender a revista Pathfinder durante os meses de
verão. Frequentemente Lloyd o usava para ir à escola o que
aumentava a inveja de Billy. O uniforme tinha uma insígnia na
parte da frente, listras se destacavam nas mangas, um estilo de
chapéu militar e uma listra dos lados de cada perna da calça. O
uniforme de escoteiro de Lloyd Ford parecia ser tudo o que
Billy gostaria de ter como traje. Se alguma fez ele pudesse usar
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tal uniforme, ele sabia que se sentiria muito importante.
Um dia Billy conseguiu ter coragem suficiente para pedir:

“Lloyd, quando você não usar mais este uniforme, você o daria
a mim?”

Lloyd disse: “Certamente Billy. Eu o darei a você”. No final
do mês de outubro o clima começou a esfriar. Os campos fica-
vam atapetados de geada a cada manhã e raramente derretia
antes das dez horas. Billy ainda não tinha camisa, tremendo de
frio ele ia correndo para Utica Pike. Se ele chegasse à escola
mais cedo, poderia aquecer-se próximo ao fogão à lenha antes
que a aula começasse e ele tivesse que tomar seu lugar desig-
nado. A senhora Wathen, a esposa do patrão de Charles, deve
tê-lo visto correndo para a escola com o peito descoberto, por-
que um dia ela lhe deu um casaco usado que tinha um símbolo
de uma águia estampado na manga. Amando o conforto de es-
tar aquecido, Billy usava aquele casaco a cada minuto, quando
trabalhava ou brincava do lado de fora da cabana. Na escola
ele mantinha seu casaco afinetado até o pescoço para que ne-
nhuma das outras crianças visse que ele não usava camisa por
baixo.

Dormindo no sótão à noite, Billy e seus irmãos mais novos
podiam ver estrelas ao espiarem através da mata-junta. Quan-
do nevava, Ella cobria seus meninos com um encerado para
mantê-los secos enquanto dormiam. Pela manhã o encerado
estava salpicado de neve.

Ella preparava o café da manhã antes que os garotos acor-
dassem - biscoitos quentes e melaço de sorgo. Em uma manhã
ela foi até a escada que dava para o sótão e chamou: “Billy!
Você e Edward desçam para tomar o café.”

Billy respondeu: “Mamãe, não posso enxergar! Tem alguma
coisa nos meus olhos”. A brisa fria circulando através do sótão
durante toda a noite fez com que suas pálpebras ficassem fe-
chadas e grudadas.

Ella disse: “Está com problemas em seus olhos? Espere um
minuto, vou buscar gordura de guaxinim”.

Sempre que Charles matava um guaxinim, ele separava a
gordura da carne e Ella a fritava e guardava em um recipiente.
A gordura de guaxinim era da família a cura para tudo. Ella
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dava-a para seus filhos quando estavam resfriados, com
terebentina e querosene. Eles tomavam isto para dor de gar-
ganta. Então, Ella amornava a gordura de guaxinim e massageava
as pálpebras de seus meninos até que eles pudessem abrir os
olhos.

Billy e Edward iam para a escola na neve, algumas vezes
seguindo os rastros de carroça, outras caminhando através dos
montes de neve. Eles chegavam na escola encharcados até os
joelhos. Felizmente os sapatos e as calças deles secavam até a
hora do almoço.

Eles sempre levavam o lanche em um balde de meio galão
que era usado para melado. Dentro do balde, a mãe deles colo-
cava um pequeno jarro com verduras, outro cheio de feijão, dois
pedaços de pão de milho que restava do café da manhã e duas
colheres. Billy podia sentir o cheiro de pão assado que as outras
crianças levavam para o lanche; o cheiro era muito bom. Ele
então via que aquelas crianças comiam sanduíches e biscoitos
no almoço e ele tinha vergonha de deixar que os outros vissem
seu humilde feijão e pão de milho, então ele e Edward caminha-
vam até a beira do rio, sentavam-se sobre uma tora e coloca-
vam o jarro entre eles, para que pudessem com privacidade
comer o lanche. Primeiramente Billy pegava uma colherada bem
cheia de feijão, então era a vez de Edward, depois a de Billy
novamente, revezando e cuidando para que os jarros esvazias-
sem por igual entre eles.

Ao aproximar o Natal de 1916, a senhora Temple fez com
que seus alunos cortassem tiras de papel das cores vermelha,
branca e azul e colassem uma nas outras formando uma cor-
rente, para levarem para casa e pendurarem em suas árvores
de natal. Charles nunca tivera uma árvore de natal na cabana,
mas quando Ella viu a decoração de seus filhos, ela estava de-
terminada que este ano seria diferente. Pegando um machado
dentre a lenha, Ella trouxe para casa um pequeno cedro bem
espesso. Ela pendurou as duas correntes de papel sobre os ga-
lhos, porém a árvore ainda parecia muito descoberta. Charles
havia plantado alguns pés de pipoca no jardim naquele verão e
Ella pensou ser este o tempo ideal para fazer uso deste produto.
Ela colocou um tanto de milho de pipoca numa vasilha tampada,
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levou ao fogo, sacudindo de vez em quando até que estouras-
sem. Com uma agulha e linha, ela fez uma longa corrente de
pipoca, então a enrolou ao redor da árvore várias vezes até que
ela estivesse satisfeita, agora parecia uma árvore de natal de
verdade.

Depois que Ella decorou a árvore, havia sobrado um tanto
de pipoca, então ela arrumou o restante no balde para que Billy
e Edward levassem para a escola, para a saborearem na hora
do almoço. Os dois garotos deixaram seus recipientes com os
lanches no vestiário, na parte de cima de uma estante, onde as
outras crianças penduravam seus casacos. (Billy ainda usava
seu casaco durante todo o dia, até mesmo dentro da sala de
aula). Lá pelas dez horas da manhã a mente de Billy concen-
trou-se naquelas pipocas. Como estaria o gosto? Então ele pen-
sou: “Será que eu poderia experimentar um bocado antes do
almoço?” Então ele levantou a mão e pediu à senhora Temple
se ele poderia obter licença para ir ao banheiro. Ela disse que
sim. Enquanto Billy passava através do vestiário, ele tirou a
tampa do balde em que estava seu lanche, pegou uma mão cheia
de pipocas e colocou a tampa de volta no lugar. Ele saiu do lado
de fora, atrás da chaminé feita de tijolos e comeu as pipocas,
deliciando uma por uma. Cuidadosamente ele limpou as mãos e
a face antes de entrar, para que então não houvesse evidência
de sua trapaça.

Na hora do almoço Billy e Edward desceram até a beira do
rio para comerem sobre a tora. Cada qual queria comer primei-
ro aquelas pipocas. Quando eles abriram o balde, viram que
uma terça parte das pipocas havia sumido. Edward olhou para
Billy com inocente admiração e disse: “Aconteceu alguma coi-
sa com essas pipocas”.

Billy tentou olhar tão admirado quanto seu irmão. “Sim, cer-
tamente aconteceu”.

Edward nunca suspeitou da verdade.
Na véspera de natal os meninos penduraram suas meias.

Na manhã seguinte cada um encontrou uma laranja e três pe-
daços de doce dentro de cada meia. Billy pensou: “Oh, que
grande camarada é o papai noel em vir e me trazer isto!” Ele
comeu sua laranja no natal, mas as cascas ele secou e as carre-
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gou com ele, no bolso do casaco por semanas, chupando-as
como bala.

Em algum dia de fevereiro de 1917, Billy notou que Lloyd
Ford não estava mais usando seu uniforme, de escoteiro, para ir
a escola desde as férias do natal. Ele perguntou: “Lloyd, e o seu
uniforme de escoteiro?”

Lloyd disse: “Me desculpe Billy. Eu esqueci que você queria
ele. Vou pedir para minha mãe”. No dia seguinte Lloyd trouxe
notícia de desapontamento. “Mamãe pegou o casaco e colocou
para o cachorro se deitar em cima, Billy, e fez uso da calça para
remendar as calças do papai. Não sobrou nada a não ser uma
polaina”.

Corajosamente Billy disse: “Então traga-me a polaina”.
Agora Billy estava orgulhoso em possuir uma polaina de um

gasto uniforme de escoteiro, com uma listra de um dos lados e
um cordão em uma das extremidades. Ele queria tanto usar
aquela polaina para ir a escola, mas ele não sabia de que modo
faria isto. Então ele guardou a polaina no bolso do casaco, onde
ela estaria à mão quando uma boa desculpa viesse. Ele não
teve que esperar por muito tempo.

Uma enorme tempestade de inverno caiu com sua branca
fúria sobre a região de Indiana. Alguns montes de neve mediam
17 pés [Aprox. 5,18 mts - n.t.] de altura. Após a chuva de neve
cair, deixou a copa das árvores cobertas de gelo e também con-
dições apropriadas para se usar trenó. Os estudantes da Escola
Utica Pike, agora aproveitavam a hora do recreio para anda-
rem de trenó, descendo uma grande colina próximo dali. Todas
as crianças tinham seus trenós guardados para este tempo, to-
das tinham trenós - isto é - exceto Billy e Edward. Billy lem-
brou-se de um grande e velho tacho de metal que estava jogado
próximo ao rio. Ele o buscou e logo ele e Edward se juntaram às
demais crianças no topo da colina. Eles subiram no tacho - Billy
na parte de trás passava as pernas ao redor de Edward que
estava na frente - e desciam a colina disparado, rodando como
parafuso enquanto deslizavam. Isto era um grande divertimen-
to, porém aconteceu que o fundo enferrujado do tacho se rom-
peu e eles então tinham que encontrar alguma outra coisa que
pudessem usar como trenó. Nesse tempo, eles transformaram
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uma lasca de tora, cortando-a até que a parte da frente vaga-
mente se parecia com um trenó. As condições do tempo, fazen-
do com que a neve caísse, contribuía para que houvesse gelo
suficiente para que o trenó improvisado funcionasse, e os dois
garotos montassem e desfrutassem de grandes velocidades nas
descidas íngremes da colina.

Em uma das corridas individuais, os garotos tiveram uma
queda desagradável ao pé da colina. Billy levantou-se todo sal-
picado de neve e fez de conta que sua perna estava doendo. As
outras crianças juntaram-se ao redor perguntando se ele estava
bem. “Oh, eu machuquei minha perna”, ele falou gemendo. En-
tão de repente teve uma idéia. “Isto me lembra que eu tenho
uma das polainas do meu uniforme de escoteiro no bolso. Isto
fará uma boa bandagem”. Pegando a polaina do bolso, ele pu-
xou-a sobre o tênis e colocou ao redor da perna dolorida, ajus-
tando-a no lugar com o cordão. Bem naquele momento o sino
da escola soou, chamando-os de volta à sala de aula.

Naquela tarde a senhora Temple pediu que Billy viesse ao
quadro negro. Ele se manteve em um dos lados do quadro fa-
zendo sua lição, esperando que os outros alunos não dissessem
que ele tinha um uniforme somente em uma das pernas. Mas é
lógico, todos notaram. Risadinhas suprimidas logo se tornaram
em gargalhadas. Billy começou a chorar e a senhora Temple
deixou que ele fosse para casa mais cedo.

Em abril, a senhora Temple trouxe de Lousville um jornal
para a escola com a seguinte manchete: ESTADOS UNIDOS
DECLARA GUERRA CONTRA A ALEMANHA. Ela leu o
artigo em voz alta, explicando que em 18 de março de 1917,
submarinos alemães afundaram três navios mercantes dos Es-
tados Unidos, forçando o presidente Woodrow Wilson a dar fim
à neutralidade da América. Os Estados Unidos da América ti-
nham entrado em guerra.

Do lado de fora do prédio da escola, as árvores de carvalho
estavam brotando. Os dias começaram a se tornar cada vez
mais quentes. Numa tarde Billy sentou-se suando em seu pesa-
do casaco de inverno. Seus dedos agora apareciam através dos
buracos que havia em seu tênis.

Um dia a senhora Temple notou que os alunos, que se senta-
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vam na parte de trás da sala, faziam caretas, tapavam seus
narizes como se tivesse algo cheirando mal. Ela queria saber se
isso tinha alguma coisa a ver com o jovem William Branham.
Por quê aquele garoto insistia em usar seu casaco em uma tar-
de tão quente? Ela disse: “William, por quê você não tira o casa-
co? Você não está com calor?”

O coração de Billy pareceu que ia parar. Ele não podia tirar
o casaco, ele não estava usando camisa! “Não senhora, eu só
estou com um pouquinho de frio”.

Ela ficou surpresa: “Você está com frio num dia como este?”
“Sim, senhora”.
Ela disse: “É melhor você vir aqui e se sentar perto do fogo”.
Billy havia mantido seu segredo durante todo o inverno e ele

não iria permitir que isso escapasse agora.
Com hesitação, ele mudou de assento para próximo do

protuberante fogão, enquanto a senhora Temple acrescentava
ao fogo mais uma pá cheia de carvão.

Gotas de suor formaram em sua fronte e então escorreram
por sua face.

A senhora Temple perguntou: “William, você ainda está com
frio?”

“Sim, senhora”.
Ela meneou a cabeça. “Você deve estar doente, é melhor

você ir para casa”.
Billy ficou em casa por vários dias, querendo saber como ele

poderia conseguir uma camisa para que ele pudesse voltar a
escola. Sua tia - irmã de seu pai - morava do outro lado da
colina de onde eles moravam. Ela tinha uma filha que era quase
da mesma idade de Billy. Elas tinham estado visitando-os re-
centemente, e sua jovem prima havia deixado um vestido.

Embora fosse todo estampado, Billy decidiu que ele poderia
obter uma camisa desse vestido. Ele cortou quase toda a parte
da saia e ao vestir colocava a sobra por dentro da calça. Então
ele examinou-se num espelho quebrado que ficava pendurado
numa macieira do lado de trás da cabana. Ele meneou sua ca-
beça e cruzou os dedos.

Quando as crianças da escola viram o tecido estampado que
aparecia em seu peito, em tom gozador disseram: “Isto é um
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vestido de menina”.
“Não, não é, Billy insistiu, este é meu traje de índio”.
Eles riram e zombaram duramente dele sem misericórdia.

“Billy Branham está usando um vestido de menina. Que mari-
cas!”

Apesar de ser ridicularizado, Billy usou aquela camisa todos
os dias até que terminassem as aulas naquele verão. Ele tinha
que fazê-lo, isso era a única camisa que ele possuía.
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Capítulo 4
Açoitado sem Misericórdia

1922 - 1923

NO DIA 5 DE MAIO DE 1923, Ella Branham deu à luz ao
seu oitavo filho, chamou-o Howard Duffy. Ele se juntou a Charles
Jr. de 4 anos; Jesse de 7, Edgar de 9; Melvin de 11; Henry de
12, Edward 13 e William que estava agora com 14 anos. Charles
Branham estava encontrando grande dificuldade para sustentar
seus oito filhos, especialmente durante os meses mais frios.
Durante o inverno de 1922 para 1923, Billy fazia armadilhas
para ajudar a colocar comida na mesa. As partes da terra do
Senhor Wathen que tinha madeira, abundava com ratos
almiscarados, gambás, coelhos e castores. Às duas horas da
madrugada, Billy saía com sua lanterna para inspecionar suas
armadilhas, frequentemente voltava para casa justamente na
hora de ir para a escola. Pelo fato dele possuir somente um par
de roupas, muitas vezes ele se sentava na sala de aula, cheiran-
do como o gambá que ele tinha limpado no amanhecer - o que
muito desgostava os outros alunos. Porém seu esforço extra
dava lucros para sua família. Quando ele pegava um coelho,
podia vendê-lo por 15 centavos de dólar, então podia comprar
uma caixa de balas calibre 22 e atirar em mais três ou quatro
coelhos. Sua mãe servia coelho no jantar juntamente com bis-
coitos e molho de carne. O restante Billy vendia na cidade, usando
o dinheiro para comprar fubá ou farinha de trigo. A viagem até
a cidade frequentemente deprimia Billy. Os Branhams tinham
uma má reputação aos arredores de Jeffersonville, e muitas
vezes as pessoas atravessavam para o outro lado da rua, para
evitar o contato com Billy. Alguns falavam com ele tempo sufi-
ciente para que ninguém pudesse vê-los fazendo isto, mas se
alguém mais passasse ao redor, a pessoa que estava falando
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com Billy logo se despedia e se ia. Aquilo feria. Billy sabia que
seu pai e seus tios eram uma turma desagradável de fumantes,
mascadores de fumo, que jogavam, bebiam e fabricavam bebi-
das alcoólicas clandestinamente - mas Billy pensava tristemen-
te: O que eu fiz? Não tenho culpa disto. Nunca bebi em minha
vida. Por quê eu tenho que tolerar isto?

Não que Billy não tivesse tentado beber. Um domingo de
manhã, na primavera, ele e Edward estavam caminhando, des-
cendo em direção ao rio com seu pai e o Senhor Dornbush, o
vizinho que havia feito o serviço de solda na destilaria de Charles.
Os dois garotos estavam planejando pegar seu velho barco a
remos, mal vedado, para descer o rio em busca de garrafas
usadas. Charles sempre precisava de garrafas para colocar a
bebida que fabricava, e ele pagava bem por elas - cinco centa-
vos de dólares a dúzia. O senhor Dornbush tinha mostrado sim-
patia por Billy e agora Billy estava tentando impressionar o ho-
mem, esperando que o senhor Dornbush lhe emprestasse seu
barco a prova d’água naquela manhã. O barco de Billy não
tinha leme, tornando difícil o manejo na correnteza. Billy usava
dois velhos pedaços de madeiras por remos; ele remava desa-
jeitadamente de um lado do barco enquanto Edward remava do
outro.

Próximo ao rio, havia uma árvore caída atravessada no ca-
minho. Ao passar por ali Charles se sentou sobre a árvore e
encostou-se num dos galhos e disse: “Vamos parar aqui para
nos refrescar um pouco”. Puxando uma pequena e estreita gar-
rafa de whiskey do bolso traseiro, ele tomou um trago e a pas-
sou para seu amigo. O senhor Dornbush tomou um gole e a
devolveu para Charles que estava aninhado nos galhos que es-
tavam brotando próximo às raizes revolvidas da árvore. Para
Billy, esta parecia uma boa hora para se pedir um favor. “Se-
nhor Dornbush, você poderia nos emprestar seu barco esta
manhã?”

“Certamente Billy, está bem”.
Vibrando de entusiasmo, Billy pensou: “Aqui está um sujeito

que gosta de mim”.
Charles tomou um outro gole de whiskey e o passou nova-

mente a seu amigo. Quando o senhor Dornbush havia matado
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sua sede, ele alcançou a garrafa para Billy dizendo: “Aqui está
Billy, tome um gole”.

Billy disse: “Não obrigado. Eu não bebo”.
O senhor Dornbush olhou surpreso. “Quer dizer que você é

um irlandês, um Branham e não bebe?”
Charles assentiu com um ar de desgosto dizendo: “Estou

criando um bando de garotos, mas um deles é um maricas e
este é Bill.”

Billy furioso disse: “Eu! Um maricas?”
Ele recuou em sua própria idéia. “Estou cansado de ser cha-

mado de maricas. Me passe esta garrafa”. O senhor Dornbush
estendeu o frasco. Billy tomou o frasco da mão do homem,
puxou a rolha, pressionou-a contra seu lábios com furiosa de-
terminação. Ele começou a virar o bico da garrafa, mas antes
que uma única gota de whiskey caísse em sua boca, ele ouviu
um barulho semelhante à folhas sendo agitadas por um torveli-
nho - whoossssh. Sua mão ficou parada - a garrafa apoiada em
seus lábios. Woosssh. Não era sua imaginação; ele ouviu o ba-
rulho tão claramente como estava ouvindo a conversação ao
seu redor. Woosssh. Naquele momento, veio à memória de Billy,
a lembrança daquela voz que ele tinha ouvido quando passava
debaixo da árvore de álamo, ordenando: “Nunca bebas, nem
fume, nem corrompa seu corpo de forma alguma. Haverá
uma obra para você fazer quando fores mais velho”. Ater-
rorizado, Billy deixou cair a garrafa e saiu correndo através do
campo tão rápido quanto podia, chorando amargamente estan-
do confuso e frustrado.

Charles escarnecendo disse: “Vejam, o que eu disse, ele é
um maricas”.

Para qualquer direção que Billy se virasse, a vida se mostra-
va difícil. Ele continuou seus estudos estando na sétima série.
Isso era como subir uma montanha de muletas. O sistema da
escola rural requeria que os estudantes comprassem seus pró-
prios livros e materiais escolares. Os pais de Billy não tinham
dinheiro suficiente para comprar lápis e papel, permitindo-lhe
somente o básico, então toda a vez que Billy precisava estudar
suas lições, tinha de emprestar um livro de um aluno.

O curso do período escolar era designado para ser uma aju-
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da, para moldar o caráter moral da criança, bem como seu inte-
lecto. Uma lição que tocava Billy profundamente era o estudo
do poema de Longfellow: O salmo da vida.

Não me digam chorando e gemendo,
A vida é apenas um sonho vão!
Porque está morta a alma que dorme,
E as coisas parecem, mas não são.

A vida é real! A vida é fervor!
E a sepultura não é sua meta;
Pó tu és, ao pó tornarás,
Mas isto não foi dito no tocante a alma.

Nem felicidade nem tristeza,
É a finalidade de nosso caminho ou destino;
Senão o ato de que cada amanhã
Havemos de nos encontrar mais adiante do que hoje.

A arte é extensa, o tempo transitório
E nossos corações ainda que fortes e valentes,
Ainda assim, como enlutados tambores, batem
Marchas fúnebres ao sepulcro.

No largo campo de batalha deste mundo
No bivaque da vida,
Não seja como animal separado do rebanho!
Seja um herói na luta!

Não confie no futuro ainda que pareça prazeroso!
Deixe o extinto passado enterrar seus mortos!
Atue, atue no vivente presente!
Coração dentro e Deus muito acima!

As vidas de grandes homens nos recordam!
Que podemos fazer com que as nossas sejam sublimes,
E ao partir deixar para trás de nós,
Rastros na areia do tempo,
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Rastros que talvez algum outro,
Navegando sobre a séria importância da vida,
Algum esquecido e naufrago irmão,
Vendo-as tome ânimo novamente.

Permitamos então de pé ir adiante,
Com um coração para qualquer destino,
Firmes no prosseguir, avançando para alcançar,
Aprendendo a labutar... e esperar.

Este poema inspirava Billy. Nem mesmo em seus mais lou-
cos sonhos, ele podia imaginar a profundidade das pegadas de
sua própria vida, deixada na areia do tempo. E agora, o poema
de Longfellow cantou uma canção de esperança em uma terra
fatigante. Estas sublimes palavras falou ao coração de Billy,
encorajando este desordenado garoto de 14 anos de idade lu-
tando para entender toda as injustiças que via em sua própria
vida. Os garotos mais velhos escarneciam e o molestavam a
cada oportunidade - por ser nascido em Kentucky, por ser po-
bre, por ser pequeno para a idade e por ser diferente.

E agora Billy entendia a razão da pobreza de sua família - e
o problema de bebedeira de seu pai. Um dia os colegas de es-
cola estavam zombando dele por causa de sua roupa esfarrapa-
da, e Billy lera um episódio em um livro de história sobre Abraham
Lincoln descendo de um barco em New Orleans e passando
em um leilão de escravos. De acordo com o que se conta,
Abraham Lincoln viu um homem branco ofertando um grande,
e forte homem de cor, enquanto sua esposa escrava e as crian-
ças estavam ao lado, chorando. Lincoln bateu as mãos e disse:
“Isto está errado! E um dia eu acabarei com isto, nem que custe
minha vida!” Billy empurrou o livro de volta e pensou: “Beber
também é errado! E um dia eu acabarei com isto, nem que
custe minha vida!”

Mas nada incendiou mais sua imaginação do que quando leu
sobre o deserto do Arizona em seu livro de leitura de geografia.
Ele desejou estar lá; desejou andar naquele lugar aberto com
cactos espalhados por toda parte. Pareceu tão romântico, tão
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tranqüilo e tão idílico. O poético dentro dele remexeu, mas ele
não tinha nada no que escrever seus pensamentos; então ele
emprestou um pedaço de papel de um estudante próximo a ele
e escreveu:

Saudoso estou, oh, tão saudoso
Daquele longínquo sudoeste
Onde as sombras caem mais profundas
Além do topo da montanha.

Posso ver um coiote andando
Pela névoa avermelhada;
Posso ouvir o lobo uivar
Lá onde o gado pasta.

E algum lugar no desfiladeiro acima
Posso ouvir o gemido de uma onça.
Naquelas distantes Montanhas Catalinas
Nos confins do Arizona.

Infelizmente a importunação dos garotos mais velhos foram
além de zombar e criticar.  Depois da aula, eles o atacavam
repetidamente. Embora pequeno para sua idade, Billy tinha co-
ragem e suficiente temperamento para lutar com uma serra cir-
cular. Os garotos o golpeavam e ele se levantava novamente.
Continuavam batendo nele até que não tivesse mais forças para
se recuperar. Muitas vezes ele tomava sua comida através de
uma palha, sua boca estava terrivelmente machucada para co-
mer comida sólida.

Num dia de primavera de 1923, Billy caminhava com uma
garota de casa para a escola, carregando seus livros. No cami-
nho de volta para sua cabana, cinco garotos o ameaçaram e o
cercaram. Eles o empurraram no barro. Um zombou: “Você
Kentuckyano fútil, por que está caminhando com aquela garo-
ta?” Um outro escarneceu: “Sim, nós não queremos que cami-
nhe com ela, seu sujo, pombo de Kentucky.” Um pombo é um
filhote de pomba. O termo era frequentemente usado no local
para zombar dos índios. Os garotos sabiam que a mãe de Billy
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era meio índia, cujos olhos era de uma mulher indígena, então
eles zombaram dele chamando de “pombo kentuckyano”.

Com este insulto, Billy pulou e armou seus punhos movendo-
os selvagemente. Mas cinco garotos era demais. Os ameaça-
dores lutaram com ele até que seus braços fossem seguros. En-
tão, enquanto quatro garotos o seguraram impossibilitado, um
garoto pegou uma pedra e bateu na face de Billy até que caiu
quase inconsciente.

Billy alegou a eles: “Se me deixarem ir, irei direto para casa.
Eu prometo”.

Já que estava quase inconsciente mesmo, os garotos aceita-
ram. Mas primeiro o derrubaram, esfregaram sua face no pó, e
então deram uns pontapés nele para um toque final de maldade
antes de o deixarem ir.

Billy foi direto para casa, mas não para ficar. Ele pegou um
rifle Winchester calibre 22 que ficava sobre a porta da cabana,
carregou com 16 balas, então tomou um atalho através do bos-
que para um ponto da estrada onde ele sabia que os garotos
passariam. Ele se escondeu ao lado da estrada e esperou. Logo
ouviu vozes.

“Aquilo ensinará aquele ‘biscoito de milho’ a caminhar com
uma garota”, um disse. Um outro replicou: “Você viu quão as-
sustado ele ficou?” Um outro adicionou: “Sim, aquele pombo de
Kentucky vai perceber onde está daqui pra frente”.

Dando passos detrás do arbusto, Billy barrou o caminho de-
les com seu rifle apontado e engatilhado. Ele disse calmamente:
“Qual de vocês quer morrer primeiro, assim não terá que ver os
outros morrerem?” Os cinco garotos ficaram pálidos e gritaram
em terror e incrédulos. Billy disse: “Não choraminguem, porque
todos vocês vão morrer, um por um” - ele apontou o cano de
sua arma ao garoto o qual o esmagou repetidamente com uma
pedra - “começando com você”.

Ele puxou o gatilho. Click. A bala não disparou. Rapidamen-
te Billy empurrou o ferrolho e forçou uma outra armação na
câmara. Click - e também falhou. Nesta hora os cinco garotos
já estavam gritando e correndo, pulando atrás de árvores e
mergulhando em fossos, tentando sair de vista tão rápido quan-
to podiam. Billy, com toda intenção de matá-los, manteve-se
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bombeando a armação na câmara e puxando o gatilho tão rápi-
do quanto podia fazer a ação - click, click, click, click... mas
cada bala falhou.

Os cinco garotos tinham ido longe. Espalhadas no chão ao
lado de Billy estavam 16 balas. Ele as pegou, soprou a poeira
delas, e as colocou de volta na arma. Então apontou seu rifle
para uma árvore e começou a puxar o gatilho - crack, crack,
crack, crack... Desta vez cada uma disparou, estrondando nos
troncos, mandando lascas voando em toda direção. Billy per-
maneceu no meio da estrada fervendo com raiva. Então de re-
pente ele riu - bastante, uma risada idiota que fluiu do fundo de
sua frustração. Ele riu tanto que lágrimas corriam em sua bo-
checha inchada.

No verão daquele ano, quando terminaram as aulas, Billy foi
embora e nunca mais voltou à escola.
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Capítulo 5
Disparo Acidental

1923 - 1924

WILLIAM BRANHAM passou todo seu décimo quarto ve-
rão - 1923 - ajudando seu pai a cuidar do jardim e trabalhar no
campo. Charles tinha dois cavalos - um velho cavalo de arar
que possuía e um cavalo mais novo emprestado do Sr. Wathen.
Já que ele tinha dois arados simples, Charles sempre colocava
ambos para arar ao mesmo tempo. Em junho, Billy e seu pai
estavam arando entre as fileiras de milho quando os cavalos
começaram a bufar e pisotear nervosamente. Billy lutou para
manter seu cavalo entre as fileiras, de modo que o arado não
passasse nos pé de milho. Ele gritou: “Papai, qual é o problema
com este cavalo?”

O cavalo de Charles estava dançando também. Ele parou,
esfregou sua sobrancelha com seu lenço xadrezado de verme-
lho e branco, e observou o horizonte. “Filho, está vindo uma
tempestade”.

Billy olhou para a linha clara e azul do céu. “Tempestade?
Eu não vejo nenhuma tempestade, papai”.

“Filho, você não entende. Deus tem dado a estes cavalos
um instinto. Eles podem sentir quando uma tempestade se apro-
xima”.

Eles começaram a arar novamente mas não foram muito
mais que duas fileiras quando negras nuvens no horizonte apa-
receram. Eles somente tiveram tempo para levar de volta os
cavalos para o celeiro, antes que a tempestade caísse. Billy
raramente pensava sobre Deus, porque o tema raramente apa-
recia no ambiente doméstico; mas ele pensou sobre Ele naquele
dia, e desejou saber que outro instinto inteligente Deus podia ter
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colocado nos animais. Pensando sobre todas estas coisas ma-
ravilhosas que ele tinha visto entre as criaturas da floresta, Billy
se convenceu de que Deus devia ser um amável e inteligente
companheiro.

Um sábado de manhã, Billy pediu se podia passar o dia na
cidade. Charles pagou a ele $0,10 por ter lhe ajudado durante a
semana, e disse: “Não gaste tudo em um só lugar, filho”.

Pedindo carona até Jeffersonville, Billy foi a casa de seu
primo Jimmy Poole. Então ele, Jimmy e Ernest Fischer foram
passear no centro da cidade para gastar seus dólares. Billy to-
cou a moeda em seu bolso enquanto caminhava. Ele se sentiu
tão rico. Primeiro ele comprou um sorvete por um centavo.
Depois de haver tomado o sorvete, ele foi e comprou mais dois.
Então ele foi a loja de doces Schimpff ’s e fitou desejosamente
as fileiras de jarros de vidros cheios de doces. Billy já tinha
estado ali antes e sabia o que mais gostava. Ele pagou dois
centavos por meia libra [Aprox. 453,60 g. - n.t.] de doces. So-
brou-lhe cinco centavos, o suficiente para pagar uma dupla en-
trada no teatro Leo.

Assistiram filmes do oeste por horas. Billy sonhava em viver
no oeste e ser um herói em uma fazenda aconchegante. A sua
maior ambição juvenil era ser um vaqueiro de verdade com bo-
tas e um chapéu de vaqueiro usado por americanos, e um cava-
lo birrento que ninguém mais poderia cavalgar exceto ele. Ele
frequentemente ouvia seu pai falar sobre como, quando ele era
mais novo, quebrava recordes dominando cavalos selvagens,
participando de rodeios de Kentucky até o Texas. Billy pensou:
“Oh que coisa, quando eu ficar um pouco mais velho, eu vou
sair ao oeste e ser um verdadeiro cavaleiro”.

Billy “treinava” no velho cavalo de arar. Quando ele e seu
pai passavam o dia no campo, Billy sempre vinha para casa
mais cedo para fazer as tarefas. Ele conduzia seu cansado ca-
valo para trás do celeiro para beber água num cocho. O cavalo
mergulhava seu focinho no lodo, sugando goles de água, en-
quanto Billy desfazia o arreio e o carregava ao celeiro. Abelhas
zumbiam ao redor do cocho. Os irmãos mais novos de Billy
ajuntavam-se ao redor. Eles tinham tirado os pêlos da crina e do
rabo do cavalo e trançado de maneira que parecia uma “cobra”
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e a colocavam sobre a água do cocho. Quando o cavalo estava
bebendo, a água ondulava e a cobra feita de pêlos se movia
como uma cobra coral por cima da água.

Billy puxou a sela do celeiro e jogou nas costas do cavalo.
Carrapichos bem espinhosos cresciam espessamente ao redor
da água. Billy ajuntou um punhado de carrapichos e os colocou
sob a cela antes de apertar bem a cilha. Seus irmãos se alinha-
ram na cerca para a apresentação. Pulando no cavalo, Billy
bateu seus calcanhares no flanco do animal, tentando fazê-lo
pular. O velho e pobre cavalo, cansado de trabalhar o dia todo,
apenas rinchou e se virou, mal levantou as patas do chão. Billy
balançou-se adiante na sela, fingindo que seu cavalo era um
feroz e resistente cavalo selvagem. Ele gritou: “Olhem para mim!
Sou um vaqueiro!” E assim deu um batidinha na parte traseira
do cavalo com seu chapéu de palha. Todos seus irmãos riram e
aplaudiram.

NAQUELE OUTONO depois da colheita, Billy passou mais
e mais tempo na floresta, pescando e caçando com seu cachor-
ro de caça, Fritz. Billy amava seu cachorro e se vangloriava que
Fritz podia acuar qualquer criatura que escalasse. Nem mesmo
um gambá podia desencorajar a fidelidade de seu cachorro. Fritz
podia perseguir um gambá em um amontoado de capim, então
circulava a sarça, latindo para mantê-lo acuado ali. Quando Billy
o alcançava, tudo o que tinha que fazer era levantar o amontoado
de capim e dizer: “Pegue ele, garoto”. Sem hesitar, Fritz mergu-
lhava e capturava o gambá, ignorando o terrível cheiro que es-
pirrava nele. Naturalmente, a mãe de Billy desaprovava esta
prática.

Caçar e pescar se tornou mais que um passatempo para
Billy. Suas horas na floresta se tornaram um refúgio do mundo
lá fora, um interlúdio de paz em vida caso alguma coisa contrá-
rio o apertava fortemente em insuportáveis circunstâncias. Na
floresta, Billy não se sentia mais um excluído. Ele se sentia par-
te da vida selvagem, parte do ritmo das estações e parte da
ordem natural do universo. Ele se sentia como se fosse parte de
tudo isto.
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Billy começou a sair mais longe de casa até que descobriu
um moinho num túnel, uma área rural 15 milhas [Aprox. 24 km.
- n.t.] a nordeste de Jeffersonville perto de Charlestown, India-
na. O nome da área veio de um notável moinho de farinha que
estava posicionado próximo ao Riacho Quatorze Milhas. No
início do ano de 1800 um homem chamado John Work estava
procurando por uma boa localização para construir um moinho.
Não era fácil encontrar o lugar perfeito. A água precisava cor-
rer com força e volume suficiente para virar sua gigante roda
d’água do moinho tantos meses do ano quanto possível. John
Work notou que um ponto do Riacho Quatorze Milhas envolvia
quase que completamente ao redor de uma grande montanha
de pedra, e dava uma queda de 24 pés [Aprox. 7,30 mts. - n.t.]
de altura. De maneira inteligente calculou que se construísse
seu moinho na parte de baixo e do lado da montanha e dinami-
tasse um túnel diretamente através das pedras até a costa ín-
greme acima, o excesso seria jogado pelo túnel e seria toda a
força que sua roda d’água precisaria. O moinho e o túnel foram
completados em 1820, e ganhou pela redondeza o nome apro-
priado de Moinho do Túnel. Trinta anos depois, o filho de John
Work vendeu o moinho de farinha para Wilford Green, cuja fa-
mília tinha tocado o moinho desde então. Esta era a razão pela
qual muitas vezes a área também foi chamada de Moinho dos
Green pelos moradores locais.

Isolado da civilização, a área do Moinho do Túnel abundava
em peixes, veados, ratos, gambás, guaxinins, ratos almiscarados,
castores, esquilos, árvores, colinas, rochas, correnteza, quietitude
e serenidade - enfim, tudo o que Billy queria na vida. Ele ia ali
frequentemente, pegando carona com caminhões de entregas
que percorriam entre Charlestown e Jeffersonville. Às vezes
ele podia convencer seus dois amigos - Jimmy Poole e Sam
Adair - a ir ali com ele. Às vezes ele levava Edward e Henry.
Normalmente dormiam em uma cabana de guarda florestal aban-
donada, e sempre pegavam seus lanches da manhã direto do
rio. Em um lugar, o Riacho Quatorze Milhas corria de 10 pés
[Aprox. 3,40 mts. - n.t.] de profundidade e 40 pés [Aprox. 12,19
mts. - n.t.] de largura, formando uma perfeita abertura para
nadar. Billy entitulou este lugar de “Toca do Castor”. Ele juntou
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um grande rolo de corda e amarrou em um galho da árvore que
se estendia sobre a água. Da margem eles podiam balançar em
um arco amplo sobre o rio; e então se jogavam. Aquela corda
dava aos garotos incontáveis horas de divertimento.

Quando ele não podia levar alguém com ele, Billy pedia ca-
rona para ir ao Moinho do Túnel. Ele passava horas caçando,
pescando e explorando o escarpado bosque. Durante uma des-
tas saídas, ele descobriu por acaso seu futuro refúgio. Vindo ao
redor da colina, ele chegou na base de uma pedra calcária no
rochedo. Abaixo dele a terra inclinava em um desfiladeiro de
cerca de 80 pés [Aprox. 24,38 mts. - n.t.] de profundidade.
Toda a área estava fortemente florestada e espalhada com pe-
dregulhos de pedra calcária que havia caído do penhasco aci-
ma. Billy estava escolhendo seu caminho cuidadosamente ao
longo da base do penhasco quando ele notou um buraco de dois
pés [Aprox. 61 cm. - n.t.] de largura a seus pés, quase comple-
tamente escondido pelo denso arbusto. A princípio ele presumiu
que devia ser uma guarida de raposa - uma rachadura entre a
rocha que abrigava animais do tempo. Mas uma inspeção mais
minuciosa mostrou a ele que isto era a boca para uma caverna.
Billy sacudiu, na abertura, seu pé primeiro. O buraco descia
cerca de três pés [Aprox. 91,44 cm. - n.t.] do chão inclinado
para baixo e voltava até a colina até que formasse uma estreita
passagem que era alta o suficiente para permitir que ele ficasse
de pé. O ar era fresco e úmido. Billy tateou seu caminho ao
longo do corredor por uma pequena distância até que ficou com
medo. O que seria se ele tropeçasse numa cova? Ele não ousou
ir longe na escuridão agora. Ele voltaria mais tarde, melhor pre-
parado.

A vez seguinte que Billy esteve na área, ele trouxe com ele
algumas velas e assim podia explorar mais adiante na caverna.
Ele se infiltrou através da entrada e se deslizou na escorregadia
inclinação ao primeiro lugar onde ele podia ficar de pé. O corre-
dor aqui era cerca de somente 18 polegadas [Aprox. 45,72 cm
- n.t.] de largura. Embora as paredes fossem ásperas e perpen-
diculares, as sombras mostravam, pelo foco de luz da vela acen-
tuado, muitos ângulos da pedra calcária interior. A passagem se
abria ligeiramente à direita e alargava um pouquinho. Aqui o
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chão e teto eram ambos razoavelmente nivelado, como se esta
parte da caverna fosse feita para habitação humana. Havia até
mesmo uma pedra plana sobressaindo de uma parede que era
do tamanho de uma cama. Depois um outro corredor de 12 pés
[Aprox. 3,65 mts. - n.t.] e estreito novamente; o chão e o teto
se tornavam desiguais; o teto era cheio de pedaços grossos e
angulados de pedra calcária; firmemente apertado, mas dando
a ilusão que poderia cair a qualquer momento.

Agora ele tinha vindo cerca de vinte e cinco pés [Aprox.
7,62 mts. - n.t.] da entrada. De repente ele parou e assobiou em
tom de assombro. À sua frente a caverna se alargava formando
uma sala pequena. No centro do aposento tinha uma mesa for-
mada por um único, e maciço pedaço grosso de pedra calcária.
A mesa era um bloco retangular com cerca de três pés [Aprox.
91 cm - n.t.] de altura, e três pés [Aprox. 91 cm - n.t.] de
largura, e quatro pés [Aprox. 1,21 mt - n.t.] de comprimento. A
base da mesa pareceu notavelmente plana e nivelada e as qua-
tro extremidades pareceram perfeitamente quadradas. Mas o
mais notável fato no aposento era uma pedra clara e triangular
que sobressaia do teto como uma pirâmide invertida. Esta pe-
dra posicionava-se diretamente na mesa; a ponta da pirâmide
estava apenas centímetros sobre a superfície da mesa.

Billy sentiu-se contente com sua descoberta. Pareceu ser
um perfeito esconderijo. Ele decidiu não mostrar isto para seus
irmãos ou amigos. Este seria seu próprio segredo especial. Quan-
do ele deixou a caverna, ele camuflou a abertura para que nem
um outro caminhante ou caçador pudesse acidentalmente des-
cobri-la.

ESTES FORAM os melhores tempos de sua adolescência, as
boas memórias andando pela floresta, dormindo sob as estrelas,
pescando para seu café da manhã, e caçando para o jantar com
seu rifle calibre 22. A boa pontaria de Billy melhorou até que
podia atirar em esquilo as 50 jardas [Aprox. 45 mts. - n.t.] e
acertá-los toda vez bem entre seus olhos. De fato, se tornou um
problema a boa pontaria, pois a menos que o esquilo olhasse em
sua direção ele não puxaria o gatilho. E não somente se tornou
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qualificado com uma arma, mas facilmente derrubava qualquer
pássaro em pleno vôo.

Numa tarde de outono de 1923, Billy com 14 anos de idade
estava caminhando para casa com seu primo Jimmy Poole. Os
dois tinham estado caçando pássaros naquela tarde, mas agora
seus pensamentos estavam em outro lugar - brincando, rindo, e
empurrando um ao outro. Infelizmente Jimmy tinha negligencia-
do ao descarregar sua arma. De repente o rifle disparou explo-
dindo nas pernas de Billy à queima-roupa. Billy caiu prostrado
gritando de dor.

Jimmy caiu de joelhos e sussurrou: “Eu sinto muito Billy.
Eu sinto muito. Foi um acidente. Eu não quis...” Então ele deu
uma boa olhada nas pernas de seu amigo. Jimmy empalideceu.
“Billy, não se mova. Eu irei buscar ajuda”.

“Não, não me deixe”, Billy gritou. Porém Jimmy já esta-
va correndo como um coelho. Quando Billy olhou para suas
pernas, ele ficou horrorizado ao ver que elas estavam quase
partidas ao meio. Ele baixou sua cabeça para trás e tremeu de
medo. “Deus, tenha misericórdia de mim”, ele gemeu. “Eu sei
que eu nunca fiz...” e então ele parou, tentando pensar em algo
bom sobre sua vida, algo que pudesse influenciar a Deus a ter
misericórdia dele. A única coisa que ele podia pensar era: “Deus,
tenha misericórdia de mim. Tu sabes que eu nunca cometi adul-
tério”.

Rapidamente Jimmy estava de volta com um vizinho, Frankie
Eich, o qual levou Billy ao Hospital Memorial do Município de
Clark. Billy gritava em agonia enquanto as enfermeiras corta-
vam grandes pedaços de carne com tesouras e limpavam a aber-
tura ferida o melhor que podiam. O Sr. Eich segurava a mão de
Billy. Quando as enfermeiras terminaram, eles tiveram que sol-
tar os dedos, de Billy, dos pulsos do Sr. Eich. Um raio-x revelou
um chumbo grosso posto tão perto em ambos os lados das arté-
rias que um pequeno arranhão poderia cortar as veias e Billy
começaria a ter hemorragia. Estes foram os dias antes da trans-
fusão de sangue. Se Billy perdesse muito sangue, poderia ser
fatal.

Aquela noite Billy dormiu indeciso, às vezes somente
choromingava, outras vezes gemia de dor. Um dia, pouco de-
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pois da meia noite, ele despertou com barulhos de espirros. Sen-
tindo mal por causa de sua perna mutilada, sua mão mergulhou
em uma poça de sangue. Ele tocou a campainha para chamar
as enfermeiras, mas a única coisa que podiam fazer era estan-
car o sangue com toalhas e envolver com bandagem com um
pequeno torniquete.

Na manhã seguinte, as enfermeiras levaram Billy numa ca-
deira de rodas à sala de operações, e deram a ele éter para
desmaiá-lo. O doutor Reeder fez o que pôde para reparar o
dano, mas como Billy estava tão fraco, o doutor pensou que o
garoto não resistiria. Ao lado de Billy estavam sua mãe, seu pai
e duas senhoras, que estavam presentes nesta ordem - senhora
Stewart, uma amiga da família e a senhora Roeder, cujo marido
era superintendente dos serviços locais.

Billy dormiu por oito horas sob anestesia. Quando ele final-
mente abriu seus olhos, ele viu a senhora Roeder sentada próxi-
mo à sua cama, chorando porque ele estava próximo da morte.
Ele adormecera e nas próximas horas ele acordara e ficara in-
consciente várias vezes. Então algo aconteceu - algo como um
sonho, mas mais vívido do que um sonho; claro como uma vidra-
ça, como se ele realmente estivesse ali... e nesta consciência ele
percebeu que estava caindo - caindo através de pequenas nu-
vens em uma eternidade escura, afundando, afundando, afun-
dando... Pareceu sem fundamento seu mundo, nada para parar
sua queda. Ele gritou: “Papai!” A palavra pareceu vazia e sem
vida. “Mamãe!” Ele gritou. “Mamãe!” Sua mãe não estava ali.
“Deus!” Ele gritou: “Segura-me!” Seu lamentável choro soou vazio
na imensa ostentação. Era a escuridão sem fim? Ele tinha passa-
do além do reino da terra, além do alcance de Deus? Talvez ele
continuasse caindo assim para sempre. O terror o agarrou.

Então debilmente, já muito fraco, ele ouviu ruídos - fantas-
magóricos, ruído de gemidos. Assim que caia, o som aumentava
até que estivesse todo ao redor dele - gemidos e grunhidos.
Agora faces apareciam na escuridão, faces de mulheres, faces
horrorosas com gangrenas de cor esverdeada ao redor de seus
olhos e bocas torcidas, gemendo: “Uh... uh... uh... uh...”

Billy clamou: “Oh Deus, tenha misericórdia de mim! Tenha
misericórdia! Se Tu somente me permitires voltar e viver, eu
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prometo a Ti que serei um bom garoto!”
Em um instante ele estava de volta no quarto do hospital, sua

obscurecida visão enfocou firmemente os olhos escuros de sua
mãe. A face dela brilhou e abraçou seu filho, chorando: “Oh,
Billy, Billy, pensávamos que estivesse morto. Graças a Deus,
você está vivo”.

Vivo, sim - mas pouco. Não havia penicilina disponível na-
queles dias, e a lesão brutal queimava com infecção. Ele per-
maneceu no hospital estirado por semanas. Os Branhams não
tinham dinheiro para pagar as contas do hospital, então o Sr.
Roeder montou um fundo beneficente em prol de Billy. Entre a
sociedade de ajuda da igreja, os Masons, o Ku Klux Klan, e de
doações de indivíduos, todas as despesas médicas foram even-
tualmente pagas por completo.

Finalmente os médicos disseram que Billy tinha melhorado o
suficiente para ir para casa. Infelizmente sua provação estava
muito longe de terminar. Em casa ele ainda estava acamado.
Meses se passaram e suas pernas não melhoraram nem um
pouco. Billy se remexia de um lado ao outro em seu colchão
feito de palha através de muitas horas escuras e dolorosas, pen-
sando sobre a estranha experiência onde ele tinha estado afun-
dando em uma terrível escuridão. Pareceu tão real, tão vívido.
Onde havia estado? Os médicos tinham dito mais tarde a ele
sobre sua condição física nesta hora - sua pulsação havia caído
tanto que eles tinham certeza de que ele estava morrendo. Billy
desejou saber se ele poderia ter estado caindo no inferno? Isto
o incomodou. Ele pensou: “Oh, permita que eu nunca vá a um
lugar como aquilo; permita que nenhum outro ser humano tenha
que ir a um lugar como aquele.” Então ele pensou sobre o que
ele tinha prometido a Deus - “Se Tu somente permitires que eu
viva, eu prometo que serei um bom garoto”. O que queria dizer
“ser um bom garoto?” E quem era Deus de qualquer forma?
Toda a experiência o confundiu.

Assim que a estação do gelado inverno aqueceu-se na pri-
mavera de 1924, pareceu, aparentemente, que a lesão de Billy
estava piorando, não melhorando. Suas panturrilhas tinham in-
chado, e ficaram o dobro do seu tamanho normal e as pernas
dobradas para trás, de modo que ele não podia endireitá-las. O
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doutor Reeder diagnosticou sua condição como sangue intoxi-
cado causado por fragmentos que foram deixados em suas fe-
ridas. Novamente a vida de Billy estava em risco. O doutor
recomendou que ambas suas pernas fossem amputadas até o
quadril. Billy não suportava a idéia de perder suas pernas. Como
ele caçaria e caminharia pela floresta? Melhor que estivesse
morto. Com absoluta determinação ele recusou ter suas pernas
amputadas, dizendo em pranto: “Não, doutor - apenas venha
um pouco mais alto e corte aqui” - e com sua mão ele desenhou
uma linha atravessando seu pescoço.

“Há uma chance que você pode conseguir já que não ampu-
tamos,” doutor Reeder respondeu. “Nós poderíamos tentar lim-
par o material estranho de seus ferimentos. É uma chance pe-
quena, mas pode funcionar”.

Era uma chance pequena e Billy estava disposto a tomá-la.
Então, sete meses depois do disparo acidental, Billy deitou-se
em uma mesa de operação. O doutor Reeder e o doutor Pearl,
um especialista de Louisville, reabriu seus ferimentos e cuida-
dosamente procurou através da carne, pedaços de roupa de
caçar, manchas de bucha da espingarda, e tanto chumbo grosso
quanto eles puderam encontrar e retirar. Então eles suturaram e
fecharam as incisões e esperaram pelo melhor.

Billy dormiu muita horas sob a anestesia. Saindo de si e en-
trando nas luzes brilhantes da consciência, Billy teve uma outra
notável experiência, pouco a pouco tão vívida e real como a
anterior, mas bem diferente. Desta vez ele sabia que estava
acordado porque ele estava deitado numa cama de hospital olhan-
do diretamente para seu pai. O quarto do hospital saiu de foco e
de repente ele pareceu de pé no Oeste em uma campina. Cac-
tos e grama da campina cresciam em cada direção e em todas
as direções para o horizonte. Uma enorme cruz de ouro pendu-
rada no céu na frente dele, ardendo como o sol e lançando raios
de luz. Assim que Billy levantou suas mãos em direção àquele
emblema, alguns dos raios de luz pareceu voar em direção ao
seu peito. Então a experiência terminou e Billy encontrou-se de
volta no hospital olhando para seu pai.

A operação foi um sucesso.
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Capítulo 6
O Golpe Esmagador

1925-1927

CRESCENDO próximo a uma operação do alambique distorceu
a visão de William Branham para o sexo oposto. Muitas vezes
ele observava as mulheres casadas saírem sorrateiramente indo
a abrigos depois de escurecer para se divertirem a noite toda
com homens que não eram seus maridos. Pela manhã estas
mulheres frequentemente estavam tão bêbadas que os homens
davam a elas café e as faziam caminhar em círculos, tentando
deixá-las sóbrias o suficiente para que pudessem ir para casa
cambaleando e preparar o café da manhã para suas famílias.
Tal comportamento repugnou Billy. Ele pensou: “Se é esta a
maneira que são, eu não teria uma dessas pessoas desprezíveis
mesmo que a ‘lei’ me desse o direito”.

Como resultado de sua exposição negativa, Billy começou a
odiar qualquer evento social que pudesse trazer a ele contato
com garotas. Se fosse uma festa de aniversário ou uma dança
de celeiro, Billy foi longe em evitar isto. Na primeira sugestão
para preparações festivas, ele anotava o tempo e o lugar para
ter certeza de que estaria ocupado em algum lugar na hora de-
signada. Ocasionalmente sua mãe e seu pai convidavam os vi-
zinhos para uma festa dançante. Nestas noites, Billy tomaria
sua lanterna e seu cachorro e mergulharia no mato, caçando
raposa e guaxinim até a metade da noite. Quando finalmente
voltasse, se os músicos estivessem ainda tocando seus violinos,
Billy subia num abrigo no topo de uma árvore e dormia até o
raiar do dia.

Abandonar a escola não resolveu nenhum dos problemas de
Billy; isto somente os reestruturou. Ele ainda tinha que lutar
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com constante rejeição. A maioria dos garotos locais não gosta-
va dele porque ele não fumava ou bebia; as garotas não gosta-
vam dele porque ele não ia à danças e festas. Ninguém o enten-
dia. O que era pior, Billy não entendia a si próprio. Entretanto
ele gostava das pessoas e desejava ser aceito por elas, ele não
podia fazer a si mesmo agir como os outros garotos de sua
idade.

Ele pensou: “Bem, se eu tenho que ser um rejeitado, então
eu serei um caçador. Quando eu tiver idade e eu conseguir di-
nheiro suficiente para ajudar a cuidar de minha mãe, eu irei ao
Colorado ou ao estado de Washington, ou talvez subirei à
Columbia Britânica, e eu serei um caçador. Pegarei meu rifle e
farei armadilhas e terei um bando de cachorros, e eu viverei ali
até morrer. E eu nunca me casarei”.

Billy sempre considerou sua mãe sempre que fazia planos a
longo prazo. Isto o afligia porque ela sofria tanta miséria pelo
fato de seu pai beber. Neste tempo ela tinha 30 anos, ela era
mãe de oito garotos, o mais velho tinha 15 anos. Não havia
dinheiro suficiente; nunca suficiente roupas; frequentemente não
havia comida. Billy tinha visto ela sentada chorando no degrau
da porta com um bebê em seus braços, prisioneira de sua pró-
pria casa, enquanto Charles dormia, bêbado e inconsciente a
noite toda. E ainda, através de tudo isto, Ella Branham tinha
vivido fiel a seu marido e continuamente lutava para manter a
família vestida, alimentada, e tão feliz quanto possível. Billy a
amava por sua decência; mas ainda mais, ele a amava porque
ela o aceitara como ele era, com todas suas peculiaridades in-
clusas. Ele sentiu que ela merecia mais da vida, e ele considera-
va o bem-estar ser parte de sua responsabilidade. Seu exemplo
deu a esperança a Billy que haviam outras mulheres descentes
no mundo.

Em meados de 1926 uma nova garota mudou-se para a ci-
dade, criando amizade com a namorada de Jimmy Poole. Já
que Jimmy e Billy eram bastante íntimos, Billy conheceu a esta
nova garota na casa de Jimmy. Sua beleza o deslumbrou. Ele
achava seus olhos parecidos como de uma pomba, dentes cla-
ros como pérolas, e um pescoço tão gracioso como o de um
cisne. Quando Jimmy o apresentou a ela, a garota tremulou seus
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olhos e disse vaidosamente: “Como vai, Billy?” Era isto. Billy
estava enganchado.

Mais tarde Jimmy jogou um pouco de incentivo. “Eu penso
que ela gosta de você, Billy”.

Billy derreteu-se por dentro. “Você acha mesmo?”
“Certamente ela gosta. Lhe direi - por que não vamos a um

encontro duplo? As levaremos para uma volta no velho Ford do
meu pai - isto é, se eu conseguir ligar a coisa.”

“Eu não sei”, Billy disse nervosamente.
“Certamente. Teremos um bom tempo. Mas precisamos de

algum dinheiro. Quanto dinheiro você pode arranjar?”
Billy hesitou, então decidiu que se esta brilhante garota real-

mente gostava dele, e ele deveria aceitar a idéia. “Eu tenho
$0.30”

Aquilo agradou a Jimmy. “Bom. Eu tenho $0.35. Deve ser o
suficiente. Além de gasolina, nós temos que dar a elas alguns
refrigerantes ou sorvetes ou algo.”

Billy teve uma idéia que poderia deixá-lo em uma melhor
situação com esta garota. “Deixa eu te dizer, Jimmy; por que
você não vai pegar o carro e eu faço as compras?”

“Por mim está bem”.
Eles tinham que levantar as rodas de trás e manivelar manu-

almente o motor uma dúzia de vezes antes que o velho Modelo-
T ligasse. O sol tinha se posto quando eles as apanharam. Billy
e seu par sentaram no banco de trás. Tímido como sempre,
Billy afastou-se o mais longe que podia para um lado, enquanto
ela sentou do outro. Ele esperava que o espaço entre eles e a
escuridão escondesse sua roupa esfarrapada.

Com a capota abaixada, ao som do motor eles iam ao longo
do caminho sob o luar, indo a nenhum lugar em particular. No
assento da frente Jimmy e sua namorada estavam fazendo a
vez de todos ao conversar. Billy sentou-se quietamente, dando
olhadas de relance para sua garota. Ele pensou quão radiante
ela parecia à luz do luar e seu coração crescia de orgulho em
pensar que tanta beleza sairia com ele. Talvez nem todas as
garotas fossem más.

Ela notou seu modo de ser e sorriu: “Está uma noite linda,
não é?”

64 SOBRENATURAL: A Vida de William Branham



LIVRO 1

Billy disse: “Sim, senhorita”.
“Haverá uma dança esta noite no Jardim Sycamore,” ela

disse. “Vamos descer ali”.
Billy foi inflexível: “Não, senhorita, eu penso que não quero

ir. Eu não danço.”
Eles percorreram ao redor do perímetro rural por algum tempo

até chegarem a um armazém ao lado da rodovia. Billy e Jimmy
tinham tudo planejado o que eles iriam fazer. Billy limpou sua
garganta. “Jimmy, estou sedento. Não acha que devemos pa-
rar?”

“Boa idéia, Billy”. Jimmy parou em frente ao armazém e
então disse: “Eu vou entrar e pegar algo para comermos e be-
bermos”. Isto também estava planejado, porque Jimmy não ti-
nha nem mesmo um centavo em sua posse. Eles tinham gasto
$0.25 em dois galões de combustível, deixando $0.40, que Billy
tinha guardado em seu bolso.

Billy disse: “Não se preocupe Jimmy. Eu irei e pegarei isto”.
Os sanduíches custaram cinco centavos cada - quatro gran-

des sanduíches apresuntados, com cebolas. Tinha sobrado di-
nheiro suficiente para Billy comprar quatro Coca-Cola. Eles
comeram no carro, apreciando o som dos grilos e o ar fresco da
noite. Billy estava se sentindo bem. A garota de fato gostou
dele! Esta noite ele era parte da turma - realmente alguém.

Eles terminaram seus refrigerantes e Billy levou os
vasilhames no armazém afim de ter o dinheiro reembolsado.
Quando ele saiu, todos três estavam sentados no carro fuman-
do. Billy mal podia acreditar no que seus olhos viam - seu par,
aquela linda e pequena garota, fumando um cigarro! Ela levan-
tou sua cabeça para trás, soltando fumaça pelo seu nariz. Billy
se afligiu. Ele subiu no assento traseiro e sentou-se pesadamen-
te. Sua garota perguntou: “Você quer um cigarro, Billy?”

“Não, senhorita,” ele disse mal-humorado: “Eu não fumo.”
Ela olhou irritada: “Billy Branham, qual é o problema com

você? Primeiro você me diz que não dança. Agora você me diz
que não fuma. O que você gosta de fazer?”

“Eu gosto de caçar e pescar.”
“Quanta estupidez.” Ela fez um ar de desgosto. “Aqui, Billy,

fume este cigarro e dê vida a sua vida.”
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“Não, senhorita, eu creio que eu não quero isto.”
“Você quer dizer que nós garotas temos mais coragem do

que você tem?” Ela zombou. “Ora, seu grande maricas.”
Maricas? Aquela palavra horrível feriu mais do que se uma

armadilha de castor tivesse fechado em seu tornozelo. Mari-
cas? A dor queimou através de seu coração! Maricas? Não ele.
Ele era “o grande e mal Bill” - o caçador, o armador, o lutador.
Maricas? Ele mostraria a ela. “Passe-me um cigarro,” ele or-
denou.

Satisfeita consigo mesma ela bateu tirando um do maço e
alcançou para ele. Billy disse: “Dê-me o fósforo.”

“Agora está mais parecido com um homem,” ela disse, e
alcançou a ele o fósforo.

Billy riscou o fósforo e levantou a ambos, fósforo e cigarro,
em direção à sua boca ao mesmo tempo, um em cada mão.
Mas antes do cigarro tocar seus lábios, ele ouviu um barulho.
Pareceu como que folhas agitando ao vento. Ele abaixou o ci-
garro e ouviu atentamente. Ele não pôde ouvir mais isto. Ele
pensou: “Medo, é apenas minha imaginação.”

Sua garota perguntou: “Qual é o problema, Billy?”
Ele meneou sua cabeça: “Nada. Eu apenas estou tentando

acender isto.” Novamente ele levantou o cigarro em direção a
sua boca. Novamente ele ouviu aquele som; mais alto desta
vez; um lento e calmo vento, levantando, crescendo mais forte-
mente até que estivesse rugindo em seus ouvidos. Whoossssh!
Suas mãos congelaram a meio caminho de sua boca. Sua men-
te em um instante voltou àquela profunda voz na árvore de ála-
mo, advertindo: “Nunca bebas, nem fume, nem corrompa o
seu corpo. Haverá um trabalho para você quando fores
mais velho.” Suas mãos começaram a tremer. O fósforo quei-
mou seus dedos e ele o jogou. Então jogou o cigarro. Ele come-
çou a chorar.

Sua garota riu silenciosamente. “Agora eu sei que você é
um maricas.”

Nervoso, frustrado, e com medo, Billy empurrou a porta do
carro, pulou fora, e caminhou na estrada, ainda chorando. Jimmy
saiu dirigindo e emparelhou com ele. “Venha, entre Bill.” Billy
meneou sua cabeça. “Não, Jimmy,” e apenas se manteve cami-
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nhando. Jimmy lançou-se ao lado, persuadindo-o a entrar no
carro; mas ao mesmo tempo o par de Billy estava zombando
dele cruelmente: “Billy Branham, seu grande maricas. Eu pen-
sei que você fosse um homem.”

Billy soluçou: “Eu também pensei que fosse” - e ele saiu da
estrada, cortando através dos campos onde o carro não poderia
seguir. Ele caminhou desajeitadamente até que estivesse em
uma colina fora da vista da estrada. Então ele curvou-se ao
chão, soluçando para a lua: “Eu não dou certo com ninguém. Eu
não posso ter amigos. Eu sou uma ovelha negra entre os rapa-
zes. Ninguém gosta de mim. Para que estou vivendo? Para que
fim? Oh, se houvesse alguma maneira que eu pudesse morrer
aqui terminaria isto tudo. Eu sou um prisioneiro para este algo
estranho e eu não sei o que fazer.”

Ele soluçou até acabar sua emoção. Então ele permaneceu
ali, fitando a lua, sentindo-se tão morto quanto uma bola de pe-
dra sem vida no espaço. De repente ele sentiu algo estranho,
como uma pressão empurrando contra sua pele. Ele tinha esta
misteriosa percepção de que ele não estava sozinho. Segurando
sua respiração, ele ouviu cuidadosamente. Nenhum som podia
ser ouvido. Ele olhou ao redor dele para o campo inundado com
o luar. Não havia ninguém à vista; e ainda, Billy sentiu que al-
guém (ou algo) estava parado bem próximo a ele. Um calafrio
percorreu sua espinha. Apavorado, ele partiu correndo para casa.

Tais experiências permitia que Billy soubesse que sua vida
diferia do comum de mais formas do que apenas pobreza. Es-
tranhos incidentes mantiveram-se visitando e atormentando-o -
como a vez que ele discutiu com uma adivinha. Ele e Jimmy
Poole estavam em um parque de diversões, passeando ao meio-
dia, ouvindo os camelôs enaltecendo as vantagens de vários
jogos e exibições. Os dois garotos passaram pela tenda de uma
adivinha. Fora da tenda, na orla, estava uma jovem mulher ciga-
na.

“Disse, você,” a cigana chamou. “Venha aqui um minuto.”
Ambos garotos olharam para ela. “Você com um pulôver listra-
do,” ela acrescentou.

Billy era o que estava usando o pulôver listrado. Ele cami-
nhou até a adivinha, pensando que talvez ela quisesse que ele
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fosse buscar para ela uma Coca e um sanduíche. “Sim, madame,
o que posso fazer por você?”

Ela disse: “Você sabia que há uma luz seguindo você?” Aquilo
atingiu Billy como algo estranho para se dizer. “Uma luz? O que
você quer dizer?”

Ela explicou: “Eu vejo que você nasceu sob um sinal - três
planetas principais em conjunção na sua primeira casa; e todos
eles enquadram Netuno - muito profundo. É por isto que há
uma luz seguindo você. Você nasceu para uma chamada Divi-
na.”

Billy falou: “Olhe, mulher, cale a boca!” Ele interrompeu - e
se foi para longe dali rapidamente.

Mais tarde ele disse a sua mãe sobre isto. Ela disse: “Billy,
você fez a coisa certa. Aqueles adivinhos são do demônio.”

Aquilo o incomodou. Por que alguém tão obviamente
conectado com o demônio preferiria ter uma - o que aquela
cigana chamou isto? - uma “chamada Divina?”

Incapaz de entender a si próprio, Billy crescia mais e mais
insatisfeito com sua situação. Por que ele sempre pareceu ser
um pato estranho que não poderia se encaixar com seu par? E
o lar não era refúgio também. Embora Charles tinha agora se
mudado com sua família da cabana e propriedade do Sr. Wathen
para uma casa grande nas proximidades de Jeffersonville, a
vida em casa era ainda restrita e caótica. Em agosto de 1927,
Ella Branham teve seu nono filho, James Donald. Completou
nove garotos, com idades de 1 a 18 anos, todos vivendo e bri-
gando em uma casa.

Como sempre, Billy encontrou sua maior paz vagando pela
floresta com seu cachorro Fritz. Então veio o golpe esmagador.
O senhor Short, um xerife assistente local, envenenou a comida
de Fritz. Billy ficou furioso e com ódio. Charles o alcançou indo
em direção ao posto policial, com o rifle na mão.

“Eu vou matá-lo, papai,” Billy disse, tremendo de raiva.
Charles tomou o rifle e o manteve longe de seu filho agitado.

“Não se eu puder evitar, você não fará isto.”
Billy retornou aonde estava enterrado seu cachorro, ajoe-

lhou-se e tirou seu chapéu. “Fritz, você tem sido um amigo para
mim, uma verdadeira companhia. Você tem me vestido e me
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alimentado, e me levado à escola. Quando você ficasse mais
velho eu ia cuidar de você. Mas agora, o Sr. Short te matou
antes da hora. Eu te prometo, Fritz, que ele não viverá. Algum
dia eu o pegarei caminhando na rua e o atropelarei com um
carro. Eu o matarei por você.”

Agora que seu melhor amigo se tinha ido, Billy sentiu a ne-
cessidade de uma mudança em sua vida mais do que nunca;
então ele atravessou o rio para Louisville, Kentucky, e se alistou
para a marinha. Quando ele contou para sua mãe aquela noite,
ela ficou furiosa. Na manhã seguinte ela foi até a fronteira no
escritório de recrutamento da marinha e persuadiu-os a riscar o
nome de seu filho da lista.

Billy percebeu que se fosse fazer uma mudança drástica,
ele deveria fazer isto secretamente. Mais tarde naquele outono
ele teve sua chance. Ele conheceu um homem chamado Fran-
cisco que estava saindo para o Oeste, a Phoenix, Arizona. Billy
mencionou que ele planejava ir ao Oeste algum dia. O Sr. Fran-
cisco sugeriu e pediu que Billy fosse com ele, até mesmo ofere-
cendo a pagar-lhe se o ajudasse a dirigir numa viagem de 3.200
km. Billy agarrou a oferta tão logo estivessem prontos para par-
tir. Billy disse a sua mãe que ele iria acampar por uma ou duas
semanas no Moinho do Túnel. Daquela maneira ele poderia
deixar a cidade sem que ela tentasse falar com ele para impedi-
lo. Quando ele chegasse no Arizona lhe escreveria uma carta e
explicaria.
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Capítulo 7
Fugindo para o Deserto

1927 - 1929

QUANDO WILLIAM BRANHAM chegou em Phoenix,
Arizona, o Sr. Francisco pagou a ele $3.00 por ajudá-lo a dirigir.
Aquele era todo o dinheiro que Billy tinha no mundo, porém ele
não estava preocupado. Ele tinha certeza de que surgiria algu-
ma oportunidade. Isto foi em dezembro do ano de 1927. Ele
tinha 18 anos de idade e estava cheio de entusiasmo com uma
nova chance em sua vida.

Depois de enviar para casa uma carta explicativa à sua mãe,
Billy se estabeleceu para explorar a cidade. Tão logo estava ali,
houve um rodeio. Aquilo o fez pensar: “Eu sou um bom peão de
rodeio. Já que estou duro, por que não conseguir facilmente
algum dinheiro neste rodeio? Mas eu terei que conseguir um
par de perneiras antes de estar diante daqueles vaqueiros.”

Ele caminhou na rua até a loja de roupas mais próxima e
experimentou um par de perneiras de couro. Elas eram magní-
ficas - a palavra ARIZONA vinha gravado em alto relevo no
cinto e tinha a cabeça de um boi trabalhado em cada perna,
com botões de metal no lugar dos olhos. Mas elas eram compri-
das, e o couro arrastava no chão. Billy olhou a si mesmo no
espelho e pensou: “Eu pareço um galo de briga - cheio de penu-
gem e emplumado.”

O balconista disse: “Esta calça custa $25.00, senhor.”
Billy estava contente por ter uma desculpa para não comprá-

las. “Temo que $3.00 é todo o dinheiro que tenho.”
O balconista sugeriu: “Seria melhor você levar uma calça

jeans, Levi’s.”
Billy comprou a calça e um chapéu de vaqueiro, e então
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retornou ao rodeio. No alto da cerca estava uma fila de vaquei-
ros desfigurados, com as pernas cruzadas, e pareciam que eles
tinham estado conduzindo gado e lutado em uma guerra. Billy
pensou: “Este é o lugar a que pertenço.” Ele subiu na cerca ao
lado deles. Todos ao redor dele estavam torcendo com entusi-
asmo. Billy tinha chegado exatamente quando um famoso peão
de rodeio estava montando um notório e selvagem garanhão. O
cavalo estava num cercado não muito longe. Billy observou o
peão de pernas cumpridas cair sobre a cela, e ele pensou: “Se
este companheiro não cavalgar aquele cavalo, então eu caval-
garei.”

No momento em que a porteira moveu-se para abrir, aquele
cavalo saiu bufando e saltando do cercado com as quatro patas
no ar. Quando bateu no chão, saltou novamente, retorcendo o
corpo e dando coices com as patas traseiras ao mesmo tempo.
O peão se movimentava sobre a cela como um espantalho, e
caiu violentamente contra o solo, ficando deitado imóvel no meio
da arena, com sangue saindo pelo seu nariz. Enquanto o laçador
apanhava o cavalo e o colocava de volta no cercado, outros
carregaram o vaqueiro inconsciente a uma ambulância e o le-
varam embora.

Um homem caminhou lentamente ao longo da cerca onde
Billy estava com aqueles cowboys com trajes de vaqueiros. Ele
disse: “Darei $50.00 para qualquer homem que permanecer na-
quele cavalo por 30 segundos.” O homem se manteve encaran-
do um cowboy e repetiu a oferta. Ninguém se manifestou. En-
tão o homem parou em frente a Billy e perguntou: “Você é um
peão?”

“Não, senhor,” Billy disse embaraçadamente.

BILLY FOI CONTRATADO numa fazenda de gado a noro-
este de Phoenix, próximo a uma pequena cidade chamada
Wickenburg. A sua habilidade de montar rapidamente se aper-
feiçoava à medida que dividia as tarefas da fazenda - um verda-
deiro vaqueiro, exatamente como ele tinha sonhado que seria.

A beleza da pradaria superou suas loucas imaginações. Ao
redor dele se via escarpadas montanhas. Cactos gigantes espa-
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lhados no plano deserto e inclinados às paredes do cânion. O
deserto era um quadro de diversidade - com abundância de cac-
tos com minúsculas agulhas; um pequeno cacto que parecia
como um barril com costela espinhosa; e no baixo, árvores fe-
chadas conhecidas pelo seu nome em espanhol de palo verde,
que significa vara verde. A ilusiva vida selvagem também o fas-
cinou - Lagartos, cascavéis, cangurus, javalis; era tudo tão exó-
tico, tão diferente do bosque do vale do Rio Ohio. E pensar que
ele estava no meio disto, cavalgando na poeira da pradaria, tra-
balhando com vaqueiros e cuidando do gado. Este era o seu
modo de viver. O que poderia ser melhor? Ele sentiu como se
tivesse dado um passo para aqueles filmes românticos do oeste
que ele tinha assistido quando era um garoto.

Mas depois de um ano e meio trabalhando na fazenda, a
ilusão de perfeição começou a desaparecer. Assim que o verão
de 1929 surgiu, a insatisfação de Billy aumentou. Muitas vezes
ele desejou saber o que estava errado. Ele tinha vindo ao deser-
to para encontrar paz e realização, mas de alguma maneira a
paz e a realização o estavam iludindo. Ele não era feliz, não
completamente. Algo estava ainda faltando em sua vida. Mas o
que?

Finalmente veio o tempo de rodeio no outono. Durante cada
verão, muitos fazendeiros locais colocavam seus rebanhos a
pastar no mesmo lugar alto nas montanhas onde as gramas cres-
cem espessas entre altas árvores de pinho. Cada outono eles
trabalhavam juntos com outras pessoas encarregadas do traba-
lho do gado disperso, trazendo abaixo o rebanho ao vale da fa-
zenda e então separando-os por marca. No último ano Billy
tinha considerado o ajuntamento de outono como a coisa mais
animadora que já tinha feito. Mas este ano ele estava em pro-
blemas pela mesma intraquilidade que o tinha obstinado em todo
o verão. O que estava errado?

Quando desceu o entardecer, Billy deslizou-se da cela de
seu cavalo e colocou-a próximo a fogueira do acampamento
como um travesseiro. Depois de comer ele recostou contra sua
cela e observou o sol baixar atrás das montanhas, lançando bri-
lho laranja, rosa, e faixas vermelhas no céu. Um velho texano
chamado Slim afinou seu violão. Cada noite Slim fazia serenata
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no deserto com baladas vaqueiras, acompanhado por um outro
vaqueiro que soprava através de um pente, fazendo um pedaço
de papel zumbir em harmonia. Slim cantou:

Noite passada me deitei na pradaria,
Contemplei as estrelas no céu;
E desejei saber se mesmo um vaqueiro
Poderia ser levado para aquele doce lugar.

Há uma estrada para aquela região feliz e luminosa;
E a trilha ali é escura; assim dizem,
Mas a larga trilha leva à perdição,
Com chamas por todo lugar.

Eles falam de um outro grande proprietário,
E Ele nunca está sobrecarregado, assim o dizem.
Ele sempre fará sala para um pecador,
Isto levará àquele caminho estreito.

Eles dizem que Ele nunca o abandonará,
E Ele conhece cada ação e olhar,
Por segurança é melhor sermos marcados,
Ter nosso nome registrado em Seu grande Livro.

Dizem que haverá um grande ajuntamento,
Quando vaqueiros obstinados permanecerão,
Serão marcados pelos cavaleiros de julgamento,
Que estão postos e conhecem cada marca.

Penso que serei como um desviado,
Apenas um homem que está condenado a morrer;
Serei cortado do grupo com os decaídos,
Quando o Chefe dos cavaleiros passar.

Billy entendeu o que as palavras da balada significavam.
Perdido como um animal novo que não era marcado e que ter-
minava como uma sopa de carne. E acerca do grande Proprie-
tário com seu Livro de registro? Billy desejou saber se era isto
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que o estava atormentando? Tinha isto a ver com Deus?
Slim puxou uma outra melodia, desta vez um hino de uma

velha igreja:

Na cruz onde meu Salvador morreu,
Para purificação de meus pecados eu clamei
Ali o sangue foi aplicado no meu coração,
Glória ao Seu Nome.

Ouvindo àquela suave e longa melodia, Billy sentiu uma dor
distinta em seu coração. Ele se virou e puxou a manta ao redor
de sua cabeça, deixando somente suficiente espaço para seus
olhos e nariz. As estrelas pareceram estar tão próximas, embo-
ra estivessem muito além das montanhas. Na adoração eterna
da brisa através das árvores de pinho, Billy imaginou ter ouvido
Deus chamando-o como havia chamado seu primeiro filho que
havia se perdido: “Adão, Adão, onde estás?”

Depois de três semanas o rodeio terminou. Os vaqueiros se
dirigiram de volta à fazenda para receber seus pagamentos e
ler suas correspondências. Billy tinha uma carta o esperando
que vinha de sua mãe, com a data de algumas semanas antes.
Entre outras pequenas novidades, ela mencionou que Edward
estava muito doente. Billy não levou isto muito a sério, supondo
que seu irmão tivesse um resfriado ou uma gripe.

Naquela tarde todos os vaqueiros se dirigiram a Phoenix para
comemorar. Embora Billy não se sentisse tão contente quanto
os outros, ele seguiu com eles para mudança de cenário. En-
quanto o pessoal da fazenda enchia o salão, Billy andava pelas
ruas sozinho. Seu coração ainda sentia-se atribulado. O que
estava errado? Ele definitivamente não estava com saudade de
casa. Ele amava o Arizona, amava o deserto, e apreciava seu
trabalho. Porém de alguma forma ele ainda sentia um vazio
interior, incompleto. Ele não podia entender.

Ele sentou-se por um momento observando o movimento.
Uma linda moça espanhola que passeava por ali, lançou algu-
mas piscadas para ele, e deixou seu lenço branco cair. Billy,
com seus pensamentos alhures, disse: “Ei, você deixou seu len-
ço cair.” A moça o apanhou e continuou caminhando.
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Billy ouviu uma música vindo de uma parte mais distante da
rua. Ele seguiu o som até que chegou a uma arena de rodeio
vazia. Ali, próximo ao cercado, um velho vaqueiro estava to-
cando o violão e cantando:

Na cruz onde meu Salvador morreu,
Para purificação de meus pecados eu clamei
Ali o sangue foi aplicado no meu coração,
Glória ao Seu Nome.

Mas este vaqueiro cantou com mais sentimento do que Slim
na pradaria. Este homem cantou o hino de coração. Lágrimas
foram rolando por sua deformada face. No final do coro, ele se
virou para Billy e disse: “Irmão, você não sabe o que é até que
receba este maravilhoso Jesus Cristo.” E ele cantou o coro no-
vamente: “Glória ao Seu Nome...” Billy pôs seu chapéu e foi-se
embora. Seu coração agitava com inexpressíveis sentimentos.

Neste tempo Billy caminhou de volta ao salão, seus compa-
nheiros da fazenda estavam rindo demasiadamente, atirando nos
dedos dos pés um dos outros e dançando, e apostando uns com
os outros $5.00 que poderiam andar em linha reta - e todos eles
estavam tão bêbados que mal podiam permanecer na calçada.
Billy os guiou ao carro e os levou de volta a Wickenburg.

Na manhã seguinte quando Billy entrou no corredor bagun-
çado, havia uma nota que dizia: “Billy, venha ao pasto norte.
Muito importante.”

Pop, um velho e solitário guarda-florestal, estava esperando
por ele no portão do curral. “Infelizmente tenho más notícias
para você,” disse Pop. Ele entregou o telegrama a Billy que se
lia: “Seu irmão Edward morreu a noite passada. Venha para
casa imediatamente.”

A notícia o atordoou. Foi a primeira morte que tinha experi-
mentado em sua família. Ele deu às costas a Pop e olhou atra-
vés do amarelo e queimado sol da pradaria, e lágrimas corriam
pelo seu rosto. Ele lembrou em quão difícil a vida tinha sido para
os dois garotos - indo a escola sem roupas suficientes para ves-
tir; sem livros escolares, papéis, ou canetas; e às vezes sem
comida para comer. Então Billy se lembrou de furtar aquela
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mão cheia de pipoca de seu irmão. Oh, se ele pudesse somente
voltar e viver isto novamente, ele jamais trapacearia um pobre e
faminto amigo. Mas ele não poderia viver isto novamente. Ago-
ra ele não poderia nem mesmo dizer que sentia muito. Edward
tinha se ido. Billy desejou saber se Edward estava pronto para
encontrar-se com Deus. Então o pensamento o afetou - e quan-
to a ele mesmo? Estava ele pronto para encontrar-se com Deus?

Billy voltou a Jeffersonville para o funeral. No encerramen-
to de seu sermão o reverendo McKinney disse: “Deve haver
alguém aqui que não conhece a Deus. Se há, aceite-O agora.”
Billy firmou-se em seu assento para não se levantar. Algo es-
tranho estava puxando seu coração - algum tipo de magnetismo
que ele não podia entender. O que quer que isto fosse, estava
fazendo ele se sentir miserável.

Após o funeral Billy planejou voltar ao Arizona, mas sua
mãe implorou tanto para que ele ficasse em Indiana que Billy
finalmente concordou, contanto que pudesse encontrar algum
trabalho. Logo ele conseguiu um trabalho de escavação de va-
las para colocação de gás oleoduto de uma companhia de servi-
ço público local, o Serviço Público de Indiana. Ele decidiu que
ficaria em Jeffersonville, pelo menos por algum tempo.

A neve tardou em cair no outono de 1929. Quando Billy
acordou e viu o chão todo branco e frio, ele pegou um dos co-
bertores de sua mãe, se dirigiu ao cemitério, enxugou a neve da
sepultura de Edward, então estendeu o cobertor sobre o fresco
monte de terra. Ele queria que Edward se mantivesse aqueci-
do.
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Capítulo 8
O Sinal Segue

1929

EM OUTUBRO DE 1929 as ações do mercado de Nova
Iorque foram a falência, mergulhando os Estados Unidos no
pior pesadelo econômico já visto. Milhares de bancos fecharam
suas portas enquanto os banqueiros saíam pela porta de trás
para evitar seus furiosos clientes. Eventualmente a Grande De-
pressão afetou cada área da economia. As fábricas tinham que
cortar sua produção ou fechar por completo; fazendeiros aper-
tavam seus cintos ou iam à bancarrota; o desemprego crescia
rapidamente até que um em cada quatro trabalhadores ameri-
canos adoeciam por falta de trabalho.

Embora o trabalho de William Branham, no departamento
de serviço público de Jeffersonville, pagasse $0.20 a hora, ele
se considerava uma pessoa de sorte por estar trabalhando. Ele
ainda planejava algum dia devotar sua vida à caça de pele, nas
montanhas do oeste, mas no momento seu salário era necessá-
rio à sua família. A saúde de seu pai estava decaindo, devido a
sua condição de beber demasiadamente. Charles Branham,
agora com 38 anos de idade, não estava somente sem trabalhar,
mas também suas chances de conseguir um trabalho estável e
mantê-lo estavam escassas. Em 2 de novembro de 1929, Ella
Branham deu à luz a seu décimo e último filho. Finalmente -
depois de nove filhos - ela teve uma menina. Ella deu-lhe o
nome de Fay Delores Branham, mas ela a chamava pelo seu
segundo nome. Assim com 11 Branhams morando em uma casa,
somente Billy tinha emprego integral. Billy se sentia na obriga-
ção de ajudar a sustentar o resto de sua família, pelo menos por
mais alguns anos.
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O trabalho no Serviço Público de Indiana combinava com
o temperamento de Billy. Seu trabalho o mantinha fora o ano
todo e as tarefas variavam de semana a semana de modo que
raramente ele ficava entediado. Numa semana ele podia estar
cavando valas para colocação de tubos de gás; e na outra se-
mana ele podia estar fazendo leitura métrica, reparando vaza-
mento de gás, ou subindo postes para reparar a transmissão de
linhas elétricas. A única parte do trabalho que ele não gostava
era desligar a energia elétrica dos consumidores que não podi-
am pagar suas contas. E com a Depressão se agravando, acon-
tecia com muita freqüência ter que realizar este trabalho.

Embora Billy estivesse tão contente por trabalhar na com-
panhia de serviço público, ainda $8.00 por semana não era o
suficiente para cobrir as despesas de uma casa com 11 pesso-
as. Então quando lhe foi oferecido um serviço extra como as-
sistente de guarda florestal do estado de Indiana, ele agarrou a
oportunidade. Isto significava que ele ficaria fora da cidade em
uma base regular da patrulha da floresta. O pensamento de ser
pago por fazer o que ele gostava de qualquer forma parecia
perfeito. Na realidade, isto não foi desta maneira. Seu paga-
mento era ter comissão no número de bilhetes que emitia para
os violadores da lei. Mas Billy nunca pôde destacar um bilhete.
Ele se sentia melhor e realizado em sentar-se com quem trans-
gredia a lei e o repreendia mostrando os benefícios da conser-
vação da caça e a importância em obedecer as leis do estado.
Com efeito, Billy parou de doar seu tempo; mas para ele, a
satisfação que ganhou em sair da cidade e andar pelo interior
arborizado foi recompensa suficiente.

Um dia Billy foi escalado para patrulhar o Parque Estadual
Henryville, vinte milhas [32 km.- n.t.] a norte de Jeffersonville.
Logo que subiu no ônibus da Greyhound, um estranho senti-
mento passou por ele - como uma pressão, parecida como algu-
ma força invisível que estava sendo empurrada contra ele. O
ônibus estava lotado; passageiros preenchiam cada banco, e
muitos permaneciam no corredor. Billy apertou-se no centro do
ônibus, entre uma mulher forte de meia idade e um marinheiro.
A mulher olhou e disse: “Olá,” assim que o ônibus saiu da esta-
ção.
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Billy respondeu: “Como vai,” e olhou pela janela, observan-
do as casas passando. Aquela estranha força estava sendo
empurrada contra ele mais forte agora. Parecia que vinha desta
robusta mulher. Pelo canto de seus olhos, Billy podia dizer que
ela estava fitando diretamente em sua face. Ela o fez se sentir
desconfortável.

Logo ela começou uma conversa. “Você é um oficial?”
Billy usava seu uniforme de guarda florestal, com uma pisto-

la guardada no coldre ao seu lado. “Eu sou um oficial de con-
servação,” ele retornou.

“Você é um solitário, não é?”
Billy escondeu seu espanto. “Não, senhora,” ele mentiu.
“Bem, você não está na sua casa,” ela disse.
“Estou tão em casa quanto pareço.”
Ela meneou sua cabeça. “Não, você nasceu para o oeste.”
Aquilo chocou Billy tanto quanto se ela tivesse derramado

água gelada sobre sua cabeça. “Diga-me, do que você está
falando?”

Ela disse: “Talvez eu tenha de me explicar. Como vês, sou
uma astróloga.”

Billy sussurrou intimamente, pensando: “Aqui está uma ou-
tra daquelas pessoas estranhas.” Ele se afastou dela, para mais
próximo do marinheiro.

Ela o seguiu, balançando com o movimento do ônibus. Ela
disse: “Eu gostaria de falar com você alguns minutos.” Billy
manteve-se olhando adiante, agindo como se não a estivesse
ouvindo. Ela persistiu: “Poderia falar com você um momento?”

Billy a ignorou. Ele pensou: “Isto não é nada gentil de mim,
mas eu não quero falar com ela.”

A mulher ainda não o deixou sozinho. “Diga-me, você, ofici-
al de conservação, posso falar com você um minuto?”

Finalmente Billy se virou e disse curtamente: “O que você
quer?” Ele se sentiu culpado por agir tão rude, mas ele real-
mente não queria falar com uma astróloga. Ele se lembrou da-
quela cigana adivinha que conversou com ele no parque de di-
versões e a sua memória se tornou intranquila.

A mulher perguntou: “Você é um crente?”
“Não,” ele falou rapidamente. “E o que isto tem a ver com
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você?”
Ela encolheu os ombros. “Oh, só para saber. Sabia que você

nasceu sob um sinal?”
Billy engoliu a seco. “Olhe, senhora, eu não quero saber nada

sobre isto, vê. Eu sei que estou sendo grosso com você, mas
realmente não quero saber. Eu não quero saber nada sobre isto.”

Ela retrocedeu um pouco. “Oh, não seja tão duro.”
“Bem, eu não quero ferir seus sentimentos, mas eu não sei

nada sobre coisas religiosas e não quero saber.” Billy se afas-
tou dela e passou pelo marinheiro com um olhar proeminente
em direção à frente do ônibus.

“Oh, você não deveria agir assim. Isto não tem nada a ver
com religião. Estou a caminho de Chicago para ver meu filho,
que é um ministro batista. Eu trabalho na Casa Branca. Você
sabia que a posição das estrelas afeta em eventos aqui na ter-
ra?”

“Eu não sei nada sobre isto,” disse Billy.
Ela disse: “Há um marinheiro à sua frente. Pergunte à ele se

a lua não controla as marés.”
“Eu tenho suficiente senso para saber disto,” respondeu Billy

rapidamente.
A mulher continuou: “Bem, há muitos outros corpos celestiais

que têm significado na terra. Se eu dissesse exatamente quan-
do você nasceu, iria acreditar em mim?”

Billy com um olhar de reprovação e incômodo, disse: “Você
não pode fazer isto em primeiro lugar.”

Ela sorriu. “Oh, sim eu posso. Você nasceu dia 6 de abril de
1909, às cinco horas da manhã.”

Billy ficou com o semblante repreensivo e surpreso. “Isto é
certo. Agora diga quando este marinheiro nasceu.”

Ela disse: “Eu não poderia fazer isto. Veja, você nasceu sob
um sinal. Os ministros não têm dito nada acerca disto a você?”

“Eu não tenho nada a ver com pregadores; nada mesmo.”
Os olhos da mulher se perderam por um momento, enquanto

sua mente seguia aquele pensamento. “Não é estranho que os
pregadores nunca soubessem disto?”

Billy replicou: “Eu não vou onde há estas tonterias.”
Ela novamente fitou seus olhos nele. “Olhe, eu quero te di-
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zer algo. Você nasceu sob um sinal como um dom para a huma-
nidade. Se você pudesse somente reconhecer isto -”

Ele interrompeu: “Talvez eu serei um outro Daniel Boone.
Eu gosto de caçar e eu nasci em Kentucky.”

“Não, não é disto que estou falando.”
“Bem, talvez serei um homem de negócios. Eu estudei o

primário.
Ela pareceu não se agradar. “Não é disto que estou falando.

Eu não sei o que você será, mas eu posso ver pela sua aura que
você nasceu com um dom. Você se lembra da história sobre os
‘sábios’ que foram guiados por uma estrela ao menino Jesus?”

“Eu não sei nada sobre religião.”
“Mas você já ouviu sobre os ‘sábios’ vindo ao menino Jesus,

não ouviu?”
“Sim.”
“Bem, o que são ‘sábios’?”
“Oh, eles são somente sábios, isto é tudo o que eu sei.”
Ela explicou: “Os ‘sábios’ eram a mesma coisa que eu sou;

eles eram astrólogos, vigiavam as estrelas. Você sabe, antes
que Deus faça alguma coisa na terra Ele sempre declara isto
nos céus primeiro. Isto é o que Ele fez quando Jesus nasceu -
três corpos celestiais se alinharam e formaram uma conjunção
que chamou a atenção de alguns astrólogos que viviam no leste.
Um deles era da linhagem de Cão, outro de Sem, e outro de
Jafé - os três filhos de Noé. Eles representavam todos os povos
da terra. Cada um destes três homens viajaram ao oeste sepa-
radamente, não sabendo que os outros estavam vindo até que
se encontraram em Jerusalém. Então eles foram a Belém e
encontraram o menino Jesus. Eles sabiam que Jesus era Aque-
le que eles estavam procurando pela cor de Sua aura. Você
sabe o que é uma aura, não sabe? É a luz sobrenatural da alma.
Todos tem uma aura; elas vêm em diferentes cores e cada cor
significa algo. Ouro significa um dom de Deus. Então estes três
‘sábios’ adoraram Jesus e deram-Lhe presentes. Eles partiram
exatamente como aqueles três corpos celestiais estavam se se-
parando em suas órbitas individuais. Em comemoração ao mai-
or dom que Deus já deu a humanidade - Seu próprio Filho, Jesus
- cada vez que aqueles três corpos celestiais se alinham, Deus
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envia ao homem um dom menor. Você nasceu em tal conjun-
ção. Você tem uma aura de ouro ao seu redor. Esta é a razão
pela qual eu sei o dia e a hora de seu nascimento e como eu sei
que o seu destino é o oeste.”

Sem cortesia, Billy tinha tentado ouvir pacientemente, mas
agora ele tinha ouvido o suficiente. “Senhora, tudo o que eu sei
é que sou um guarda florestal de Indiana, e estou fazendo o
melhor que posso. Eu não sou religioso, e eu não quero ouvir
mais sobre isto!”

Billy moveu-se em direção à frente do ônibus, deixando o
marinheiro entre ele e a astróloga, efetivamente terminando a
conversa.

Todavia o incidente não foi esquecido com facilidade, e isto
perturbou seus pensamentos mais do que em uma ocasião. Sua
vida parecia tão diferente da maioria das pessoas que ele co-
nhecia... mas um dom? O que poderia isto significar?  E o que é
que havia nele que atraia aquelas pessoas estranhas? A adivi-
nha disse ter visto uma luz o seguindo; esta astróloga a chamou
de aura. Billy não podia ajuntar isto. As perguntas se confundi-
ram em sua mente como creme em manteiga batida. Por quê
ele era tão diferente? Por quê ele sentiu aquela pressão aguda
assim que subiu no ônibus da Greyhound? E por quê ele se
sentia tão miserável quando se falava em religião? Estava com
medo? Talvez Deus estivesse procurando por ele, e ele estava
tentando se esconder? E o que a mulher quis dizer quando disse
que seu destino era o oeste?
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Capítulo 9
Sua Última Chance

1930 - 1932

ASSIM QUE WILLIAM BRANHAM chegou aos seus 20
anos, por acaso ele conseguiu uma maneira de ganhar um di-
nheiro extra. Um dia ele tomou emprestado uma moto Harley-
Davidson. Enquanto ele estava descendo uma rua de cascalho,
perdeu controle da máquina e foi deslizando a uma vala em
frente a um campo de treino para pugilistas. Vários homens
viram o acidente e correram ao outro lado da rua para ver se
ele havia se machucado. Felizmente Billy não se feriu grave-
mente, mas ele sentiu muito abalado para se levantar e ir embo-
ra. Então os homens o convidaram para entrar e assistir à algu-
mas lutas até que ele se sentisse melhor. Assim que Billy entrou
na sala, um dos treinadores, um homem chamado George Smith
“Seis-segundos”, abriu a porta de uma gaiola. De lá saiu um
canário, voando pela sala tão rápido que Smith não podia pegá-
lo. Mas quando o pássaro passou por cima da cabeça de Billy,
Billy o agarrou em pleno ar.

Smith “Seis-segundos” assobiou admirado. “Eu nunca vi mãos
tão rápidas em toda minha vida. Jovem, você já se considerou
um pugilista?”

Aquela observação improvisada fez Billy pensar sobre pugi-
lismo, e logo ele estava aproveitando suas horas de folga para
treinar para o esporte - correndo de sete a oito milhas [Aprox.
de 11 a 13 km respectivamente - n.t.] por dia, e então aparecia
no campo de treino onde ele esmurrava o saco de pancadas até
que algum boxeador pedisse para lutar com ele no ringue. Ob-
servando Billy lutar, Smith “Seis-segundos” estava mais impres-
sionado com a determinação de Billy do que com sua rapidez.
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O treinador passava muitas horas com Billy, ensinando-lhe como
usar o movimento dos pés apropriadamente, movimento das
mãos, e o mais importante de tudo, como levar um golpe de um
outro lutador sem perder o controle.

George Smith ganhou este apelido depois de sua primeira
luta profissional quando ele nocauteou seu oponente em seis
segundos. Smith era aproximadamente oito anos mais velho do
que Billy, cerca de 16 quilos mais pesado, e era o homem mais
rude que ele já tinha encontrado em sua vida. A primeira vez
que Billy subiu no ringue com seu treinador, “Seis-segundos” o
esmurrou impiedosamente. Uma vez Smith acertou tão forte
em Billy que ele vôou sobre as cordas e caiu sobre algumas
cadeiras fora do ringue. Billy demorou algum tempo para se
levantar. Quando ele finalmente tomou fôlego, disse: “‘Seis,’
por que você tem que fazer desta maneira comigo?”

Smith sorriu e disse: “Este tipo de luta fará de você o me-
lhor.”

“Eu o melhor? Como isto pode me fazer algum bem? Você
está quase me matando.”

“Olhe, Billy, eu não me importo quão preparado fisicamente
você esteja, toda vez que você é acertado, isto choca o seu
sistema e pára o fluxo de sangue do seu coração. No boxe você
tem que aprender como levar uma dura pancada e recuar. Se
seu corpo não está acostumado a recuar rapidamente, você cairá
ali e começará a contagem. Mas se você está acostumado a
isto, mesmo que você seja nocauteado, você se levantará rápi-
do novamente. Então esta é a maneira que eu treino. Você pode
não gostar de mim agora, mas você me apreciará quando entra-
res em uma competição.”

Billy retornou ao ringue e continuou. Eventualmente ele ga-
nhou tal controle sobre si mesmo, que Smith “Seis-segundos”
podia acertá-lo no estômago tão forte o suficiente para jogá-lo
contra as cordas, e isto não afetava Billy nem um pouquinho.
Ele estava pronto para lutar. Tão logo ele chegou ao oitavo de
dez rounds no treino, ele lutou na competição de boxe amador
Luvas Douradas.

Billy prosperou no ringue. Se era apenas para disputar ou
lutar por um prêmio, ele dava tudo o que tinha. O boxe liberou
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suas emoções; a fúria e confusão que estavam presas dentro
dele, por tanto tempo, disparou seus braços como uma explosão
de um rifle. Sua rapidez e determinação o levava a uma vitória
após outra. Cada triunfo reluzia mais elogios, e sua auto-confi-
ança aumentava. Nunca antes tinha experimentado tal reco-
nhecimento e aceitação. Ele começou a se sentir importante.

Lutando como um amador, ele nunca perdeu uma luta. De-
pois de um ano nas competições Luvas de Ouro, ele se tornou
um profissional. Ele ganhou 15 partidas profissionais seguidas,
incluindo o campeonato regional peso pena [Categoria de até
53,53 kg. - n.t.] que incluía boxeadores de três estados. Até
então ele pensava que era imbatível. E então em uma noite, ele
encontrou alguém à altura.

Ele estava agendado para lutar com Bill Pritchard, um boxe-
ador do campeonato do oeste de Virgínia. A luta estava aconte-
cendo em Evansville, Indiana. Billy Branham se dirigiu a
Evansville com seu amigo Howard McLean, um boxeador peso
meio médio [Categoria de até 66,68 kg. - n.t.] que também
tinha uma luta naquela noite. Eles jantaram às 3 h da tarde, e
então se dirigiram para a arena, para que pudessem descansar
por algum tempo, antes que tivessem suas mãos preparadas
para a luta. Billy estava usando um casaco azul. Ele tirou o
pente de seu bolso e penteou seu cabelo grosso e escuro.

Howard olhou para o seu companheiro e disse: “Sabe Billy,
você parece um pregador batista.” Billy corou de raiva. Ele era
sensível a insultos e, em sua mente, a palavra “pregador” era o
mesmo que chamá-lo de “maricas”. Espere um minuto Howard.
Você tinha um sorriso mais bonito quando disse isto.” Billy afastou
suas pernas e levantou seus punhos. Embora Howard pesasse
13 quilos a mais, Billy estava pronto para acertá-lo. Mas Howard
riu, e insistiu que era apenas uma brincadeira, então Billy baixou
os punhos.

Aquela noite no ringue, Billy foi surpreendido pela força e
rapidez de seu oponente. Pritchard o esmagou com uma fúria
que Billy não podia igualar. Pela primeira vez em sua carreira
de pugilista, Billy sentiu-se inseguro. Nos primeiros momentos
da luta, quando ele percebeu que estava em problemas, ele ain-
da tinha esperanças de poder levar Pritchard a um empate. Mas
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assim que a luta prosseguiu e Billy absorveu repetidos golpes,
ele começou a se perguntar se Pritchard iria matá-lo. Quase no
final da luta, enquanto Billy estava descansando no banco entre
os rounds, ele olhou para cima e orou silenciosamente: “Deus,
se Tu me permitires sair daqui vivo, prometo que deixarei de
lutar.”

Depois daquela noite, Billy jamais subiu num ringue nova-
mente.
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UM DIA , no outono de 1931, Billy estava consertando medido-
res na Companhia de Gás de New Albany. Enquanto estava
testando os vazamentos, a fumaça o fez perder seus sentidos e
ele caiu ao chão. O efeito subseqüente deste acidente o inco-
modava constantemente - tinha dor de cabeça, sua visão turva-
va; tinha problemas para comer; seu estômago se tornou ácido
e doia sempre que comia algo; e os ácidos digestivos subiam até
sua garganta e queimavam em sua boca. Seu patrão, do Servi-
ço Público de Indiana, pagou-lhe consultas médicas a especi-
alistas em Louisville, Kentucky, mas os médicos tinham dificul-
dade em resolver seu problema. Depois de repetidos exames,
eles finalmente chegaram a conclusão de que ele tinha apendici-
te. Isto surpreendeu Billy, porque a dor localizava-se em seu
estômago, não do seu lado. Mas os especialistas o convence-
ram de que o veneno do gás tinha meramente confundido a
pesquisa, escondendo os sintomas de apendicite. Eles insistiram
que seu apêndice estava inflamado e tinha que ser removido.

Relutantemente Billy concordou em permitir que o operas-
sem, contanto que usassem uma anestesia local. Ele tinha terrí-
veis lembranças da cirurgia pela qual passou na idade de 14
anos, quando suas pernas tinham sido laceradas pela explosão
do rifle. Desde aquela vez ele quase não voltou da anestesia; e
ele jamais esquecera daquela horrível experiência onde ele flu-
tuava e caía à região dos perdidos e almas vagueantes - a escu-
ridão, a névoa, a solidão; e aquelas horríveis faces! Ele jamais
queria ver aquele lugar novamente!

Nervoso e assustado, Billy queria alguém perto dele durante
a operação que soubesse como orar, e então ele pediu a um
ministro da Primeira Igreja Batista local para estar com ele. O
apêndice foi removido com sucesso e Billy foi levado ao seu
quarto. Deitado completamente consciente na cama do hospi-
tal, Billy sentiu seu pulso se tornar mais fraco a cada minuto.
Ele tentou chamar a enfermeira, mas sua voz era um sussurro e
seus braços estavam muito fracos para se movimentarem. Sua
respiração diminuiu; o batimento cardíaco enfraqueceu até que
escassamente pulsava. Ele pensou: “É isto a morte? Estou indo?”

A luz no seu quarto escureceu; as paredes obscureceram e
se tornaram em formas sombrias como árvores. Ele pareceu
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estar em uma floresta fria e escura. Em algum lugar distante
ele podia ouvir um vento soprando. Fraco primeiramente, e o
som lentamente aumentou, vindo em sua direção. A mente de
Billy agitou em pânico. É isto! É a morte vindo me buscar! Ele
tentou orar, mas não podia encontrar palavras. E o vento se
aproximava cada vez mais, até que os galhos das árvores ao
seu redor balançavam com força. Então tudo mudou; a floresta
escura de repente desapareceu e Billy encontrou-se na sombra
de uma grande e prateada árvore de álamo. Esta era a mesma
árvore que ele tinha evitado desde que ela o tinha assustado
quando ele era somente um garoto. O ar ficou estático e opres-
sivo, como um dia com 99% de umidade. O som das folhas
balançando fez com que Billy olhasse para cima. Ele viu o mes-
mo redemoinho circulando nos ramos; e ouviu aquela mesma
voz profunda dizer: “Nunca bebas, nem fumes, nem corrompa
seu corpo de maneira alguma. Eu te chamei, e você não
atendeu.” A mente de Billy voltou àquele dia há muitos anos
atrás quando esta voz havia dito: “há uma obra para você
fazer quando fores mais velho.” Agora a voz repetiu esta
acusação: “Eu te chamei, e você não atendeu.”

Billy sentiu-se apavorado. Ele tinha perdido a razão para sua
vida? Era tarde? Desesperado ele pediu em voz alta: “Quem
chamou? Quem és Tu? E o que queres que eu faça?”

A voz repetiu uma terceira vez: “Eu te chamei, e você não
atendeu.”

Billy clamou: “Jesus, se és Tu, permita-me voltar novamente
à terra e pregarei seu evangelho dos telhados às esquinas. Direi
a todos sobre isto!”

Em um instante Billy estava de volta em sua cama no hospi-
tal. Seu coração bateu forte e suspirou profundamente. Ele ia
viver.

O cirurgião, ao lado de sua cama, estava notoriamente sur-
preso em ver a face de Billy corar-se e sua força retornar rapi-
damente. Virando-se para Charles e Ella Branham, ele comen-
tou: “Eu não sou um homem que vai a igreja, a minha ocupação
é tanta que não tenho tido tempo. Mas eu sei que Deus tem
visitado este rapaz.”

Por necessidade, Billy retornou ao trabalho tão logo seus pon-
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tos podiam aguentar a pressão. Infelizmente a operação não
curou nenhum de seus sintomas originais. Durante o inverno de
1931-32, sua condição aumentou continuamente piorando. Seu
estômago rejeitava quase tudo que tentava comer, forçando-o a
viver a base de cevada e suco de ameixa - e mesmo isto não lhe
fazia bem. Seus olhos desenvolveram astigmatismo e ele não
podia enxergar sem espessas lentes. Sempre que tirava seus
óculos, sua cabeça tremia tanto que nem mesmo um barbeiro
podia cortar seu cabelo.

Os especialistas em Louisville estavam perplexos. Após uma
bateria de exames, um médico disse: “Sr. Branham, temo que
sua condição é sem volta. Seu estômago está um grande amon-
toado de feridas. Você terá que fazer uma rígida dieta o resto
de sua vida. Nunca esqueça disto, porque um bocado de comi-
da sólida o matará.”

Billy voltou para casa, enfermo e depressivo. Mas pelo me-
nos estava vivo. Agora ele estava determinado a encontrar a
Deus para que pudesse manter sua promessa. Ele começou a
ler a Bíblia seriamente. Quanto mais lia, mais encorajado fica-
va. Ele podia de fato identificar-se com algumas experiências
que estava lendo - tal como quando homens e mulheres ouviam
a voz de Deus falando diretamente com eles. Poderia aquilo ter
sido Deus falando a ele através daquela árvore de álamo quan-
do ele era um garoto? Ele sempre suspeitou que fosse Deus,
mas não estava completamente convencido até que leu onde
Deus falou a Jó através de um redemoinho.1 Aquilo o conven-
ceu. Então, enquanto mergulhava nas vidas de Jesus, Pedro e
Paulo, Billy Branham ardia de entusiasmo. Aqui estavam as
explicações para aqueles estranhos estados de transe que havia
experimentado, onde ele estaria completamente acordado e de
repente se encontrasse em algum outro lugar, vendo coisas acon-
tecerem que pareciam tão real como os sapatos em seus pés. A
Bíblia as chamava de visões. Talvez sua vida não fosse tão
estranha então. Talvez era Deus lidando com ele.

Billy visitou diferentes igrejas locais, perguntando como ele
poderia encontrar a Deus. Mas ao invés de encontrar um acor-
do geral e um caminho definido, ele encontrou conflito de opini-
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ões as quais causaram confusões. A Primeira Igreja Batista
queria que ele colocasse seu nome no registro da igreja, e dari-
am a ele uma carta de aceitação. Os Luteranos queriam que
ele frequentasse as aulas de Confirmação. Os católicos disse-
ram que ele precisava reconhecer o Papa como a suprema au-
toridade de Deus na terra e frequentar a missa todo domingo. A
Adventista do Sétimo Dia disse a ele que precisava observar o
sábado como o Dia Sabático. Cada igreja fazia sentir que tinha
o monopólio da verdade, e excluía as demais.

Billy não sabia o que fazer. Ele não tinha idéia de onde en-
contrar a Deus. Então pensou: “Sabe de uma coisa, eu O vejo
na natureza. Penso que irei falar com ele na floresta.”

Ele foi até um dos seus pontos favoritos de caçada, mas não
ajudou. Ele não sabia o que dizer e sentiu que era uma tolice
falar quando parecia não haver ninguém para ouvir. Então teve
uma idéia. Por que não escrever uma carta para Deus? Isto
pareceu um bom plano, então escreveu:

Querido Senhor,Querido Senhor,Querido Senhor,Querido Senhor,Querido Senhor,
Eu sei que Tu passas por este caminho, porque sempreEu sei que Tu passas por este caminho, porque sempreEu sei que Tu passas por este caminho, porque sempreEu sei que Tu passas por este caminho, porque sempreEu sei que Tu passas por este caminho, porque sempre

venho aqui caçar esquilos e eu sei que Tu passas por aqui.venho aqui caçar esquilos e eu sei que Tu passas por aqui.venho aqui caçar esquilos e eu sei que Tu passas por aqui.venho aqui caçar esquilos e eu sei que Tu passas por aqui.venho aqui caçar esquilos e eu sei que Tu passas por aqui.
Eu te desejo. Viria falar comigo algum dia? Quero dizer-Eu te desejo. Viria falar comigo algum dia? Quero dizer-Eu te desejo. Viria falar comigo algum dia? Quero dizer-Eu te desejo. Viria falar comigo algum dia? Quero dizer-Eu te desejo. Viria falar comigo algum dia? Quero dizer-
TeTeTeTeTe algo.algo.algo.algo.algo.

Billy Branham.Billy Branham.Billy Branham.Billy Branham.Billy Branham.

Prendendo esta carta a uma árvore, Billy foi para casa, ima-
ginando que ao retornar mais tarde veria se alguma coisa posi-
tiva havia sucedido. Mas no dia seguinte ele teve algumas dúvi-
das, pensando: “Agora espere um momento. Eu nunca vi nin-
guém ali na floresta. Além disso, se Deus está em todos os
lugares, então eu deveria ser capaz de alcançá-lo na cidade tão
facilmente como no campo. Mas isto me traz novamente ao
meu problema original. Eu quero falar com Deus, mas eu não
sei como farei isto.”

Ele foi ao velho celeiro detrás da casa e fechou a porta. Do
lado de dentro do celeiro havia umidade da chuva que havia
caído na noite anterior. Ignorando a terra molhada, Billy ajoe-
lhou-se ao lado de um Ford Modelo-T quebrado. Sua mente
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estava ligada a seu propósito, desesperado para falar com seu
Criador. Ele murmurou: “Agora, como faço isto? Tenho visto
quadro de pessoas orando e penso que eles colocam suas mãos
assim.” Ele juntou suas mãos e se pôs numa posição clássica de
oração. “Agora, o que direi? Há alguma maneira que se deve
fazer isto e eu não sei como é.” Ele decidiu que a única maneira
que ia chegar a algum lugar era tentar e persistir. “Querido Se-
nhor, desejo que Tu venhas e fale comigo apenas por um mo-
mento. Eu quero dizer-Te quão mal eu estou.” Ele parou para
ouvir. O celeiro permaneceu completamente em silêncio. “Tal-
vez eu tenha que colocar minhas mãos assim.” Ele entrelaçou
seus dedos e tentou novamente: “Querido Senhor, eu não sei
exatamente como fazer isto, mas eu creio que Tu entenderás.
Me ajudarás?” Ele parou novamente para ouvir - e nada.

A estas alturas seu autodomínio caiu por terra completamente.
Lágrimas inundavam seus olhos enquanto falava
emocionadamente: “Senhor, mesmo que Tu não falares comigo,
de qualquer forma eu falarei Contigo. Senhor Deus, eu não es-
tou bem. Estou envergonhado de mim mesmo. Sinto muito por
ter sido negligente por todos esses anos. Mas agora Te desejo.
Por favor, venha e fale comigo.”

De repente seu corpo sentiu-se estranho. Quando ele abriu
os olhos e levantou a cabeça, um arrepio de medo percorreu
sua espinha. Flutuante na frente dele estava uma luz âmbar
brilhante, formando uma cruz perfeita no ar. Do profundo da
energia daquela luz veio uma voz, falando em uma linguagem
que Billy nunca tinha ouvido antes. E então isto desvaneceu.

Billy permaneceu de joelhos, ofegante, paralisado e incapaz
de se mover. Finalmente ele juntou forças para dizer: “Senhor,
eu não entendo Tua linguagem, mas eu penso que eu tenho que
considerar que em algum lugar na cruz... e meus pecados têm
que ser colocados ali. Se Tu me perdoas, então volte e fale em
Sua própria linguagem novamente. Se Tu não podes falar minha
linguagem, eu entenderei por isto.”

A cruz apareceu novamente, radiante com intensidade e bri-
lho. Billy fechou os olhos e estendeu os braços. Ele experimen-
tou uma sensação peculiar como se mornas gotas de chuva
estivessem caindo em seu corpo. De repente ele sentiu-se cal-
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mo e livre, como que uma carga de centenas de libras tivesse
sido levantada de seus ombros. Quando ele abriu os olhos, a luz
se havia ido.

Emocionado e transbordante, Billy saiu correndo do celeiro
e irrompeu para dentro de casa. Assustada, sua mãe perguntou:
“Billy, o que há de errado? Está nervoso?”

“Não, senhora. Algo maravilhoso acabou de acontecer.”
“O que é?”
“Eu não sei, mas simplesmente me sinto tão bem.”
Voltou correndo para o lado de fora, procurando um meio de

expressar sua alegria. Uma via férrea passava por detrás de
sua casa. Billy subiu o aterro e desceu até o trilho, parando por
um momento e então pulando no ar e batendo seus punhos,
lutando com um oponente imaginário desabafando seus senti-
mentos. Afinal, finalmente, ele havia encontrado a Deus na cruz
de Jesus Cristo.

Poucos dias depois Ella disse: “Billy, sonhei com você a noi-
te passada. Eu o via em uma nuvem branca, pregando para
todo o mundo.”

Aquilo atingiu Billy de uma maneira muito peculiar, porque
sua mãe quase nunca sonhava.
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Capítulo 10
Primeiro Teste de Fé

1932

NO OUTONO DE 1932, William Branham estava verifican-
do medidores elétricos de um dos lados de uma rua em New
Albany, quando um carro estacionou atrás do caminhão da em-
presa. A porta do carro se abriu e uma bonita moça saiu dele.
Seus cabelos negros brilhavam na luz do sol e seus olhos escu-
ros pareciam luzir com uma chama interior. Uma olhada de re-
lance em sua direção e Billy desistiu da idéia de ficar solteiro.

A moça ajeitou as pregas de seu vestido, apanhou um paco-
te do assento do carro e saiu caminhando. Billy começou a trans-
pirar. Se ele não dissesse algo naquele exato momento, poderia
nunca mais vê-la novamente. Ele tomou coragem: “Como vai
senhorita? Bonito dia, não é mesmo?”

A moça se virou e sorriu: “Bonito? Está esplêndido!” Ela fez
um movimento em círculo com a mão e disse: “Simplesmente
olhe para as árvores de bordo, tudo amarelo e vermelho. Elas
estão absolutamente belíssimas.”

“Sim, penso que elas são - hum - belíssimas.” Ele estava
achando que ela é que estava belíssima. “Meu nome é Billy
Branham. Eu trabalho para o departamento de serviço público
e eu estava verificando estes medidores.”

Ela estendeu sua mão e disse: “É uma satisfação conhecê-lo,
Billy. Eu sou Hope Brumbach. Talvez você já tenha ouvido falar
de meu pai, Charlie Brumbach? Ele é chefe da via férrea.”

“Não, eu acho que não o conheço. Você mora por aqui?”
“Aquela casa bem ali.” Ela apontou para uma casa subindo

a rua.
Billy sentiu que estava tendo algum progresso - ele não so-



LIVRO 1

mente sabia seu nome, mas também sabia onde ela morava.
Porém aquilo não era suficiente. Ele continuou fazendo pergun-
tas a Hope, procurando uma desculpa para vê-la novamente.
Enquanto ele indagava, ele soube que ela era uma cristã e que
ela frequentava uma igreja Batista Missionária local na rua Watt
em Jeffersonville. Aquilo foi seu “chute-certeiro”. “Sabe, faz
poucas semanas que sou um cristão e não vou a nenhuma igreja
em particular - talvez visitarei sua igreja no domingo e verei
como me sinto.”

“Eu guardarei um lugar para você”, ela disse com um sorriso.
Quando Billy chegou na igreja no domingo seguinte, ele en-

controu um assento vazio o esperando ao lado de Hope. Depois
do culto, ela conversou com ele por algum tempo antes que
fosse para casa. Alegre e simpática, esta moça de 19 anos de
idade chamou a atenção dele como nenhuma outra mulher que
ele já houvesse encontrado. Havia algo animador sobre sua ale-
gria e inocência. Como um imã ela o atraía de volta a igreja na
rua Watt novamente e novamente até que se tornasse habitual.

Hope (Brumbach) Branham

96 SOBRENATURAL: A Vida de William Branham



LIVRO 1

Billy admitiu que a razão que escolheu a igreja Batista
Missionária entre outras igrejas na cidade era simplesmente
porque Hope Brumbach ia lá. Contudo, ele logo desenvolveu
um profundo respeito pelo seu pastor. O doutor Roy Davis pre-
gou que Deus não era melhor do que Sua Palavra e que um
cristão não era melhor que sua fé na Palavra de Deus - uma
fala que convenceu Billy como a absoluta verdade. O doutor
Davis constantemente exortava sua congregação para crer na
Palavra de Deus de todo coração e colocar a Palavra em práti-
ca em suas vidas diárias. Além do mais, este pastor parecia
viver o que pregava.

Em uma manhã na igreja, o doutor Davis contou uma histó-
ria de como, quando ele era um jovem, havia um certo infiel que
confundia os propósitos da cruz por onde passava, indo de igre-
ja em igreja, desafiando a fé dos cristãos a severos testes. O
doutor Davis o ouviu em uma grande reunião em Memphis no
Tennessee. O homem leu em Marcos capítulo 16 onde Jesus
disse: “E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome
expulsarão os demônios; falarão novas línguas; Pegarão
nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não
lhes fará dano algum; e porão as mãos sobre os enfermos,
e os curarão.” Então o infiel colocou ácido sulfúrico em uma
garrafa na plataforma e desafiou a audiência: “Qualquer um de
vocês aqui que se dizem cristãos, Jesus disse se creres, beberás
coisas mortíferas e não lhes fará dano algum. Agora se esta é a
inspirada Palavra de Deus, então beba este ácido sulfúrico.”
Ele repetiu este desafio várias vezes, criticando os cristãos pela
falta de fé e zombando o propósito de Deus.

O jovem doutor Davis disse a um velho sacerdote metodista
sentado próximo a ele: “Se aquele infiel fazer este desafio mais
uma vez, eu subirei lá e beberei.”

O sacerdote tentou dissuadi-lo. “Aquele homem está sim-
plesmente atirando contra seu próprio cérebro. Deixe-o em paz,
filho. A Bíblia diz: ‘Não tentarás o Senhor teu Deus.’”

Mas Davis estava determinado. “Não, eu não o deixarei em
paz. E se eu morrer, irei ao céu crendo na Palavra de Deus!”

O infiel riu quando os cristãos apenas se mexeram em seus
assentos. “O que há com vocês aí que crêem que Deus é tão
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real? Experimentem este teste do ácido sulfúrico.”
O doutor Davis andou com passos largos à plataforma, vi-

rou-se, e falou à audiência com cerca de 3.000 pessoas. “Eu
tenho 25 anos de idade. Eu sou um ministro do evangelho. Eu
sei que meu Deus é capaz de me livrar deste ácido sulfúrico;
mas contudo, se Ele não o fizer, não permitirei este infiel perma-
necer aqui e desafiar a Palavra de Deus desta maneira.” Ele
apanhou o ácido sulfúrico e tomou tudo sem sofrer nem mesmo
uma dor ou efeito de enfermidade. Então ele pregou o evange-
lho com tal convicção que 1.500 pessoas rededicaram suas vi-
das a Jesus Cristo.

Enquanto Billy ouvia esta história, ele pensou que o sacerdo-
te metodista tinha mostrado mais senso que o jovem doutor
Davis. Por quê teria alguém que provar a Deus? Não tinha Je-
sus dito sobre aqueles fariseus incrédulos: “Deixai-os. Se um
cego guiar outro cego, ambos não cairão na cova?” Mas
mesmo apesar de Billy não concordar com o que o doutor Davis
havia feito, ele ainda admirava a fé de seu pastor.

Estando próximo a um homem com tal e profunda convicção
inspirou Billy a ouvir com muita atenção à Palavra de Deus. O
primeiro coro que Billy aprendeu na igreja foi: “Ser como Je-
sus, Ser como Jesus, na terra eu desejo ser como Ele. Atra-
vés de toda a jornada da vida da terra à glória, eu somente
peço ser como Ele.” Aquilo se tornou uma constante oração
no coração de Billy - “Jesus ajude-me a ser como Tu.” Depois
de ler o Novo Testamento pela segunda vez, Billy percebeu que
precisava ser batizado. Ele leu em Mateus 28 onde Jesus disse
a Pedro e aos outros discípulos: “ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito San-
to.”  Então ele leu em Atos capítulo dois onde algumas semanas
depois Pedro mandou às pessoas “serem batizadas em nome
de Jesus Cristo.” Pareceu a Bill que se alguém soube o que
Jesus quis dizer quando Ele deu Sua grande comissão, este de-
via ter sido Pedro e o resto dos discípulos. Então Billy pediu ao
doutor Davis para batizá-lo da mesma maneira que os apóstolos
batizaram no livro de Atos. Embora isto fosse contra a doutrina
da igreja Batista Missionária, o doutor Davis sentiu-se obrigado,
e Billy foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo.
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Meses haviam se passado desde seu acidente na empresa
de gás de New Albany. A saúde de Bill tinha piorado ao invés
de melhorar. Agora sua cabeça tremia mesmo quando ele usa-
va seus óculos espessos; sem eles ele ficava quase cego. Seu
estômago doía muitas vezes, apesar de seu suave regime de
cevada e suco de ameixa. O mais alarmante de tudo, ele podia
sentir sua força e energia lentamente dissolver-se por causa de
sua dieta desequilibrada.

Mas agora ele tinha um novo medicamento - fé. Ele leu onde
Jesus disse: “E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o
recebereis.”2 Então ele leu em Tiago 5: “Está alguém entre
vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre
ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor; E a oração
da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará.” Esta era
sua resposta. Imediatamente depois desta leitura, Billy correu
até a casa do doutor Davis, pedindo ao presbítero que o ungisse
com óleo e orasse. Então, regozijando e reivindicando sua cura,
ele voltou para casa.

Aquela noite no jantar Billy colocou sua Bíblia sobre a mesa,
anunciou sua cura, e declarou que dali em diante ele comeria
como os demais.

Aflita por esta idéia, sua mãe o advertiu: “Billy, eu não im-
porto que tenha uma religião, mas você sabe o que o doutor
disse - Um bocado de comida sólida tirará sua vida.”

Bill contestou: “Eu também sei o que Deus disse, e Ele disse
que eu estou curado! Podemos orar?” Nunca houvera uma ora-
ção à mesa dos Branham antes. Charles não sabia o que fazer
e então simplesmente endireitou-se em sua cadeira. Ella olhou
para seu filho com um ar de preocupação, e então irrompeu em
lágrimas. Billy inclinou sua cabeça e orou: “Deus, se eu morrer,
irei para casa confiando em Ti. Tua Palavra disse que estou
curado. Eu tenho que considerar o que o doutor disse ou o que
Tu dizes. Eu tenho tomado a palavra dos médicos por um ano e
não tenho melhorado; realmente, estou piorando. Eu não vou
mais considerar o que o doutor diz. Agora estou considerando o
que Tu dizes. Por favor abençoe este alimento para nossos cor-
pos; peço em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.”
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Empurrando a um lado o suco de ameixa, Billy serviu-se de
feijão, cebolas e pão de milho. Assim que o primeiro bocado
tocou seu estômago, começou a voltar. Ele levou a mão à boca,
e então engoliu novamente. E voltou novamente. Uma vez mais
ele engoliu. Vezes após vezes seu estômago protestava a inva-
são de comida sólida, vomitava, deixando sua garganta e boca
com acidez. Mas Bill se recusou a dar atenção a seu estômago.
Manteve seus pensamentos sobre o que Deus disse sobre isso,
e não o que ele sentia; continuou a engolir aquele mesmo boca-
do de feijão até que finalmente assentou em seu estômago. Então
ele tomou um bocado de cebola cozida.

Depois do jantar, Billy fechou-se em seu quarto. Seu estô-
mago doía tanto que saía lágrimas de seus olhos. Periodicamen-
te ele arrotava e vinha até sua boca uma água azeda. Debil-
mente ele cantava um simples coro que aprendeu na igreja: “Eu
posso, eu desejo, eu creio; eu posso, eu desejo, eu creio;
eu posso, eu desejo, eu creio que Jesus me cura agora.”
Ele sucumbiu caindo na cama. Com uma voz simplesmente como
um sussurro ele disse: “Senhor, estou tomando a Ti em Tua Pa-
lavra.”

Sua mãe bateu à porta: “Como você se sente, Billy?”
“Me sinto bem.”
“Eu liguei para o médico. Ele disse que você vai morrer.”
Bill engoliu aquele ácido que estava em sua boca. “Eu não

vou morrer mamãe. Me sinto muito bem.” - não falando sobre
os sentidos de seu corpo, mas como ele se sentia em relação à
promessa de Deus.

Na manhã seguinte aquela vasilha de feijão estava sobre o
fogão. Ella virou-se quando seu filho entrou na cozinha. “O que
você quer para o café da manhã, Billy?”

“Eu quero um pouco de feijão e pão de milho.”
Os dias se passavam, e ele ainda sofria. Cada refeição era

um esforço físico - seu estômago revolvia com protesto de fer-
mentação; sua cabeça girava com vertigens. Mas no reino da
fé ele não lutava nem vacilava. Ele se mantinha repetindo a si
mesmo as palavras de Jesus: “Se tu podes crer; tudo é possí-
vel ao que crê.”3 Aquilo era sua âncora, e apesar de todos os
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seus sintomas serem ao contrário, ele se manteve testificando
que Jesus Cristo o havia curado.

Ele também leu a admoestação do apóstolo Paulo: “A nin-
guém devais coisa alguma, a não ser o amor com o que vos
ameis uns aos outros...”4 Com estas palavras uma dor de cul-
pa tocou seu coração. Agora ele devia aos médicos $2.000
concernente a sua operação. Depois de orar sobre isto, ele per-
cebeu que Deus não proibia os cristãos de entrar em dívida; ou
melhor, Deus estava dizendo aos cristãos para pagarem suas
dívidas como podem mas não tardá-las desnecessariamente.
Bill devia $300 ao farmacêutico, o Sr. Mason, um homem sim-
pático que nunca negou medicamentos a Bill mesmo sabendo
quão pobre era a família Branham.

Descendo até a farmácia, Bill disse: “Sr. Mason, eu lhe devo
e vou pagar. Eu ainda estou terrivelmente fraco devido a opera-
ção, mas estou tentando trabalhar. Consegui um emprego aqui
no Serviço Público de Indiana e ganharei $0.20 por hora. Deste
salário eu tentarei ir te pagando aos poucos. Eu sou um cristão
agora, então meu primeiro dever é para com Deus. Eu devo a
Ele meus dízimos primeiro. Depois disto, meu próximo dever é
pagar minhas contas. O dinheiro para mim é escasso - meu pai
está doentio e eu estou ajudando a sustentar minha mãe, sete
irmãos, e uma irmã. Mas tentarei te pagar pelo menos $0.25
cada vez que eu receber. E se eu não puder te pagar estes
$0.25, eu virei e te darei uma satisfação.”

Dias trabalhados com perseverança, semanas adentro e Bill
ainda sofria. Mas pouco a pouco nos próximos meses sua con-
dição foi melhorando até que eventualmente ele podia comer
qualquer coisa que quisesse sem nem um pouco de desconfor-
to. Seu astigmatismo também melhorou até que ele não demo-
rou muito para que deixasse de usar óculos. Quando ele final-
mente fez o teste de visão, o resultado foi 20 / 20 - visão perfei-
ta. Ele vibrou de alegria, e sua confiança na promessa de Deus
aumentou.
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Capítulo 11
Ordenado para um

Evangelho Sobrenatural
1932

WILLIAM BRANHAM e o doutor Roy Davis dividiam um
mútuo respeito - Billy era inspirado pelo exemplo de fé dos mais
velhos e o doutor Davis estava igualmente impressionado com o
zelo do jovem rapaz. Não demorou muito até que o pastor desse
uma sugestão - talvez Bill deva entrar para o ministério. doutor
Davis estava autorizado pela organização nacional para conce-
der “permissão de obra” para pessoas promissoras que pelos
seus feitos os faça reconhecido ministro da igreja Batista
Missionária sem qualquer treino formal. Billy não havia esque-
cido de sua promessa - quando a morte veio para reclamá-lo
um ano antes, ele tinha prometido ao Senhor que, se tão somen-
te tivesse uma outra chance na vida, pregaria o evangelho das
esquinas aos telhados. Ele ficou contente por ter esta oportuni-
dade.

Então, próximo ao dia de natal do ano de 1932, o doutor Roy
Davis ordenou William Marrion Branham como um ministro do
Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com as leis e estatutos da
igreja Batista Missionária. Billy tinha 23 anos de idade.

Poucos dias após sua ordenação, Bill estava trabalhando em
New Albany no setor que menos lhe agradava - cortar os servi-
ços prestados àquelas pessoas que não podiam pagar a água,
gás, ou conta de energia elétrica. Ele bateu em uma porta para
informar aos ocupantes que tinha que desligar a luz. A dona da
casa veio lhe atender amaldiçoando-o sem misericórdia.

Assim que pode, Bill disse: “Mulher, você não deveria amal-
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diçoar desta maneira. Você não teme a Deus?
“Seu idiota demente” ela o insultou: “Se eu quisesse alguém

para me falar de Deus, eu não pegaria um tolo como você. Sua
mãe deve ser...” e aqui ela lançou uma descrição vil e grosseira
da mãe de Billy e seus ancestrais.

Billy sempre dizia: “O homem que bate em uma mulher não
é homem suficiente para bater em um homem,” mas com aque-
la mulher esvaziando tanta coisa suja sobre o bom caráter de
sua mãe, ele poderia ter quebrado aquele preceito se isto tives-
se acontecido um ano antes. Afinal, ele teria se encolerizado
com ira e revidado. Porém agora seus insultos nem mesmo o
incomodavam. Como águas repelidas de botas de borracha com
gordura de raposa, suas investidas não podiam penetrar a paz
mental que cobria a alma de Billy. Com educação ele disse: “Eu
vou orar por você, senhora,” e foi embora. Billy sabia muito
bem então que a mudança interior era tanto genuína quanto per-
manente.

Sua próxima ordem de serviço era desligar os serviços pres-
tados a uma casa onde as pessoas haviam se mudado. Já que o
edifício estava vazio e a porta entreaberta, Bill entrou para fa-
zer uma oração e agradecer ao Senhor. Ajoelhando-se no chão
rústico ele juntou as mãos, mas não tinha ainda fechado seus
olhos quando de repente o quarto mudou. As paredes já não se
pareciam mais cobertas com enfeites de papel de parede listra-
do; agora elas estavam completamente brancas. E o quarto não
estava mais vazio. Bill estava olhando para um homem ancião
de cor, com cabelo e bigode branco, deitado no que parecia uma
cama de hospital. Parecia que tinha sofrido um grave acidente -
seus braços, pernas e seu peito estavam fortemente enfaixados.
Ao lado da cama, próximo de Bill, estava uma senhora anciã de
cor. (Talvez esta fosse a esposa do homem, já que parecia ter a
mesma idade dele.)

Bill pegou algum movimento com o canto de seu olho. Vi-
rando, ele viu um jovem e uma mulher de cor branca entrarem
no quarto e permanecerem no lado mais longe da cama. Suas
faces estavam abatidas; mas além desta tristeza, Billy não po-
dia supor que conexão podia ter entre eles e o homem envolto
em faixas. Então mais duas pessoas entraram no quarto - am-
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bos homens jovens. Estes dois homens pareceram fortemente
familiar, tanto que Billy podia reconhecê-los mesmo de costas.
Sim, sim, ele reconheceu um deles. Era seu amigo, George
DeArk, o qual o guiou ao Senhor poucas semanas atrás. E o
outro? Ele pareceu ser o outro. Quem ele conhecia que tinha
cabelo cheio, preto e ondulado? Então o homem virou-se para
falar com a anciã ao seu lado. Bill moveu-se com surpresa. Ele
estava olhando para ele mesmo!

Bill viu ele mesmo se inclinar na cama e orar pelo paciente
de cor. Instantaneamente o homem sentou-se na cama e come-
çou a tirar as faixas. Então a visão de Bill na cama foi obscure-
cida por muitas enfermeiras e doutores correndo para o quarto.
A exibição desvaneceu e Bill viu-se em um lugar diferente. Agora
ele estava parado na rua em frente ao hospital. Assim que ob-
servava, a porta da frente abriu e o mesmo ancião saiu, cami-
nhando descendo os degraus como se nunca tivesse se machu-
cado. Não tinha mais as faixas e ele agora estava usando um
casaco marrom e uma cartola. Bruscamente a cena terminou e
Bill viu-se novamente de joelho no chão rústico na casa vazia, o
qual tinha as paredes forradas com papéis de parede listrados.

O que havia acontecido? Onde ele havia estado? Ele não
tinha se movido uma polegada de onde tinha ajoelhado, e ainda
de alguma maneira tinha estado em um hospital e assistido a um
drama inacreditável desdobrando-se. Como? Não poderia ter
sido um sonho. Ele estava bem acordado. E o acontecimento ao
lado dele no hospital pareceu tão real quanto suas próprias mãos
juntas em oração frente a seu coração.

Embora ele não entendesse o significado, Billy estava contu-
do ansioso para dividir esta visão com seu primeiro par de ore-
lhas dispostas que encontrasse. E este foi John Potts, um ho-
mem cristão que estava sentado à mesa de atendimento da
empresa de serviços públicos. Já quase na hora de sair. O Sr.
Potts não deu importância ao que Billy disse - apenas um ocasi-
onal: “Uh-huh... e então...que coisa, isto é interessante.”

Na manhã seguinte, assim que Bill entrou pela porta, o Sr.
Potts o chamou de lado. “Diga, Billy, sobre aquele sonho que
teve ontem à tarde-”

“Sr. Potts, não foi um sonho. Eu estava tão acordado como
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estou agora. Eu não sei exatamente o que era - talvez alguma
espécie de transe, eu suponho.”

“Ok, se você assim o diz. De qualquer forma, eu posso ter
uma conclusão sobre o que isto significa. A noite passada eu
estive visitando um amigo meu no hospital católico de New
Albany. Um dos pacientes ali encaixava-se na descrição do
homem em seu - uh - transe. Seu nome é William Merrill. Ele é
um homem de cor com cerca de 65 anos de idade, e ele está em
condições críticas. Eu conversei um pouquinho com ele a noite
passada. Parece que tem uma carroça com dois cavalos e vive
recolhendo galhos nas ruelas de New Albany. Há dois dias atrás
um jovem garoto e uma garota estavam em alta velocidade quan-
do perderam controle numa curva, e bateram em sua carroça,
fraturando seus braços, pernas e costas. Eu disse a ele sobre
você e seu transe. Ele ficou bastante entusiasmado e implorou
para eu pedir a você para ir orar por ele.”

“Eu desejo saber se este é o homem que eu vi.”
O dia todo Billy desejou saber o que aconteceria se ele real-

mente orasse por um homem que estava em tão más condições
como o Sr. Merril aparentemente estava. O pensamento deixou
Bill nervoso. Realmente o homem se levantaria rapidamente na
cama e começaria a tirar as faixas? Então Billy pensou sobre o
sermão que tinha ouvido o doutor Davis pregar, persuadindo os
crentes a crer no poder sobrenatural do poder de Deus para
operar milagres. Na hora que Bill parou de trabalhar, sentiu-se
pronto. Ele procurou e encontrou seu amigo, George DeArk, e
contou toda a fantástica história a ele.

George disse: “Certamente, Billy, irei com você orar pelo
homem.” Assim que os dois subiram as escadas do hospital, Bill
explicou: “Irmão George, estas coisas estranhas que aconte-
cem comigo, eu não as entendo; mas eu sei que eu não posso
orar por aquele ancião até que aquelas duas pessoas de cor
branca estejam no quarto permanecendo do outro lado da cama,
porque eu tenho que fazer tudo exatamente da maneira que foi
mostrado a mim. Então eu não sei se acontecerá esta noite.
Mas espere e verá - este homem será curado.”

Quando entrou, Bill pediu pelo Sr. Merrill e foi direcionado
ao seu quarto. Uma olhada para o homem na cama e Billy sou-
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be que estava no lugar certo. Este era o homem que tinha visto
na tarde do dia anterior. “Boa noite, senhor. Meu nome é Billy
Branham. Esteve um homem aqui a noite passada que me falou
sobre você.”

O ancião moveu-se ansioso. “Oh, você é o rapaz que vai
orar por mim e eu serei curado.”

Sua esposa, que estava ao lado da cama, com expressão
carrancuda e dissertativa: “Jovem rapaz, eu não acho que você
percebeu quão séria é a condição de meu marido. Não somente
tem febre de 40º, mas também os raios-X mostram que algu-
mas costelas quebradas estão exatamente contra seus pulmões.
Se ele tão somente mover uma polegada errada, estas pontas
afiadas podem furar um pulmão - ou pior ainda, cortar uma
artéria e ele ter hemorragia e morrer. Eu realmente não penso
que você devia vir aqui e deixá-lo entusiasmado.”

Mas o Sr. Merril viu isto diferentemente. “Vamos pelo me-
nos ouvir o que o rapaz tem a dizer.”

Billy recontou sua experiência do dia anterior. Assim que
terminou, um jovem rapaz e uma moça entraram no quarto. O
senhor Merril os introduziu como as duas pessoas as quais ti-
nham se acidentado e chocado contra sua carroça. Eles esta-
vam ambos lamentando sobre o acidente e pareciam genuina-
mente preocupados com o bem-estar do ancião. Com tristeza e
faces abatidas eles caminharam ao redor da cama próximo à
parede.

Esta era a convicção de Bill. Ele inclinou e tinha apenas
começado a orar quando o Sr. Merrill gritou: “Estou curado!” E
sacudiu-se na cama. Sua esposa gritou: “William, não!” Enquanto
tentava empurrá-lo de volta para o colchão. Um médico entrou
depressa no quarto. Ele tentou segurar o Sr. Merril também,
mas o ancião conseguiu mover-se da cama de alguma maneira,
enquanto gritava: “Estou curado! Estou curado!”

Enfermeiras e doutores vieram correndo. Uma das irmãs
católicas apressou-se a entrar no quarto e disse a Bill e George:
“Vocês dois fora daqui agora. Nós não podemos deixar vocês
fazerem com que este homem fique tão entusiasmado. Ele está
muito doente.”
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Assim que Billy e George saíram, William Merril estava se
esforçando para colocar suas roupas enquanto vários doutores
estavam tentando persuadi-lo a voltar para a cama. Lá fora, Bill
parou depois de ter descido as escadas e disse a George: “Va-
mos esperar aqui. Veja - ele vai estar usando um casaco mar-
rom e uma cartola e descerá estes degraus dentro de instan-
tes.”

Vários minutos se passaram... Então o Sr. Merril veio com
sua esposa descendo os degraus tão vivo quanto se fosse um
visitante ao invés de um paciente. Ele estava usando um casaco
marrom e uma cartola exatamente como Bill havia predito.

George perguntou ao ancião: “Como você conseguiu se li-
vrar daqueles doutores?”

O Sr. Merrill com um sorriso atrás de seu bigode branco
disse: “Eles mediram minha temperatura e estava normal, então
me deixaram ir.”

NA MANHÃ SEGUINTE Billy levantou-se no raiar do dia.
Assim que apalpou na meia claridade procurando suas roupas,
o quarto foi subitamente tomado por uma claridade intensa, como
se alguém tivesse ligado por um interruptor. Bill rapidamente
percebeu que já não estava mais em sua própria casa. O quarto
no qual ele se encontrava era maior do que o seu. Parecia algo
como que uma sala de estar - com um sofá, uma cadeira de
madeira, um otomano5, mesas, e um abajur - exceto que em um
dos cantos havia uma cama alta. Nesta cama estava uma mu-
lher de meia idade aleijada e incapacitada. Bill observou com
assombro a esta mulher com os membros retorcidos endireita-
rem-se e ficarem normais. A mulher desceu da cama e cami-
nhou em direção a ele, o qual permitiu que Bill desse uma boa
olhada em sua face. Então ele estava de volta em seu quarto
com meia claridade.

Billy sentou-se na beira da cama por longo tempo, quebran-
do-cabeça com isto. Obviamente o Senhor Jesus ia libertar al-
guém mais. Mas quem? E quando? Ele pensou: “Bem, eu pro-
vavelmente a encontrarei hoje.”
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Aquele dia sua tarefa o levou à rua Oak Oeste 2223 em
New Albany. Uma família havia se mudado de um lado de uma
casa geminada e Bill precisava desligar a água de um lado ape-
nas, mas o registro não estava claro qual medidor era de qual
lado. Ele virou a válvula e fechou um medidor, então aproximou
ao lado ocupado da meia água para conferir.

Uma adolescente atrativa, mal vestida, o atendeu. “O que
você quer?”

“Eu trabalho para a companhia de serviços públicos. Você
poderia checar se a água está desligada?”

“Certamente.” A garota caminhou ao lado de um canto para
a cozinha.

Permanecendo na entrada, Bill podia ver uma mulher deita-
da em uma cama tipo de hospital na sala de estar. Seu corpo
estava extremamente torcido, fazendo ela parecer como que
uma aranha paralisada. A cama elevava sua cabeça e fazia
com que virasse para a porta, assim então Billy podia ver sua
face claramente. Seu coração saltou com entusiasmo. Esta era
a mulher aleijada que ele tinha visto naquela manhã na visão.
Ela estava lendo um livro de capa preta. Um jornal estava espa-
lhado no chão ao lado de sua cama.

“Como vai senhora? Meu nome é Billy Branham.”
“Olá. O meu é Mary Der Ohanio. Minha filha ali é Dorothy.”
Dorothy voltou a sala e disse: “Não, a água ainda está liga-

da.”
“Eu penso que desliguei o medidor certo então. Obrigado

por verificar.” Mas ele não saiu. De alguma maneira ele devia
puxar uma conversa com esta mulher incapacitada. “O que você
está lendo?”

“Uma Bíblia Armênia,” ela respondeu.
Ele a desafiou: “Você crê?”
A senhora Der Ohanio pôs o livro em seu colo. “Dorothy

tem 17 anos. Desde quando ela nasceu eu tenho estado incapa-
citada na cama. Mas esta manhã eu li uma matéria sobre um
homem que foi curado no hospital católico e eu disse: ‘Há espe-
rança para mim.’ Diga, você disse que seu nome era Branham?”
Ela tirou seus óculos de leitura para olhar fixamente ao jovem
na entrada de sua sala. Sua expressão mudou quando ela ligou
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este jovem medidor com a fisionomia de Branham no artigo do
jornal. “Você é o homem de Deus que curou aquele homem de
cor noite passada?”

“Não, senhora, eu não sou um curador. Me foi mostrado por
algo que eu deveria orar por aquele homem. O Senhor Jesus é
o curador, não eu.”

A mulher acenou com a cabeça: “Desde que eu li sobre
aquele milagre, eu tenho estado pedindo a Deus para um em
minha própria vida. Você oraria por mim?”

Billy olhou para esta mulher com os membros torcidos que
tinha sofrido 17 anos de atrofia, e ele disse prudentemente: “Eu
vou orar a este respeito e então voltarei.”

Ele encontrou um lugar para estar sozinho com Deus e orou
até que sua coragem encaixou-se com a visão. Então ele foi a
casa de George DeArk. “Irmão George, eu encontrei a mulher
a qual lhe falei esta manhã. Eu sei que é a mesma. Venha comi-
go.”

Os dois entraram na meia-água e ficaram próximo à cama
da senhora Ohanion. Enquanto a mulher abraçava sua Bíblia
Armeniana junto a seu coração, Dorothy e seu irmão de oito
anos de idade se esconderam atrás de uma árvore de natal no
outro lado da sala, maliciosamente zombando da idéia toda - e
pensar que a mãe deles poderia sair da cama depois de 17 anos
deitada - que piada.

Bill ignorou as crianças. “Senhora Ohanion, o Senhor Jesus
vai curá-la.” Billy e George dobraram seus joelhos e começa-
ram a orar. Com as pálpebras, mesmo fechadas, ainda assim
permitiu a luz tocar a pupila; e através de suas pálpebras Bill viu
uma luz vir sobre a senhora. Ohanion. Ele abriu seus olhos, es-
perando ver uma luz elétrica. Ao invés disto ele viu um anel
âmbar de fogo circulando sobre a cabeça dela. Reverentemen-
te o agarrou - um suspiro com um pouco de medo com uma
atenta curiosidade. Esta devia ser a mesma luz que tinha forma-
do uma cruz no ar quando ele estava orando no celeiro atrás de
sua casa. Inspirado, Bill alcançou a mão da mulher aleijada e
segurou, e disse: “Senhora Ohanion, o Senhor Jesus me disse
esta manhã que você ia ser curada. Levante-se e caminhe no
Nome de Jesus.”
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Jogando seu cobertor ao lado, ela moveu-se em direção a
extremidade da cama usando seus braços e pernas finos avan-
çando lentamente como um lagarto. Bill teve um rápido pres-
sentimento, pensando que se ela caísse daquela cama alta, po-
deria quebrar seu joelho quando acertasse o chão. Então ele
pensou na visão de William Merrill - quão perfeita havia sido;
quão infalível - e sua confiança retornou.

Assim que a senhora Ohanion chegou à extremidade da
cama, ambas suas pernas endireitaram-se bem diante dos olhos
de todos. Dorothy gritou estridentemente, um grito insano e,
puxando seu cabelo, arremessou-se para a porta da frente, ain-
da gritando mais alto que podia. Os vizinhos vieram correndo
de todas direções, comprimindo a passagem, olhando incrédu-
los, vendo sua vizinha, Mary Der Ohanion, a qual, pela primeira
vez em 17 anos, estava caminhando em sua sala com seus bra-
ços levantados em perfeito estado e louvando ao Senhor Jesus
Cristo em sua língua nativa Armeniana.

Bill foi para casa entusiasmado e contente sobre estas ma-
ravilhosas visões que estavam sendo precedidas de tais mila-
gres. Mas logo seu entusiasmo amorteceria; logo sua alegria se
tornaria em medo. Sua próxima visão seria notavelmente dife-
rente. E quando ele descrevesse esta visão a seu pastor, Bill
estaria confuso com a resposta de dele. Começaria para ele
anos de incerteza que podiam eventualmente levá-lo a desco-
brir segredos atrás desta vida peculiar - um segredo que o lan-
çaria à mais elevada fé de cura ministerial que o mundo jamais
presenciou.

110 SOBRENATURAL: A Vida de William Branham



LIVRO 1

Explana ção do Autor

PARA AQUELES LEITORES  que estão curiosos quanto a
exatidão deste texto, estes comentários pessoais devem ser úteis.

Eu dramatizei propositalmente o Capítulo Um do Livro Um,
para que aqueles que nunca ouviram de William Branham fos-
sem instantaneamente atraídos para dentro da história. As con-
versações no Capítulo Um são minhas especulações. Contudo,
todos elementos básicos da história são exatos - as experiênci-
as de Ella Harvey Branham e Charles Branham, mesmo cada
minuto detalhado como descrito fora e dentro da cabana, a vela
de gordura, o fato da avó Branham nunca ter usado um par de
sapatos em sua vida, e que Charles Branham tinha ido a
Burkesville para comprar um novo macacão em comemoração
a ocasião - tais detalhes foram descritos por William Branham
quando ele contou estas histórias para audiências através da
América.

Depois do Capítulo Um, a maioria das conversações nesta
biografia vieram diretamente de testemunhos de William
Branham mesmo. Durante os 19 anos nos quais seus sermões
foram gravados em fitas, ele contou mesmas histórias e muitas
vezes diferentes. Assim que alguém podia contar uma história
repetidamente, ele podia acrescentar detalhes e deixar outros
durante cada relato. Eu tentei combinar tantos detalhes quanto
pude em um simples, e mais completo informe. Para aqueles
que estão interessados na leitura destas histórias exatamente
como William Branham as disse, a maneira mais fácil é conse-
guir seus sermões completos em uma unidade de disco a laser.
(A bibliografia tem uma lista de localizações onde os sermões
de William Branham estão disponíveis em forma de livro,
videocassete, CD de audio, internet, e unidades de disco a laser.)

Se você deseja saber sobre algum ponto que não pode ser
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localizado nas palavras de William Branham, lembre-se que os
sermões em suas fitas cassetes não são minha única fonte para
o material nesta biografia. Eu também usei jornais e artigos de
revistas, os livros listados na bibliografia, como também teste-
munhos pessoais de pessoas que conheceram William Branham.
Por exemplo, o incidente no Capítulo Um onde a pomba desceu
no peitoril da janela da cabana - este veio de Henry Branham,
primo de William Branham, cuja mãe era a parteira no nasci-
mento de William Branham. O incidente está registrado na re-
vista “Only Believe”, edição agosto de 1988 (Volume 1, número
2, página 18).

Qualquer biografia é somente uma representação de uma
vida. Desde que cada biógrafo escreva através de seus própri-
os olhos, seu livro refletirá sua própria visão de seu assunto. É
por isto que há mais de 900 biografias escritas sobre Abraham
Lincoln. Até mesmo autobiografias são subjetivas. Embora Ben-
jamin Franklin tenha escrito a mais popular biografia na história
da América, muitos biógrafos têm desde então escrito sobre
ele. Havia muito mais para ser dito - e de muitas perspectivas
diferentes.

Esta biografia naturalmente reflete minha própria visão de
William Branham - um entendimento baseado nos meus anos
de pesquisa e oração. Eu tentei permanecer verdadeiro nos fa-
tos e no Espírito de Deus que inspirou a vida extraordinária
deste homem, mas há muito mais sobre suas experiências e
ensinamentos. Uma vez terminada esta biografia, talvez o me-
lhor lugar para aprender mais é de William Branham mesmo,
seja ouvindo os sermões nas fitas ou CD, ou lendo estes livros
de sermões ou em uma unidade de disco a laser. Isto valorizará
seu tempo e esforço.
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Livro de Informações

Livro Um:
O Rapaz e Sua Privação
(1909 - 1932)

Desde o minuto em que nasceu, William Branham foi colocado
a parte do comum. Importunado pela pobreza e rejeição, ele se
tornou uma criança nervosa. Coisas incomuns mantinham-se
acontecendo a ele, coisas místicas e espirituais... Porém ele
não tinha nem começado a pensar em Deus até que tivesse 14
anos, quando ele chegou perto de perder ambas as pernas em
um acidente com um rifle. Enquanto ele estava deitado, mor-
rendo em uma poça de sangue, ele viu uma terrível visão do
inferno - viu a ele mesmo caindo constante e profundamente
naquela região de perdidos e almas vagueantes. Ele clamou a
Deus por misericórdia e miraculosamente foi dado uma segun-
da chance - uma chance a qual mais tarde ele quase falhou em
compreendê-la.

Livro Dois:
O Jovem e Seu Desespero
(1933 - 1946)

Como um pastor jovem, William Branham lutou para entender
sua vida peculiar. Por que ele era o único ministro na cidade que
via visões? Quando Deus primeiro o chamou à nação - a um
amplo evangelismo em 1936, ele recusou, mas pagou caro por
seu erro perdendo sua esposa e filha com tuberculose. As vi-
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sões continuaram. Ministros diziam a ele que aquelas visões
vinham de Satanás. Desesperado finalmente foi a procura de
Deus na floresta, onde esteve face a face com um ser sobrena-
tural. O anjo deu a ele uma comissão de Deus para tomar um
dom de cura Divina para as pessoas do mundo. William Branham
questionou se as pessoas do mundo creriam que um anjo real-
mente encontrou-se com ele, o anjo disse que a ele seria dado
dois sinais sobrenaturais como prova de seu chamado. Então
eles teriam que crer. E creio que eles creram!

Livro Três:
O Homem e Sua Comissão
(1946 - 1950)

Logo depois que o anjo visitou William Branham e disse a ele
que fora ordenado a tomar um dom de cura para as pessoas do
mundo, o primeiro sinal apareceu - uma reação física em sua
mão que acontecia somente quando ele tocava a mão de al-
guém que sofria com um germe - e que causava enfermidade.
Dentro de dois meses de sua comissão, o dom extraordinário de
William Branham ganhou atenção nacional. Pessoas em milha-
res se reuniam em suas reuniões, onde ele pregava salvação e
cura Divina no Nome de Jesus Cristo. Milagres abundaram. O
mundo não tinha visto algo como isto desde os dias em que
Jesus caminhou pela Galiléia, expulsando demônios e curando a
todos que estavam enfermos e aflitos.
Mesmo assim, algumas pessoas ainda questionavam se um anjo
realmente tinha se encontrado com este humilde homem. Então
o segundo sinal apareceu... eles tiveram que crer!

Livro Quatro:
O Evangelista e Sua Aclamação
(1951 - 1954)

William Branham é um paradoxo na história moderna. Come-
çando em 1946 seu ministério saltou da obscuridade para ga-
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nhar atenção nacional em menos de seis meses, e no processo
isto reluziu a fé mundialmente - avivamento de cura. Ele reali-
zou este feito com a ajuda de dom um sem igual - um sinal
sobrenatural que surpreendeu e levou as pessoas a notarem. Ra-
pidamente cristãos ao redor do mundo foram avisados. Entre
1951 e 1954 William Branham conduziu a maior reunião cristã
da história daquele tempo - cerca de 300.000 pessoas em um
encontro em Bombay, India. A demanda para seus cultos na
América e exterior pareceram insaciáveis. Porém William
Branham não estava satisfeito. Algo parecia errado. Por um
longo tempo ele não sabia o que era isto, porém no final de 1954
ele soube. Seu ministério teria que mudar.

Livro Cinco:
O Mestre e Sua Rejeição
(1955 - 1960)

O ministério internacional de William Branham teve três estági-
os. Primeiro, ele discerniu enfermidades através de um sinal
sobrenatural em sua mão. Mais tarde, visões o permitia discernir
doenças muitas outras coisas. Entre 1946 e 1954, cerca de
500.000 pessoas aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador
por razão de sua pregação - e não havia maneira em estimar
quantos milhões receberam cura por motivo de suas orações.
Discernindo que as pessoas não estavam aceitando a profundi-
dade e estatura que a Palavra de Deus e o Espírito estava ofe-
recendo a eles, William Branham sentiu o Espírito de Deus o
chamar para mais. Ele sabia que pessoas vinham às suas reuni-
ões por várias razões. Algumas pessoas vinham porque criam
que o Espírito de Jesus Cristo estava presente. Outros vinham
pela novidade e entusiasmo disto, apenas da mesma maneira
que as pessoas se reuniam para ver Jesus curar os enfermos e
multiplicar o vinho, pão, e peixe. Porém este foi o ensinamento
de Jesus que mudou a história do mundo. William Branham sen-
tiu que Deus o estava chamando para ensinar durante sua cam-
panhas de cura pela fé. Ele sabia que seu ministério podia fazer
algo duradouro, uma contribuição benéfica para a igreja cristã.
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Começando em 1955, ele não somente ensinou cura Divina,
como também ensinou outros aspectos da Palavra de Deus.
Deus deu a ele uma visão de um novo estágio para seu ministé-
rio - uma “terceira puxada” (Usando as palavras do anjo) - o
qual excederia tudo que Deus já tinha feito através dele no pas-
sado. Inevitavelmente, ele ofendeu algumas pessoas.

Livros futuros...

Livro Seis:
O Profet a e Sua Revelação
(1960 - 1965)

Livro Sete
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