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Esta biografia é diferente de qualquer outro
livro que você já tenha lido...

Uma luz se formou no ar, então subiu ao teto, deixando o anjo
do Senhor de pé debaixo de sua chama âmbar. Bill estremeceu
em temor. Embora tremendo, ele sentiu-se grato pela vinda do
anjo. Talvez agora este impasse poderia ser quebrado.

Bill perguntou: “Quem são estes homens e o que eles signi-
ficam?”

O anjo estava com seus braços cruzados. Embora Bill jamais
vira o anjo sorrir, agora seu olhar firme parecia severo. “Vá com
eles,” disse o anjo firmemente. “Já que você começou com eles,
agora você terá que fazer isto. Mas lembre-se, se você for ao
sul com eles, você sofrerá por isto.”

Você está prestes a entrar no reino do sobre-
natural...
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Jesus disse: “Crede-me que estou no Pai,
e o Pai, em mim; crede-me, ao menos, por
causa das mesmas obras.

Na verdade, na verdade vos digo que
aquele que crê em mim também fará as
obras que eu faço e as fará maiores do que
estas, porque eu vou para meu Pai.”

- João 14:11,12
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Prefácio do Autor

O EVANGELISTA E SUA ACLAMAÇÃO cobre quatro anos
da vida de William Branham quando sua popularidade mundial
atingiu seu auge. Milhares de ministros queriam que ele tivesse
campanhas de fé-cura em suas áreas. Quando ele ia à grandes
cidades, centenas de pastores locais cooperavam com ele com
imensos ajuntamentos interdenominacionais. Entre 1951 e 1954
ele conduziu as maiores reuniões cristãs que já houvera até então.
Cinquenta mil pessoas vieram à uma reunião em Durban, África
do Sul, e 300.000 assistiram uma reunião em Bombaim, Índia.

Notavelmente, o tamanho de suas multidões não
impressionavam a William Branham. Ele pregava para 25
pessoas de tão boa vontade como pregaria para 25.000. Em 1953
ele disse: “Esta noite eu sei que há lugares onde estão me
chamando que têm 15.000 pessoas que podem estar ali na
primeira noite. Eu sei de muitos lugares onde pelo menos 150.000
pessoas se ajuntariam na primeira noite. Mas não é em multidões
que estou pensando. O Evangelho deve ser pregado nesta cidade,
e naquela cidade, e a todo o mundo como uma testemunha, então
o Senhor virá. Não a teologia deve ser pregada, mas o poder e
demonstração do Espírito Santo deve ser pregado em todo o
mundo como uma testemunha. Então o tempo virá. Deus te
abençoe. É a sua hora. Recebamos a Ele.”

Todo o ministério de William Branham foi uma testemunha
do poder e demonstração do Espírito Santo. Embora este livro
registra muitos milagres, eles são apenas um exemplo
representando milhares de ocorrências sobrenaturais que
aconteceram em seu ministério durante estes quatro anos. Depois
de vos contar sobre a cura milagrosa do ex-congressista Upshaw,
William Branham disse: “Concernente a este tipo de testemunho,
eu creio que eu poderia ficar aqui pelas próximas 500 horas (se
fosse possível) e dar testemunhos sobre coisas que eu tenho visto
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nosso Senhor fazer, e não abrangeria tudo... milhares de volumes
de livros não abrangeria em detalhes todas as coisas que eu tenho
visto nosso Senhor Jesus fazer. Amigos, tem sido centenas vezes
centenas, vezes centenas... Você diz: ‘Por que não ouvi sobre
isto?’ É a mesma coisa que muitos Judeus pensaram depois que
Jesus foi crucificado. Muitos deles disseram: ‘Por que não
ouvimos sobre os milagres antes?’ É seu privilégio ouvir e aceitar
isto agora. Este é o seu dia.”

Tendo feito exaustiva pesquisa na vida de William Branham,
eu concordei com esta opinião: tomaria milhares de volumes
para cobrir todos os detalhes das visões, milagres, curas e outros
fenômenos sobrenaturais que aconteceram ao redor de seu
ministério.

No Sobrenatural: Volume Quatro, eu não somente tentei
cobrir os maiores eventos neste período de sua vida, como eu
também incluí um grupo representativo de muitas visões e
milagres que estavam acontecendo constantemente. Todas estas
manifestações sobrenaturais foram relatadas. Deus estava
movendo William Branham em uma certa direção para um
propósito específico. A armadilha do diabo na África do Sul fez
mais do que quase matá-lo. As lições que ele aprendeu daquela
experiência influenciou muitas de suas posteriores decisões.
Assim também com o cancelamento de sua viagem à Israel o
levou a reexaminar seu ministério na luz da profecia da Bíblia.
Depois deste exame, ele mudou seu ministério dramaticamente,
colocando menos ênfase em cura Divina e mais ênfase sobre
outras doutrinas da Bíblia... com surpreendentes resultados.

- Owen Jorgensen, 2001
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Capítulo 53
Milagres em Preto e Branco

1951

WILLIE UPSHAW esperou 66 anos por esta noite. “É agora
ou nunca,” ele pensou ansiosamente. “Se eu puder apenas chegar
lá a tempo...” Ele queria que o táxi fosse mais rápido, mas a
hora do rush forçava o motorista a ir devagar. Willie deu uma
rápida olhada em seu relógio. A reunião de William Branham
logo começaria. Se ele não chegasse cedo o suficiente para pegar
um cartão de oração, sua viagem poderia ser em vão. Sem um
cartão de oração, ele não poderia entrar na fila de oração; e se
ele não entrasse na fila de oração, como ele poderia alguma vez
realizar seu sonho?

Por mais de meio século ele mantivera um fantástico sonho
queimando sem chama em seu coração, uma minúscula e ardente
brasa de desejo que ele não permitiria morrer. Willie Upshaw
queria caminhar sem ajuda. Era tão simples - e tão complicado.
A última vez que ele caminhara sozinho foi quando ele tinha 18
anos, antes dele quebrar sua coluna em um acidente na lavoura.
Através de todos os dificultosos anos que seguiram, ele lutou
para manter vivo seu lema: “Não permita nada te desencorajar,
e jamais desista.” Crendo em um Deus de poder ilimitado, Willie
tinha orado sinceramente para andar novamente. Deus o curara
de várias doenças, incluindo um câncer inoperável em sua face.
Apesar dos muitos anos que ele tinha orado pela fé apropriada,
de alguma forma ele jamais fora capaz de atingir o nível de fé
necessário para levantar e andar, até agora - talvez...

No dia anterior, Willie Upshaw e sua esposa Lily foram a
uma convenção de ministros Batistas perto da casa deles em
Santa Monica, Califórnia. Ali eles encontraram o doutor Roy
Davis, o ministro que tinha ordenado William Branham em 1932.
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Willie Upshaw perguntou ao doutor Davis se todos os relatórios
fenomenais que ele ouvira sobre William Branham eram verdade.
Roy Davis contou a ele acerca de um milagre que ele vira de
primeira mão. Um diácono em sua igreja, chamado Frank
Shoemaker, tinha ficado impossibilitado de andar quando
quebrara sua coluna dez anos antes. Confinado a uma cadeira
de rodas, ele se fez útil trabalhando no escritório da igreja. No
ano anterior Shoemaker assistira uma campanha de cura
Branham, e naquela noite William Branham disse que tivera
uma visão de Frank Shoemaker caminhando. Shoemaker
imediatamente se levantou e saiu de sua cadeira de rodas. Davis
disse que Frank Shoemaker tem andado muito bem desde então.

Esta história abanou a brasa do sonho de Willie até ficar
vermelha e soltar fumaça. Se ele pudesse alguma vez conseguir
que William Branham orasse por ele, talvez ele pudesse caminhar
novamente. Então ele soube que William Branham estava prestes
a terminar a campanha de cura em Los Angeles. De repente o
velho sonho de Willie começou a queimar novamente. Ele foi
direto para casa, fez as malas, e fez uma reserva no próximo
vôo para Los Angeles. Era isto! Esta era provavelmente sua
última chance! Esta era a razão pela qual ele tinha que chegar à
reunião Branham cedo o suficiente para conseguir um cartão de
oração.

Infelizmente o tráfego estava agora ficando mais pesado,
fazendo seu táxi ir ainda mais devagar. Nervosamente, ele olhou
para o aparelho de suas costas.

“Willie,” disse sua esposa: “mantenha seus olhos no Senhor.
Deus tem te trazido vitorioso através de tantas provas. Pense
em quanto mais isto O honrará atravessar o continente e
testemunhar para Ele sem muletas, declarando ser Ele não
somente o Salvador de sua alma, mas também o Grande Médico
que tem curado seu corpo.”

Willie sabia que ela estava certa, mas um lençol de dúvida
estava ainda tentando sufocar seu fogo. Ele pensou acerca de
quanto tempo fazia desde que ele caminhara sem muletas. Seu
acidente acontecera em 1884. Era agora 1951, sessenta e seis
anos mais tarde.

14 SOBRENATURAL: A Vida de William Branham
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Muita coisa tinha acontecido desde aquele fatal dia de verão
em 1884. Os sete anos que ele passara acamado pareceram como
um pesadelo, todavia aqueles mesmos anos agonizantes o
levaram para mais perto de Deus. De sua cama de sofrimento,
ele escreveu um livro inspirado: Willie Sincero, ou Ecos de um
Solitário. Este livro deu início a sua longa carreira em serviços
públicos. A venda do Sincero Willie deu a ele dinheiro suficiente
para frequentar a universidade. Mais tarde ele fundou a revista
A Era Dourada, a qual ele editou por 13 anos.

Então ele entrou na política. Em 1919 ele ganhou um assento
no Congresso dos Estados Unidos, eleito pelo povo de Geórgia.
Willie estava especialmente orgulhoso dos oito anos que ele tinha
servido na Casa dos Representantes dos Estados Unidos. Muitos
de seus amigos ainda se referem a ele como Congressista Upshaw.
Em 1932 ele fez campanha para ser presidente dos Estados Unidos,
concorrendo como candidato pelo Partido Proibicionista.

Depois de sua derrota presidencial, ele trabalhou
voluntariamente na educação cristã, ajudando crianças
desfavorecidas irem à escola. Ele visitou escolas de 42 estados,
discursando a dez milhares de estudantes, encorajando-os a terem
um propósito ligado a Deus. Em 1938, na idade de 72 anos, ele
foi ordenado como um ministro Batista e mais tarde serviu dois
termos como vice-presidente da Convenção Batista Sulista. Ele
até mesmo trabalhou por um tempo como vice-presidente da
Universidade Batista Linda Vista em um Seminário em San
Diego, Califórnia.

Agora, na idade de 84 anos, Willie Upshaw sentia-se
orgulhoso de sua distinta carreira, especialmente ao considerar
sua invalidez. Através de todos aqueles dificultosos anos, ele
jamais perdera seu sonho de que algum dia ele poderia andar
novamente tão livremente como qualquer outro homem. Ele
sempre crera que se ele pudesse apenas se apossar da fé
apropriada, qualquer coisa era possível.

Enquanto o motorista do táxi lutava para ter algum progresso
no pesado tráfego, Willie pegou de seu bolso um recorte de jornal
e o leu novamente para encorajamento. O artigo falava a respeito
de um milagre que acontecera no ano anterior à Florence
Nightingale Shirlaw, uma parente de Florence Nightingale,

Milagres em Preto e Branco 15
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a famosa enfermeira inglesa do século 19. Florence Shirlaw
morava na África do Sul. Embora ela estivesse somente em seus 30
anos, sua vida estava sendo estrangulada por um câncer maligno que
tinha crescido sobre o duodeno, impedindo-a de ingerir alimento.
Como o câncer era inoperável, sua condição parecia sem esperança.
Seu médico a alimentou pelo intravenoso por vários meses, enquanto
seus músculos se contraíam e sua pele se encolhia aos ossos.
Finalmente seu peso caiu para vinte e dois quilos e setecentos gramas,
fazendo ela parecer pele esticada sobre ossos. Aqueles que estavam
ao redor dela pensavam que ela estava em seu fim, mas contudo
Florence Nightingale Shirlaw não tinha desistido.

Ela tinha lido sobre William Branham e o incrível sucesso
que ele estava tendo orando pelos enfermos. Em 1946, William
Branham dissera que um anjo trouxera a ele uma comissão de
Deus para levar um dom de cura Divina às pessoas do mundo.
O anjo havia dito a ele que se ele fosse sincero e levasse as
pessoas a crerem nele, nada pararia diante de sua oração, nem
mesmo o câncer. A senhorita Shirlaw enviou uma passagem aérea
para William Branham e rogou-lhe que fosse à África do Sul
para orar por ela. Infelizmente o evangelista estava já agendado
a ir para a Suécia, Finlândia e a Noruega. Quando Florence
Shirlaw soube que o irmão Branham pararia na Inglaterra para
orar pelo Rei George VI, ela fretou um avião para ir a Londres.
Seu avião pousou poucos minutos antes do avião que levava o
evangelista americano. Até então Florence estava quase morta.
Suas veias tinham entrado em colapso, significando que sua
enfermeira não mais podia inserir uma agulha para a alimentação
intravenosa. Sua voz era um sussurro: seu respiro era superficial;
seu pulso era lento e débil. William Branham pediu a Deus para
curá-la no Nome de Jesus Cristo, e então ele profetizou: “Assim
diz o Senhor: ‘Você viverá e não morrerá’.” Tão incrível quanto
parecia a profecia, foi verdade. O artigo mostrava uma foto
atualizada de Florence Nightingale Shirlaw pesando setenta
quilos, sorrindo, parecendo cheia de vida e energia.

Willie Upshaw embolsou o recorte de jornal em seu casaco
azul. Sua fé estava queimando como um fogo em arbusto soprado
por um fresco vento californiano. Apenas deixe-o entrar naquela
fila de oração agora...

16 SOBRENATURAL: A Vida de William Branham
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Seu táxi lento, parou, fazendo este cartão de oração estar
distante. Willie murmurou para si mesmo: “Não permita nada te
desencorajar, e não desista.”

HOWARD BRANHAM bateu de leve na porta do quarto de
hotel de seu irmão. “Billy,” disse ele calmamente, “a reunião
está para começar. Se não nos apressarmos, vamos nos atrasar.”

Ele esperou por uma resposta. Nada veio. Howard levantou
sua mão para uma batida mais forte, mas decidiu não fazê-lo.
Este era o quarto dia deles em Los Angeles e ele podia dizer que
seu irmão estava sentindo a tensão de orar pelos enfermos. Apesar
disto, Howard jamais vira seu irmão cair no sono antes de uma
reunião. Mais do que provavelmente ele estava em profunda
oração. Howard desceu as escadas ao restaurante, pediu um milk-
shake maltado, e o tomou vagarosamente através de um
canudinho. Terminando de tomá-lo, ele subiu as escadas para
bater na porta novamente. Desta vez a porta estava entreaberta.

William Branham não conversou com seu irmão enquanto
seguiam ao Templo Calvário. Seus pensamentos estavam
centrados no Espírito Santo. Em seu quarto o anjo do Senhor o
tinha visitado. Até mesmo quando Bill não podia ver o anjo, ele
podia sempre dizer quando o anjo se aproximava. Uma pressão
tocava sua pele, como uma brisa carregada de eletricidade. Na
presença deste ser sobrenatural, Bill ficava entorpecido com
reverência e temor. Embora o anjo se encontrara com ele centenas
de vezes, Bill sempre se sentia apreensivo com sua chegada.
Entretanto, este temor diminuía quando o anjo falava.
Frequentemente visões seguiam. Bill não tinha controle sobre
aquelas visões. Em tais momentos ele não podia nem mesmo
controlar sua própria voz. É por isto que ele não disse nada a
seu irmão Howard no caminho para a igreja; ele não queria
perturbar a unção do Espírito Santo que estava sobre ele, porque
ele sabia que seu dom iria automaticamente operar sob aquela
unção, puxando sua energia, e ele precisava guardar sua força
para a reunião da noite.

Milagres em Preto e Branco 17
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Uma vez chegando no Templo Calvário mais tarde do que
agendado, Bill não ficou surpreso em encontrar seu administrador,
W.J. Ern Baxter, atrás do púlpito, pregando. Quando viu Bill, Ern
Baxter imediatamente encerrou sua pregação e guiou o povo
cantando a canção tema das Campanhas Branham:

Somente crer, somente crer,
Tudo é possível, somente crer...

Depois de saudar a audiência, Bill pediu se aqueles que
estavam no fundo podiam ouvi-lo. Poucas mãos se levantaram
para satisfazê-lo, então ele pediu ao homem que estava
direcionando o som ao público para aumentar o volume. Este
era um ajuste comum, causado pela diferença em tamanho entre
Bill e seu administrador. Embora os dois tinham quase a mesma
idade, eles eram opostos em aparência e maneira. Ern Baxter
era um homem grande, com mais de um metro e oitenta, com
uma grande cavidade na costela que fazia seus sermões serem
barítonos. O cabelo de Baxter crescia fino e era grosso em cima
de uma cabeça quadrada, e usava óculos. Em contraste, William
Branham tinha somente um metro e setenta de altura e pesava
cerca de setenta quilos. Aos 42, o cabelo de Bill tinha se afinado
em cima e retrocedido às têmporas, acentuando sua testa alta e
inclinada. Ele tinha olhos fundos que dava a impressão de intensa
concentração, como uma águia em uma alta rocha olhando o vale
abaixo, não permitindo movimento algum escapar sem ser notado.

Do começo de seu ministério nacional em junho de 1946 a esta
reunião em fevereiro de 1951 em Los Angeles, William Branham
tinha enfocado a maior parte de sua energia orando pelos enfermos.
Se ele pregasse antes de chamar uma fila de oração, pregaria um
curto sermão sobre as bases Bíblicas para a cura Divina. Até mesmo
se ele não pregasse, ele tomava sempre alguns minutos para explicar
seu ministério incomum. Ele dizia algo como:

“Queridos amigos cristãos, antes que comecemos a fila de
oração, eu quero que todos entendam claramente que eu não
clamo ser um curador Divino. A única coisa que eu posso fazer
por você é orar por você. Nenhum homem pode curar. Somente
Deus é o curador.

18 SOBRENATURAL: A Vida de William Branham
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Eu sou apenas um homem, seu irmão, com um ministério
vindicado por um ser sobrenatural, o anjo do Senhor que tem
vindo de Deus para ministrar estas bênçãos a vocês. O fio elétrico
vai para a luz e diz: ‘Olhe que grande fio eu sou?’ Não, o fio não
tem nada a ver com o fazer da luz. É a corrente no fio que faz a
luz. Eu sou como este fio elétrico. Eu não tenho luz própria até
que isto seja ligado em algum lugar. Vê você que dou louvor a
Jesus Cristo? Não é para mim; é para Ele.

Algumas pessoas pensam que anjos não estão no Novo
Testamento e que o Espírito Santo somente guiava a igreja
primitiva. É verdade que o Espírito Santo guia a igreja, mas
anjos estão sempre ministrando espíritos em todas as eras.
Lembre-se de Atos capítulo 8, o anjo do Senhor apareceu a Filipe
e disse a ele para ir ao deserto de Gaza e testemunhar para aquele
eunuco da Etiópia. E quando Pedro estava na prisão, o anjo do
Senhor reluziu como uma luz sobre ele, o tocou, desprendeu as
correntes e o guiou para fora.96 E não se esqueça de São Paulo.
Depois de 14 dias e noites no mar naquela tempestade, todas as
esperanças de serem salvos haviam se ido, Paulo disse:
‘Senhores, tenhais bom ânimo; porque não se perderá a vida de
nenhum de vós, porque, esta mesma noite, o anjo de Deus, de
quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, porque creio em
Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito.’97 João
o Revelador escreveu no último capítulo da Bíblia: Eu, Jesus,
enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas nas igrejas.98

Vê, o livro de Apocalipse foi mostrado a João pelo anjo do Senhor.
E João caiu prostrado para adorar aquele anjo e o anjo o impediu,
dizendo: ‘Não vês tu que eu sou conservo teu e de teus irmãos, os
profetas.’99 O espírito profético que tem estado nos profetas através
das eras estava ali profetizando através de João, mostrando a ele
o futuro por um anjo. Este mesmo Espírito está aqui neste edifício
esta noite. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não tente
imaginar isto, apenas aceite isto.”

Milagres em Preto e Branco 19
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Nesta noite em fevereiro de 1951, enquanto Bill estava
explicando seu ministério para sua audiência em Los Angeles,
ele sentiu o anjo do Senhor sair de seu lado e se mover sobre a
audiência. Isto por si mesmo não era incomum em suas reuniões,
exceto pelo que o anjo normalmente não fazia isto até que a fila
de oração começasse e a fé estivesse normalmente mais elevada.
Talvez havia alguém aqui que já tinha tremenda fé. Bill estudou
a multidão enquanto falava. Então ele viu isto - uma Coluna de
Fogo queimando tão forte quanto o flash de uma câmera. Ela
pairava sobre um homem magro que estava sentado nos fundos
próximo a um corredor.

Bill observou aquela luz sobrenatural até que se tornou uma
visão. Embora seus olhos permaneceram bem abertos, ele não podia
mais ver a multidão e o santuário do Templo Calvário. Ao invés
disto ele viu um rapaz puxando uma carroça para um palheiro num
dia de verão. O rapaz subiu no topo do palheiro e começou a lançar
a palha na carroça. Uma parte da mente de Bill estava vagamente a
par que ele ainda estava no Templo Calvário em Los Angeles,
falando a milhares de pessoas; mas a parte ativa de sua mente estava
ali naquele palheiro, observando um drama se desenrolar. Era como
se estivesse em dois lugares ao mesmo tempo.

Enquanto observava, ele continuou a falar no microfone. “Eu
vejo um rapaz em cima de um palheiro. Ele está vestido
estranhamente. Oh! Ele caiu do palheiro e atingiu suas costas na
carroça. Eu vejo um homem pegá-lo e levá-lo a um médico. O
médico tem um bigode grisalho e está usando óculos que vem até
a ponta de seu nariz. Eu vejo o médico examinando o rapaz, mas
inutilmente. Nada pode ser feito. O médico o envia para casa,
para a cama. O rapaz fica tão mal que ele mal pode suportar a
vibração causada pelo caminhar de alguém no quarto. Eu o vejo
perfurando buracos no chão de madeira para reduzir as vibrações.
Agora o rapaz está fazendo algum tipo de trabalho... oh, ele está
escrevendo. Agora ele se torna um grande homem. Eu posso vê-
los empurrando-o por toda a parte em uma cadeira de rodas, e ele
pode até mesmo caminhar se usar muletas e um aparelho nas
costas. Eu o vejo sentado em um banco e as pessoas estão
aplaudindo seus discursos. E amigos, eu não sei por quê, mas eu
vejo a Casa Branca em Washington D.C. Agora isto terminou.”
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A rápida sucessão de cenas se desvaneceram e Bill estava
novamente olhando para as pessoas no Templo Calvário. Ele
não mais podia ver a luz do anjo nos fundos do santuário, então
ele estudou as faces daqueles que estavam assentados próximo
de onde aquela luz tinha estado. “Ali está ele,” disse Bill
apontando. “É o ancião sentado ali atrás com um par de muletas
com as mesmas no corredor próximas de seu assento.”

Enquanto todos viravam para olhar, Bill perguntou a Howard
quantos cartões de oração tinham sido dados? Tipicamente
Howard dava 100 novos cartões a cada noite da campanha. Cada
cartão tinha uma letra e um número impresso. Bill escolhia um
número aleatoriamente, como 85, e então ele pedia para aqueles
que tinham número 85 ao 100 para se ajuntarem para a fila de
oração. Já que uma letra diferente do alfabeto era usada a cada
noite, cada número 85 valia somente para um culto. Isto mantinha
o processo de seleção justo; todos que queriam oração tinham a
mesma chance de entrar na fila de oração a cada noite.

Enquanto Howard alinhava as pessoas no corredor ao lado,
Ern Baxter veio a Bill e disse: “Irmão Branham, você conhece o
homem que você viu na visão?”

“Não, senhor, eu não conheço.”
“É William Upshaw, um ex-congressista dos Estados Unidos.

Ele quer falar com você, então eu usei uma extensão para o
microfone ali.”

Um oficial plugou a extensão do microfone no sistema de
som. A voz do senhor Upshaw veio através das caixas
amplificadoras. “Meu filho, como você sabia que eu cai e me
machuquei quando eu era um rapaz?”

“Senhor,” Bill respondeu: “Eu jamais ouvi falar de você antes.
A única coisa que eu posso dizer é o que eu vi na visão.”

“Bem, isto é exatamente o que aconteceu. Meu nome é
William Upshaw e por oito anos eu fui um congressista da
Geórgia. Eu me candidatei a presidente dos Estados Unidos
em 1932, mas fui derrotado porque eu me coloquei contra a
legalização de uísque. Eu sou contra isto até o dia de hoje. Eu
tinha 18 anos quando me machuquei. Eu tenho estado inválido
por 66 anos - sete anos acamado e 59 anos na cadeira de
rodas e muletas. Eu tenho orado dúzias de vezes, sem sucesso.

Milagres em Preto e Branco 21



LIVRO 4

Há poucos dias atrás o doutor Roy Davis me aconselhou a vir
até aqui e pedir que você intercedesse a Deus por mim. Meu
filho, eu vou ser curado?”

“Eu não posso te dizer, meu irmão. Eu não sei. A única coisa
que eu posso te dizer é o que eu vi na visão. E agora ela tem se
ido de mim.”

Bill olhou para o corredor ao lado. Howard acenou em sinal
que a fila de oração estava pronta para começar.

Embora o santuário estivesse cheio, poucas pessoas foram
permitidas se assentarem atrás de Bill na plataforma. Ele
aprendera por experiência que isto era melhor. Sob a unção ele
se tornava extremamente sensível a espíritos. Se a plataforma
estivesse cheia de pessoas, ele podia sentir cada cético entre
eles, e suas dúvidas faziam as coisas mais difíceis para ele para
manter o foco de sua atenção nas necessidades na fila de oração.
Isto não foi simplesmente sua idéia; ele tinha precedentes
Escriturais. Antes que Jesus ressuscitasse a filha de Jairo dos
mortos, Ele fez com que cada duvidador saísse dali. Pedro fez o
mesmo antes de orar por Dorcas.100 Mas havia uma outra razão
pela qual Bill não queria céticos atrás dele: sempre que uma
pessoa com epilepsia se aproximava do anjo do Senhor, o
demônio de epilepsia lançava um acesso de raiva. Se houvesse
céticos por perto, suas incredulidades alimentariam aquele
demônio, fazendo isto ser mais difícil para Bill controlar. Às
vezes Bill permitia ministros se assentarem atrás dele na
plataforma se ele tivesse certeza que eles criam em seu dom.
Ele podia sentir a fé deles, e isto o ajudava.

Quando a primeira pessoa na fila de oração vinha até ele, Bill
falava com ela ou ele por algum tempo a fim de contatar o espírito
da pessoa, assim como Jesus fez quando falava com a mulher
samaritana no poço de Jacó.101 Se a pessoa fosse uma cristã, Bill
podia sentir um caloroso espírito de boas vindas. Frequentemente
ele via um brilho de luz ao redor da cabeça de um cristão. Não
levava muito tempo de conversação antes que Bill sentisse a
unção cair sobre ele. Assim era quando uma visão normalmente
aparecia. Ele podia ver o paciente se elevar ao ar e encolher,

22 SOBRENATURAL: A Vida de William Branham

100 Marcos 5:35-48; Atos 9:36-42
101 João 4:6-19



LIVRO 4

como se a pessoa estivesse se distanciando dele a uma velocidade
supersônica. Uma cena então se formava em miniatura,
frequentemente mostrando algo ou revelando algo do passado
da vida da pessoa, e sempre mostrava algo específico sobre o
problema da pessoa. Aquelas visões eram similares a sonhos,
exceto por Bill estar bem acordado, e as cenas que ele assistia
eram claras e distintas. Ele podia ver o endereço da pessoa ao
lado de uma casa ou um nome sobre uma caixa de correio. Muitas
vezes ele sabia o que havia de errado com o paciente ouvindo o
doutor fazer o diagnóstico. Enquanto ele observava a cada visão,
ele dizia a audiência o que ele estava vendo, mas aquelas palavras
não saíam por vontade própria. Quando a visão o deixava, ele
podia reter uma fraca lembrança do que ele tinha visto, e
pouquíssimo do que tinha dito. Mas aqueles na fila sempre
confirmavam que o que ele dizia a eles sob a unção era verdade.
Se Bill visse uma luz brilhar e girar sobre a cabeça do paciente,
ele sabia que um milagre tinha acontecido. Em outras vezes Bill
podia ver as pessoas curadas na visão. Isto jamais falhou em ser
a verdade.

Havia uma distinta diferença entre a unção de pregar e a
unção de ter visões. A primeira dava força a Bill; a segunda o
esgotava. Bill não era um homem fraco. Quando caçava (o que
fazia com frequência) ele caminhava 56 quilômetros por dia em
uma região quebrada, então se levantava no dia seguinte e fazia
o mesmo... mas ter uma visão o esgotava mais do que se ele
estivesse marretando por uma hora. Durante aquelas filas de
oração, as visões vinham uma bem após a outra. Quando cada
visão encerrava, a unção o deixava temporariamente, pairando
sobre ele como uma pomba, esperando pela aproximação do
próximo paciente. Se não fizesse assim, em pouco tempo Bill
entraria em colapso. Seu corpo não suportaria a tensão. Embora
assim fosse, ele podia aguentar 20 minutos, ou talvez 30, antes
da exaustão o entorpecer.

Naquela noite no Templo Calvário, as 15 pessoas escolhidas
para a fila de oração vieram a frente uma a uma, cada qual
com seu problema, os quais as visões discerniram com precisão.
Quando chegou a hora da última pessoa se aproximar dele, Bill
cambaleou como se fosse cair. Ern Baxter foi adiante para pegá-lo,
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mas Bill recuperou seu equilíbrio. Sua face ficou enrubecida. Seus
lábios ficaram grossos e sua pele formigou como se fosse falta de
circulação.

De repente uma outra visão apareceu. Bill olhou um jovem
médico usando um casaco branco. O médico usava óculos com
lentes grossas e tinha um refletor amarrado em sua testa.
Cruzando seus braços, o médico olhou abaixo e meneou sua
cabeça desanimado. Bill seguiu o olhar do médico, e disse: “Eu
vejo um jovem doutor, magro e alto; ele está usando óculos com
armação na cor laranja. Ele está operando uma garotinha de cor
com cerca de 5 ou 6 anos de idade. Ele tirou suas amígdalas,
mas algo deu errado e agora ela está paralisada dos ombros para
baixo.”

No mesmo momento em que a visão o deixou, Bill ouviu
uma mulher gritar. Lá de trás do santuário, uma mulher forte e
de cor tomou seu caminho para frente. Ela estava empurrando
uma maca sobre rodas e gritava: “Senhor, tenha misericórdia!
Aquela era meu bebê!” Vários oficiais tentaram impedi-la. Como
um jogador de futebol americano, esta grande mulher empurrou
os oficiais ao lado e continuou seu caminho. Finalmente homens
suficiente formaram uma linha em sua frente e ela teve que parar,
mas continuava gritando: “Pastor, aquele era meu bebê! E era
assim que o doutor se parecia. Isto aconteceu há dois anos atrás
e ela não tem caminhado desde então. Ela está curada?”

“Eu não sei, tia. Como eu disse ao congressista antes, a única
coisa que eu posso dizer é o que eu vejo na visão. É sua filha na
maca?”

“Sim. Eu tenho orado inúmeras vezes por sua cura.”
“Bem, tia, eu posso orar por ela e talvez o Senhor Jesus a

cure; mas para dizer que vai ser curada, isto não posso dizer por
mim mesmo.” Ele olhou para seu irmão. “Howard, é a última
pessoa na fila?”

Howard meneou sua cabeça confirmando que era o último
paciente a ir à frente. Bill notou o que parecia como que um
risco branco movendo-se sobre a cabeça das pessoas. Enquanto
ele observava, o risco se expandiu a rua de uma cidade.
Então ele viu uma menininha pulando na rua embalando uma
boneca em seus braços.

24 SOBRENATURAL: A Vida de William Branham



LIVRO 4

Bill disse à mãe: “Tia, Jesus Cristo tem te recompensado por
sua fé. Sua filhinha está curada.”

Tremendo de emoção, a mãe se inclinou sobre a maca e beijou
sua filha. Então ela olhou acima e perguntou: “Pastor, quando
ela ficará bem?”

“Ela está bem agora mesmo, tia.”
Enquanto a mãe estava olhando para o evangelista, sua filha

tinha quietamente se deslizado da maca. Assim que a menina
teve certeza de que suas pernas a sustentaria, ela gritou. Girando
para olhar, sua mãe gritou também, e então caiu para trás nos
braços dos oficiais. Um minuto mais tarde, mãe e filha
marcharam de mãos dadas pelo corredor, louvando a Deus. A
multidão entusiasticamente acrescentava sua aprovação.

Bill observava a ambas até que mãe e filha tinham saído pela
porta. “Vê o que o Senhor Jesus pode fazer,” ele disse, suas palavras
foram pronunciadas inarticuladamente porque ele se sentia muito
fraco. Ele estava prestes a se virar para falar com a última mulher na
fila de oração quando ele novamente captou um movimento de canto
de olho. Olhando com atenção, Bill viu o ex-congressista pulando na
mesma rua sobre a audiência. O congressista Upshaw estava vestido
com um terno marrom chocolate com um certo padrão de listras e
estava usando um chapéu sulino, Stetson. Ele sorria cordialmente e
inclinava seu chapéu para as pessoas enquanto caminhava.

Bill olhou para onde estava sentado o senhor Upshaw
próximo ao corredor central. Aqui na igreja este estadista ancião
estava usando um terno azul e uma gravata vermelha.

“Congressista, você tem um terno marrom escuro com listras
finas e brancas?”

O ancião cavalheiro ainda segurava o microfone. “Sim, meu
filho. Eu comprei um antes de ontem.”

Agora Bill sabia o que ia acontecer. “Meu irmão, você tem
sido um homem reverente e tem honrado a Deus todos estes
anos. Deus está te recompensando agora fazendo de seus últimos
dias, dias felizes. Você pode caminhar agora, congressista. O
Senhor Jesus Cristo tem te curado.”

O senhor Upshaw não sabia o que fazer. Ele disse: “Deus
seja louvado. Meu filho, se Jesus Cristo me permitir caminhar
sem estas muletas, eu usarei o resto de meus dias para Sua glória.”
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“Congressista...” Bill pausou, e cambaleou. Ele sentiu sua
força diminuindo-se rapidamente. Ern Baxter e Leroy Kopp o
seguraram e começaram a levá-lo embora. Bill sussurrou:
“Congressista, no Nome de Jesus Cristo, levante-se e caminhe.
Deus tem te curado. Isto é: ‘Assim Diz o Senhor’!”

O pastor Leroy Kopp voltou ao microfone e disse: “O irmão
Branham disse que o congressista está curado!”

Willie Upshaw sentiu seu coração saltar. Ele disse a si mesmo:
“O irmão Branham conhece a mente de Deus, então eu devo dar
um passo pela fé e aceitar Jesus Cristo como meu Curador.”

Ele sentiu algo frio descer através de seu corpo. Dando
pontapés nas muletas, ele se colocou em pé e deu um passo ao
corredor. Os nervos em suas pernas, inertes por muito tempo,
de repente formigaram com vida. O sangue enchia seus músculos
paralisados. Milagrosamente suas pernas o sustentava. Ele deu
um outro passo, e então um outro passo. Ele estava conseguindo!
Ele estava caminhando sem ajuda!

Enquanto a audiência adorava a Deus exuberantemente, Willie
Upshaw desceu pelo corredor até a frente e cumprimentou um
atordoado Leroy Kopp. Então, ficando onde todos podiam vê-lo,
William Upshaw estendeu sua mão até tocar o dedo do pé.
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Capítulo 54
Olhando Para Trás Desde 1951

EM UMA MANHÃ quente de junho em 1951, William
Branham chegou em casa em Jeffersonville, Indiana, esperando
ter um descanso antes iniciar a próxima série de campanhas.
Em julho ele estava agendado a duas semanas diretas de reuniões
- primeira semana em Toledo, Ohio; então duas noites em Zion,
Illinois; então quatro noites em Erie, Pennsylvannia. Ele sabia
que isto seria muito puxado para ele e já que ele estava exausto
de sua última campanha, ter um descanso agora era importante
para preservar sua saúde.

Encontrar tempo para descansar e repousar não era fácil para
ele, nem mesmo em casa. Tão logo as pessoas souberam que ele
estava de volta na cidade, visitantes começaram a tocar a
campainha, e ao meio-dia sua sala de estar estava cheia de
estranhos querendo entrevistas pessoais e orações. Isto sucedeu
desta maneira desde quando Deus deu-lhe sua comissão em 1946.
Normalmente Bill não se importava com estas constantes
intrusões em sua privacidade. Ele amava o povo e queria ajudá-
los. Mas agora ele estava cansado demais para ajudar a alguém.
Se ele desse entrevistas pessoais hoje, as visões (e sempre havia
visões durante as entrevistas) o levaria a um esgotamento.

Meda disse: “Bill, antes que uma multidão se ajunte, deixe-
me te levar a algum lugar.”

Eles foram à Área do Moinho do Tunnel, a 24 quilômetros a
nordeste de Jeffersonville. Naqueles bosques, ele frequentemente se
retirava durante tempos de problemas e encontrava paz nesta selva
verde e quieta. Escondido entre aquelas colinas estava uma caverna
onde ele as vezes ia para descansar e orar. Mas hoje aquele não era
seu destino. Era uma caminhada difícil até sua caverna secreta. Bill
tinha levado Meda ali uma vez, logo após se casarem em 1941.
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Uma vez foi suficiente para ela. No caminho de volta a
Jeffersonville, Bill sentiu um impulso para parar no lugar onde
ele tinha ido a escola quando era um menino. Ele virou o carro
a uma pradaria e estacionou. Rebeca saiu para pegar flores
silvestres. Meda foi atrás dela. Bill passeou pela velha bomba
d’água, bombou e pegou para si um pouco de água. A escola
com uma única sala não era longe desta bomba d’água. Nada
fora deixado para o prédio escolar agora, nem mesmo uma pedra
para marcar sua fundação. Encostando-se a uma cerca de
madeira, Bill olhou através do vale o lugar onde ele havia
crescido. Era escassamente povoado; agora casas bem
construídas cobriam a ladeira. Quão diferente elas se pareciam
da cabana de madeira de dois cômodos que ele vivera quando
era um menino. Quão drasticamente o mundo tinha mudado em
30 anos!

Bill lembrou-se de quão grande as madeiras de sua cabana
pareciam para ele quando ele era um garotinho. Atrás da cabana
havia uma grande macieira que ele uma vez pensou que viveria
para sempre. Agora tinha se ido. Ele se lembrou do banco que
seu pai construiu debaixo daquela macieira, e o espelho quebrado
pregado em seu tronco. Quantas vezes ele tinha visto seu pai se
barbear debaixo daquela árvore? Charles Branham era um
homem baixo e forte com poderosos músculos. Quando ele tirava
a camisa para se lavar e se barbear, aqueles músculos pareciam
ondular sob sua pele. Bill lembrou-se que uma vez pensou: “Que
coisa! Olhe quão forte é meu papai. Ele vai viver 100 anos!”
Mas ele não viveu. Ele morreu em 1936 na idade de 52 anos,
tendo se destruído de tanto beber uísque.

Havia uma fonte em frente a cabana. Bill pensou em quantas
vezes ele tinha arrastado um pesado balde feito de madeira de
cedro até aquela fonte de água. Era difícil ser o mais velho de
dez filhos. Seus pais esperavam muito dele. Ele costumava pedir
a seu irmão Edward para fazer tarefas para ele em troca de doce.
Agora a fonte havia se ido, sem dúvida coberta por uma
escavadora. Edward havia se ido também.

Bill derramou lágrimas ao pensar em Edward. Embora
Edward fosse um ano mais novo do que ele, eles tinham
começado a ir a escola juntos. Aqueles foram anos difíceis.
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Sua família era tão pobre que nem ele ou Edward tinham roupas
suficientes. Naquele outono de 1917 Bill tinha ido a escola sem
camisa. Quando nevou, uma senhora, vizinha, sentiu pena dele
e lhe deu um casaco. Durante todo aquele inverno Bill usou seu
casaco cada minuto que ele esteve na escola para que as outras
crianças não soubessem que ele não estava usando uma camisa.
Durante o intervalo as outras crianças escorregavam com seus
trenós adquiridos em lojas. Bill e Edward acharam um velho
tacho de metal e usaram-no como um trenó até o fundo
enferrujado se romper. Ao meio-dia ele e Edward desciam ao
rio Ohio para comer seu escasso lanche. Eles tinham somente
uma lancheira. Colocando-a em um toco entre eles,
cuidadosamente dividiam o feijão e o pão de milho em igual
porção. Bill lembrou-se da vez que sua mãe tinha preparado
pipoca como alimento para eles. Bill tinha se deslizado para
fora da sala mais cedo para pegar mais do que sua porção. Oh,
como ele lamentou ter trapaceado seu irmão!

Isto aconteceu em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial.
O ritual matutino nunca mudou. Depois do toque da campainha
escolar, a senhora Temple ajuntava seus estudantes no jardim
da escola, formando uma fila indiana, usando uma palmatória.
Depois de empenhar submissão à bandeira, eles se viravam para
a escola, colocavam um braço no ombro do aluno da frente e
marchavam para dentro. Cada estudante tinha seu lugar ordenado
naquela fila. Bill podia se lembrar da ordem. Primeiro era Roland
Hollaway, ruivo e de forte temperamento. Roland atirou em um
homem em um jogo de dados e morreu na prisão. O próximo foi
Wilmer. Ele entrou em uma briga de faca e morreu com sua
garganta cortada. E Willis Paul? Ele morreu com uma
enfermidade que se alastrou em seu corpo. Howard Higgins
morreu quando a fábrica da Colgate explodiu. Ralph Fields e
Willie Hinkle? - eles também morreram. Depois de Willie era
Edward, mais jovem que Bill. Edward sempre ficava atrás de
Bill na fila, com sua mão sobre o ombro de Bill enquanto
marchavam para a escola. (De repente a nostalgia agridoce de
Bill ficou mais para amarga do que doce. Em 1928 Edward
Branham morreu em Jeffersonville enquanto Bill estava
trabalhando com gado no Arizona. Isto foi antes de Bill ser um cristão.
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Mesmo assim, quando Edward estava morrendo ele disse: “Diga
a Bill que eu o verei algum dia no céu.”)

“Oh, Deus,” Bill pensou: “aqui eu estou sozinho dentre eles.
Quem sou eu para ainda viver? Como é verdade a Tua Palavra:
Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a
futura.102 Oh, Senhor, eu daria o resto de minha vida mortal se
Tu me permitisse pegar um pouco de pipoca, subir até aquelas
portas e dizer: ‘Edward, amigão, aqui está um punhado de pipoca
que te trapaceei quando éramos garotos’.” De repente Bill chorou
em alta voz: “Oh, Deus, permita os anjos virem para pegar minha
alma pobre e cansada e me carregarem daqui! Este mundo não
mais é meu lar!”

Isto fez com que Meda viesse a seu lado. Abraçando Bill, ela
disse: “Querido, você veio até aqui para descansar e aqui está
você chorando como um bebê. Não faça isto.”

“Querida,” Bill disse: “se você somente soubesse o que estava
passando pelo meu coração. Eu me lembro de estar bem ali
naquela casa quando a pequena Sharon Rose ficou doente. Hope
ficou doente depois dela.103 Eu posso entender por que Deus
levou Hope, mas eu nunca entendi por que Ele levou Sharon
Rose. Ela só tinha nove meses de idade.”

Meda o silenciou: “Você não deveria pensar em tais coisas,
Bill. Não agora.”

Mas sua admoestação veio tarde demais. Ele já estava se
lembrando...

WILLIAM BRANHAM nasceu em uma cabana simples
de um cômodo próximo de Burkesville, Kentucky. Sua mãe
Ella era praticamente uma criança - tinha 15 anos de idade.
Seu pai, Charles, tinha 18. Bill veio ao mundo pouco antes
do raiar do dia, no dia 6 de Abril de 1909. De acordo com
aqueles que estavam ali - a parteira, uma vizinha, a avó,
Ella e Charles - poucos minutos depois de seu nascimento,
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uma luz antinatural se arremessou na cabana através da janela
aberta, pairou por um momento sobre sua cama, e então
desapareceu através do teto. Esta foi a primeira dica de que sua
vida fora destinada para ser diferente.

Em 1912 Charles se mudou com sua família para uma fazenda
próximo de Jeffersonville, Indiana. Em 1917, logo depois de
Bill começar a frequentar a escola, algo aconteceu que o
apavorou, a experiência se tornou uma de suas mais vívidas
lembranças de sua infância. Isto foi durante a Proibição e seu
pai o fazia puxar baldes de água acima para a produção de bebida
alcoólica bem escondida em um abrigo atrás da casa. A meio
caminho da colina, com sete anos de idade, Billy se assentou
debaixo de uma árvore de álamo para descansar. Logo ele notou
um redemoinho estranho nos galhos mais de cima - estranho
porque era só em um lugar. De repente ele ouviu uma voz que
soou como se viesse do redemoinho. A voz disse: “Nunca bebas,
fume ou corrompa seu corpo de forma alguma, pois tenho uma
obra para você fazer quando ficares mais velho.” Bill soltou
seu balde de água e correu para casa, gritando e foi até sua mãe.
Ele jamais se esqueceu daquela voz; e quando ele tentava
desobedecer ao comando dela, algo além de seu entendimento
sempre o impedia.

Apesar destas experiências, Bill cresceu longe de Deus. Na
idade dos 23 anos, enquanto trabalhava para a Companhia de
Gás de New Albany, se intoxicou com gás. Este infortúnio
seriamente afetou sua saúde. Sua cabeça e estômago doiam
constantemente e ele desenvolveu astigmatismo. Seu médico,
procurando por um diagnóstico, estava perplexo. Finalmente
ele decidiu que o apêndice de Bill estava inflamado e que deveria
ser removido.

Imediatamente após a operação, enquanto Bill estava deitado
em um quarto no hospital, ele sentiu sua vida se esvaindo. Ele
tentou chamar uma enfermeira, mas ele só conseguia sussurrar.
Enquanto sua batida cardíaca caia, o quarto mudou. Ele pensou
que estava caminhando em uma floresta escura e fria. A morte
estava espiando-lhe. À distância ele ouviu o som do vento se
aproximando. Apavorado, ele pensou que a morte estava vindo
para levá-lo.
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De repente ele estava de pé novamente debaixo daquela
árvore de álamo de sua infância, olhando acima ele viu o mesmo
redemoinho mover-se nos galhos. Novamente ele ouviu aquela
voz profunda falar com ele, mas desta vez as palavras terminaram
diferente. A voz disse: “Nunca bebas, fume ou corrompa seu
corpo de forma alguma... Eu te chamei e você não atendeu.”

Bill clamou: “Jesus, se isto és Tu, permita-me voltar
novamente para a terra e pregarei Teu Evangelho dos telhados
às esquinas. De Ti contarei a todos.”

Instantaneamente a visão acabou e Bill estava de volta no
quarto. Gradualmente sua saúde retornou.

Ele se tornou um pregador na Igreja Batista Missionária, mas
logo ele se sentiu guiado a formar uma igreja independente. No
domingo a tarde, do dia 11 de junho de 1933, ele estava
terminando uma reunião de avivamento de duas semanas
batizando seus convertidos no rio Ohio. Mais de mil pessoas
observavam das margens. Depois que Bill batizou 16 pessoas
no Nome do Senhor Jesus Cristo, repentinamente uma bola de
fogo apareceu no céu vindo diretamente a ele e a voz disse:
“Assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira
vinda de Jesus Cristo, assim tu és enviado com uma mensagem
para precursar Sua segunda vinda.”

Neste tempo, Bill não entendia o que isto significava. Parecia
apenas mais um incidente em uma corrente de incríveis eventos
que o tinha seguido em toda sua vida; somente agora que ele era
um cristão, tais experiências estavam aumentando. Uma vez ele
até mesmo teve uma visão do Senhor Jesus Cristo pairando no
ar a pouca distância do chão. Perturbado por estes
acontecimentos, ele buscou o conselho de outros ministros que
moravam por perto. Eles o advertiram a deixar tais coisas de
lado, sugerindo que o diabo estivesse brincando com sua mente.
Isto assustou Bill e por anos ele resistiu a este chamado incomum
de Deus em sua vida. Então em Maio de 1946, a confusão de
Bill chegou a seu limite. Retirando-se à sua caverna secreta, ele
declarou que não sairia do deserto até que Deus se encontrasse
com ele e explicasse o significado de sua vida estranha.

Por muitas horas ele derramou seus sentimentos angustiados
em oração. Então ele caiu silenciosamente.
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Embora a hora era passada de meia noite, dormir estava longe
de sua mente. Bill estava sentado em uma escuridão total, orando,
pensando e ouvindo. De repente ele viu uma luz, a qual cresceu até
preencher toda a estreita caverna. Então ele ouviu passos. Da luz
saiu um homem de pés descalços numa vestimenta branca. O homem
tinha um metro e oitenta e devia pesar pelo menos uns noventa
quilos. Cabelo fino e escuro caia sobre seus ombros, moldando
uma face desbarbada com olhos penetrantes e olhar firme.

O terror agarrou Bill com dedos estrangulantes. Então o
homem disse: “Não temas,” e o terror de Bill desapareceu. Esta
era a mesma voz profunda e ressonante que Bill ouvira falar
com ele daquela árvore de álamo quando ele era um menino. O
homem continuou: “Eu fui enviado da presença do Deus Todo-
Poderoso para te dizer que seu nascimento peculiar e vida
incompreendida têm sido para indicar que tu levarás um dom
de cura Divina para as pessoas do mundo. Se fores sincero
quando orar e levar as pessoas a crerem em ti, nada parará
diante de sua oração, nem mesmo o câncer. Você irá a muitas
partes da terra e orará por reis, governantes e potentados. Você
pregará para multidões ao redor do mundo e milhares virão te
pedir conselhos. Tu deves dizer a eles que seus pensamentos
falam mais alto nos céus do que suas palavras.”

Bill expressou que ele era pobre demais e iletrado para cumprir
este feito, argumentando que ninguém creria nele. O anjo disse:
“Assim como ao profeta Moisés foi dado dois sinais para provar
que ele fora enviado por Deus104, assim te será dado dois sinais.
Primeiro: quando você tomar a mão direita de uma pessoa na
sua esquerda, tu serás capaz de detectar a presença de alguma
doença causada por germe, pelas vibrações que aparecerão em
sua mão esquerda. Então tu deves orar pela pessoa. Se sua mão
voltar ao normal, podes pronunciar que a pessoa está curada; se
não, apenas peça a bênção sobre ela e se vá. Sob a unção de
Deus, não tente pôr seus próprios pensamentos; te será dado o
que dizer. Se tu permaneceres humilde e sincero, acontecerá que
serás capaz de dizer por visão exatamente o segredo de seus
corações. Então as pessoas terão que crer em ti. Isto vai iniciar o
Evangelho em poder que trará a segunda vinda de Cristo.”
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Retornando a Jeffersonville, Bill contou à sua congregação
sobre a visita do anjo. Um membro da igreja repetiu a história
no trabalho. Isto chamou a atenção de William Morgan, cuja
esposa estava morrendo com câncer. Já que os médicos a tinham
desenganado, o senhor Morgan pensou que não teria nada a
perder levando-a para receber oração de Billy Branham.

William Morgan trouxe sua esposa inconsciente para a igreja
em uma maca. Quando Bill a tomou pela mão direita com sua
esquerda, ele sentiu uma sensação bem estranha. Seu pulso e
parte mais baixa do braço formigou ferozmente, como se ele
tivesse tocado uma moderada corrente elétrica. As vibrações
subiram pelo seu braço até ao seu coração. Seu relógio parou de
funcionar. A pele na parte de trás de sua mão ficou vermelha e
mostrou um padrão de bolinhas brancas. Quando ele pediu a
Jesus Cristo para curar esta mulher moribunda, as vibrações
pararam. Instantaneamente a mão de Bill voltou ao normal. Foi
quando ele percebeu que aquelas vibrações tinham vindo da vida
cancerosa do demônio que estava saqueando o corpo da mulher.
Agora o demônio havia se ido. Sem uma sombra de dúvida em
sua mente, Bill declarou: “senhor, não temas; porque Assim Diz
o Senhor: ‘Sua esposa viverá’!”

Margie Morgan se recuperou tão rapidamente que em poucos
dias seu médico surpreso lhe deu alta. Ela foi embora com
perfeita saúde.

As novas deste milagre se espalharam através de círculos
cristãos, incitando ministros de tão longe como de St. Louis,
Missouri, e Shreveport, Louisiana, a escreverem para Bill
pedindo a ele para ir e ter reuniões de avivamento em suas
regiões. Bill deixou seu emprego na companhia de serviço
público de Indiana e se afastou de sua posição como pastor do
Tabernáculo Branham em Jeffersonville para que assim pudesse
trabalhar como evangelista por tempo integral.

Ele viajou extensivamente, tendo campanhas de fé-cura ao
longo dos Estados Unidos e Canadá. O sinal em sua mão, e os
milagres que seguiam se combinavam para arrastar crescentes
multidões. Sempre que Bill pegava a mão direita de alguém com
sua esquerda, se a pessoa sofresse de alguma doença causada por
germe - ou viral - sua mão esquerda ficava vermelha e inchada.
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Ele podia identificar qualquer germe ou enfermidade viral pelo
padrão de bolinhas brancas que apareciam na parte de trás de
sua mão esquerda inchada. As pessoas nem mesmo tinham que
dizer a ele que doença tinham; ele dizia a elas, e toda vez ele
estava certo. Depois de orar pelo paciente, se o inchaço na mão
de Bill desaparecesse, ele sabia que o demônio tinha sido
expulso; a pessoa estava curada.

Em todas as reuniões milhares de pessoas se ajuntavam para
ver este dramático sinal de Deus e centenas clamavam por oração.
Vendo a grande necessidade, Bill se empurrava sem misericórdia,
orava por uma fila de enfermos por três, quatro, cinco e as vezes
até mesmo seis horas direto, noite após noite, mês após mês,
com poucos intervalos. Depois de dois anos de trabalho exaustivo
ele sofreu um colapso nervoso, o qual o forçou a deixar o
ministério por seis meses. Quando novamente ele voltou ao
serviço do Senhor, ele era mais sábio, um homem mais cauteloso.

Em 1949 o segundo sinal apareceu em seu ministério, assim
como o anjo disse que seria. Bill estava tendo um culto de oração
em Regina, Saskatchewan. Uma mulher de meia idade veio
adiante na fila de oração. Antes que Bill a tomasse pela mão
para um diagnóstico, ele a viu em uma visão como uma jovem;
ele viu seu problema e ele sabia por que ela tinha vindo para
receber oração. Então ele viu o futuro dela, um futuro no qual
ela estava curada. Começando naquela noite este segundo sinal,
discernimento por visão, superou o primeiro sinal em todas as
reuniões.

Não que o sinal em sua mão o deixara; não o deixara. Ele
podia usar a qualquer hora que parecesse apropriada. Bill jamais
se esqueceria do incidente que aconteceu em 1949, quando ele
estava tendo reuniões na Califórnia. Ele e Meda estavam no
hotel quando um amigo dele, Paul Malicki, ligou para pedir um
favor. “Irmão Branham, minha esposa há pouco deu à luz e agora
ela está bem enferma. O médico não consegue descobrir o que
há de errado. Posso trazê-la para te ver?”

“Certamente, irmão Malicki,” Bill respondeu, “mas você tem
que trazê-la hoje. Amanhã eu vou para Catalina.”

Paul Malicki levou sua esposa. Bill pôde ver de imediato,
que ela era uma mulher muito enferma. Ele disse: “Irmã Malicki,
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coloque sua mão na minha. Veremos se o Senhor nos diz o que
é isto.” Assim que a mão direita dela tocou na mão esquerda
dele, Bill disse: “Oh, é flebite.”

“Isto é estranho,” ela disse: “eu não tenho nenhum sintoma
de sangue coagulado em minha perna.”

“Espere e veja. É flebite sim. O dom jamais comete erros.”
A senhora Malicki olhou para a parte de trás da mão inchada

de Bill, a qual estava mosqueada com bolinhas brancas. “Isto é
uma coisa incrível para se ver, irmão Branham. Isto acontece
com toda mão que você toca?”

“Não,” Bill respondeu: “isto somente opera se há algo de
errado com a pessoa. Observe o que acontece quando eu pego a
mão de minha esposa. Não há nada de errado com ela.”

A parte de trás da mão de Bill voltou ao normal assim que
ele soltou a mão da senhora Malicki. Meda estendeu sua mão
direita à esquerda de seu marido. Bill ficou surpreso. “Meda,
você tem problemas femininos. Você tem um cisto no seu ovário
esquerdo.”

“Eu não sinto,” Meda disse.
“Mas está ali, simplesmente o mesmo.”
Dois dias mais tarde o doutor da senhora Malicki tratou do

sangue coagulado em sua perna.
Desde então, Bill tinha se concentrado naquele cisto no ovário

de sua esposa. Pouco depois ele teve uma oportunidade para ver
isto. No dia 19 de março de 1951, ele levou Meda para o hospital
para o nascimento de seu segundo filho, Sara. Assim como com
o primeiro bebê de Meda, este também teve que ser cesária.
Enquanto ela estava se preparando para a operação, Bill disse
ao doutor Dillman: “Quando você abri-la, olhe no ovário
esquerdo e remova o cisto se você encontrá-lo.”

Mais tarde o doutor Dillman relatou: “Não havia nada de
errado com o ovário dela que eu pudesse ver.”

Esperançosamente, Bill pegou a mão direita de sua esposa
com a esquerda. Infelizmente ele viu a parte de trás de sua própria
mão ficar inchada e vermelha.

Ele sabia que o cisto ainda estava lá.
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UMA NUVEM cobria a pradaria com sua sombra. Agora a brisa
do rio era fria. Tremendo, Meda sugeriu que eles fossem para
casa.

Bill olhou para sua esposa, admirando sua face sedosa e
suave. Ela tinha somente 32 anos de idade, mas seu cabelo negro
estava listrado de cinza. Bill atribuiu estes fios cinzentos aos
esforços dela em protegê-lo do público quando ele estava em
casa. Quão profundamente ele a amava. Quão terrível seria perdê-
la como ele perdeu sua primeira esposa. Certamente o Senhor
não permitiria isto acontecer. Ou permitiria?

Bill pegou a pequena Rebeca com suas flores silvestres e a
carregou de volta ao carro.
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Capítulo 55
O Paradoxo de Hall

1951

POR SEU MINISTÉRIO mantê-lo viajando por semanas
inteiras, sempre que William Branham voltava do campo, havia
sempre muitas notícias para compartilhar. Meda ficou
entusiasmada ao ouvir que uma data finalmente tinha sido
marcada para as vindouras reuniões de campanha de Bill na
África do Sul. Ele tomaria o vôo partindo de Nova York no dia
1º de outubro de 1951.

Bill abrigou mistas emoções acerca da viagem. Parte dele
compartilhava com o entusiasmo de Meda. Esta seria apenas a
segunda vez que ele teria que sair da América do Norte. Na
primavera de 1950 suas campanhas de cura na Escandinávia
tinham arrastado gigantescas multidões e tinham inspirado
surpreendentes milagres, incluindo um menino finlandês, já
morto há meia hora, que recebera de volta sua vida pelo poder
de Jesus Cristo. Bill esperava resultados similares na África do
Sul, porque Deus tinha dito a ele especificamente para ir ali.

Em janeiro de 1950, enquanto Bill estava tendo uma
campanha em Houston, Texas, ele recebeu uma carta de Florence
Nightingale Shirlaw rogando-lhe para ir a Durban, África do
Sul e orar por ela. O câncer no estômago estava levando ela a
morrer de fome lentamente. Junto com sua carta, a senhorita
Shirlaw incluiu uma passagem aérea e uma foto de si mesma que
mostrava uma mulher tão magra que parecia uma múmia egípcia.
Bill sentiu pena por não poder ir até ela. Era impossível porque
ele logo partiria para as campanhas na Escandinávia. A foto dela
o encheu de tanta compaixão que ele orou: “Deus, se Tu queres
que eu vá à África do Sul, então por favor cure esta mulher.”
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Para a surpresa de Bill, Florence Shirlaw fretou um avião
particular e foi até a Inglaterra para encontrá-lo. Ali, numa
brumosa manhã de Abril em 1950, Deus milagrosamente a curou.
Conseqüentemente Bill sabia que Deus queria que ele fosse à
Durban, África do Sul, e ele estava esperando que Deus fizesse
grandes coisas naquele país.

Ao mesmo tempo ele estava apreensivo. No outono anterior
quando ele esteve em Shreveport, Louisiana, o Espírito Santo
caiu sobre ele e ele profetizou que Satanás estava preparando-
lhe uma armadilha na África do Sul. Bill desejou saber que tipo
de armadilha seria esta. Sua imaginação conjurou pensamentos
acerca de médicos feiticeiros desafiando o poder de Jesus Cristo.
Isto não se parecia muito com uma armadilha. Havia ali um
outro tipo de armadilha esperando por ele na África, uma que
ele pudesse imaginar? Pensar sobre isto o deixou intranquilo.

Junto com as boas notícias, Meda tinha algumas más notícias
para compartilhar - o amigo de Bill, William Hall, estava
morrendo.

“Certamente não o irmão Hall,” disse Bill surpreso. William
Hall tinha sido seu primeiro convertido numa campanha de
avivamento que ele teve em Milltown, Indiana, onze anos antes.
Mais tarde o homem se tornou o pastor da Igreja Batista de
Milltown.

“Sim,” disse Meda. “Ele está com câncer no fígado. O doutor
Dillman disse que ele não terá muito tempo de vida. Eles o
trouxeram a New Albany e ele está na casa da irmã dele. Ele
tem chamado por você.”

“Bem, vamos vê-lo imediatamente.”
Quando chegaram na casa, Bill ficou assustado em ver quão

magro e horrível seu amigo parecia. A pele do homem tinha se
tornado tão laranja quanto uma abóbora. Bill perguntou: “O que
foi, irmão Hall?”

William Hall lutou para falar. “Irmão Branham, os médicos
fizeram tudo o que podiam. Eu penso que é o fim da estrada
para mim, a menos que Deus faça um milagre.”

Bill orou pelo seu velho amigo. Quando Bill e Meda estavam
saindo, a senhora Hall os seguiu até a saída da casa. Ela
perguntou: “Irmão Branham, há algo mais que você pode fazer?”
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“Eu sinto muito, irmã Hall, mas a única coisa que eu posso
fazer é orar.”

Ela pareceu distante e murmurou: “Talvez há um outro
médico...”

“Médicos são como ministros nesta questão,” Bill disse.
“Você tem que ter confiança neles ou eles não podem te ajudar.
É claro, ainda há meu bom amigo doutor Sam Adair. Até onde a
ciência pode ir, eu penso que ele é o melhor.”

A senhora Hall trouxe seu olhar de volta a Bill. “Eu desejaria
saber se seu amigo doutor Adair poderia examinar meu marido.”

Bill disse: “Eu pedirei a ele.”
Quando Bill ligou para ele, o doutor Adair disse: “Billy,

descerei ao hospital e lerei os relatórios. Eles vão me dizer o
que eu preciso saber.” Mais tarde, naquela manhã, o doutor Adair
ligou de volta. “Eu li os relatórios do laboratório. O homem tem
câncer no fígado. Este tipo de câncer é inoperável e incurável.
Ele vai morrer.”

“Não há um especialista que você poderia enviá-lo?” Bill
perguntou.

“Bem, nós poderíamos enviá-lo ao doutor Able em Louisville.
Ele é um dos melhores especialistas em câncer no país.”

Sem demora, a senhora Hall contratou uma ambulância para
levar seu marido do outro lado do rio Ohio para a clínica do
doutor Able.

NAQUELA NOITE um outro amigo de longo tempo, o pastor
Johnson da Igreja Metodista da Rua Principal em New Albany,
telefonou a Bill para pedir um favor. “Irmão Branham, você
faria um culto ou dois para mim? Isto me faria muito feliz se
você pudesse.”

“Eu não quero orar pelos enfermos, irmão Johnson. Quando
eu estou em casa eu tento descansar e ficar longe disto, porque
quando o discernimento vem, isto me desgasta.”

“Venha e pregue para mim então. Apenas dê-me uma noite.
Eu prometo que não te pedirei para orar pelos enfermos.”

“Está bem, irmão Johnson. Que noite você gostaria que eu
fosse?”
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“Quarta-feira a noite seria perfeito.”
Como o reverendo Johnson publicara esta reunião no seu

programa de rádio de quarta-feira de manhã, naquela noite mais
de 500 pessoas se apertaram no santuário da Igreja Metodista
da Rua Principal, enquanto havia muitos do lado de fora
desejando entrar. Como as janelas da igreja eram posicionadas
altas demais para as pessoas que estavam na calçada poderem
ver, um diácono colocou alto-falantes na janela para que pelo
menos eles pudessem ouvir o sermão. Quando Bill chegou na
igreja, a multidão na calçada estava tão densa que ele não pode
chegar a uma porta. Um diácono o guiou para trás do edifício a
uma ruela, onde um outro homem numa janela pegou Bill pelo
pulso e o puxou para dentro.

Enquanto ele estava pregando naquela noite, Bill disse: “Você
não vai para o inferno porque você bebe. Você não vai para o
inferno porque você fuma cigarro ou masca tabaco. Você não
vai para o inferno porque você mente, trapaceia, ou rouba. Você
não vai para o inferno porque você comete adultério...”

De repente, uma mãe Metodista ficou de pé e o interrompeu.
“Reverendo Branham, eu me oponho a isto. Estas coisas são
pecado! Se você não vai para o inferno por causa delas, o que te
leva para o inferno então?”

“Você vai para o inferno porque você não crê na Palavra de
Deus. O único pecado que Deus condena é o pecado da
incredulidade. Estas outras coisas são apenas atributos do pecado.
Você as faz porque você não crê. A coisa estranha disto é que
você pode ter se assentado em uma igreja por toda sua vida e
ainda não crer na Palavra de Deus! A Bíblia diz que aquele que
crê em Jesus Cristo e é batizado será salvo; mas quem não crê já
está em condenação!105 Jesus disse: Quem ouve a minha palavra
e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em
condenação.106 Se você realmente crer que Jesus Cristo é o Filho
de Deus, você não viverá a mesma vida pecaminosa que você
vivia antes de encontrá-Lo.”
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Depois do final do culto, o reverendo Johnson disse: “Irmão
Branham, eu sei que eu te prometi que não te pediria para orar
por alguém que estava enfermo, mas temos uma professora de
escola dominical aqui que precisa de ajuda. Seu nome é senhora
Shane. Ela é uma mulher amável, um de meus membros mais
fiéis; mas ela está neurótica. Ela tem ido ao psiquiatra em
Louisville durante os últimos 10 anos, mas isto não ajudou nem
um pouquinho. Muitos curadores pela fé oraram por ela também,
mas nada ajudou. Ela ainda está em uma condição terrível. Seus
nervos estão uma bagunça. Você viria e colocaria suas mãos
sobre ela e pediria para Deus abençoá-la?”

“Está bem. Onde eu a encontro?”
“Eu disse a ela para nos esperar na base da escada que dá

para o porão.”
Pela maneira que o reverendo Johnson a descreveu, Bill

esperava encontrar uma mulher que necessitava ser levada usando
camisa de força. Ao invés disto ele encontrou uma bonita senhora
em seus trinta anos que à primeira vista parecia ser normal.

“Olá, irmão Branham,” ela disse.
“Olá, senhora. Você é a paciente pela qual estou suposto a orar?”
“Sim. Eu sou a senhora Shane.”
“Você não parece enferma.”
“Eu realmente não estou doente. Eu não sei o que há de errado

comigo. Eu apenas não consigo me segurar. Às vezes eu desejaria
saber se perdi minha mente.”

Agora Bill notava pequenos sinais de neurose nas ações da
mulher: irriquieta com seus dedos e uma contração muscular no
canto da boca. Bill disse: “Eu não penso que você tenha perdido
sua mente, irmã. Vamos levar seu problema ao Senhor Jesus.”
Ele colocou as mãos sobre ela e orou por ela, mas no final da
oração, ele não tinha certeza de que ela tinha sido curada.

Dois dias mais tarde Bill e Meda estavam fazendo compras
em New Albany quando eles encontraram a senhora Shane na
rua. “Você está melhor, irmã?” Bill perguntou.

“Não, estou ficando pior,” ela lastimou. Sua cabeça fez leves
movimentos enquanto seus olhos se arremessavam para frente
para trás fitando objetos na rua. Ela parecia com muito medo, como
se ela temesse que a qualquer momento ela pudesse ser assaltada.
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“Irmão Branham, eu não posso deixar New Albany, porque se
eu o fizer, eu sei que algo vai me pegar. Eu realmente penso que
perdi minha mente.”

“Eu penso que não irmã. Você é uma cristã que vive acima
do pecado?”

“Sim, eu sou uma Metodista santificada, nascida de novo.
Eu dou aulas a jovens senhoras na escola dominical todo
domingo a tarde.”

“Bem, vamos orar por você novamente.” Bill inclinou a
cabeça e orou: “Deus, por favor tenha misericórdia desta pobre
senhora; no Nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.” Mas
quando eles partiram, Bill sentiu que o problema não tinha sido
solucionado.

No dia seguinte alguns dos amigos da senhora Shane a
trouxeram para a casa de Bill. Ela lutou contra eles, gritando:
“Levem-me para casa! Eu não posso sair de New Albany senão
morrerei!” Quando Bill tentou falar com ela, ela balbuciou acerca
de como ela jamais deveria sair de New Albany ou a terra se
abriria e a engoliria. Bill orou por ela novamente e ela se
acalmou; mas Bill não se iludiu que ela tinha sido curada. Algo
profundamente escondido estava lhe perturbando.

A senhora Shane sabia disto também. “Irmão Branham, eu
creio que se você orar por mim quando a unção estiver sobre
você, eu serei curada.” Então ela disse a seus amigos: “Da
próxima vez que o irmão Branham tiver uma campanha nas
proximidades de New Albany, eu estou dizendo a vocês agora
que quero ir, mesmo que vocês tenham que usar uma camisa de
força e me arrastarem ali e eu estiver chutando e gritando.”

MAIS TARDE, NAQUELE DIA, Bill recebeu uma ligação do
doutor Sam Adair. “Billy, o doutor Able me deu sua conclusão
acerca de seu amigo. Seria melhor se você pudesse dizer à esposa
dele. O senhor Hall vai partir em quatro dias.”

“Não há nada que possa ser feito?”
“Billy, o câncer está no fígado! Você não pode tirar o fígado

e ele permanecer vivo. Ele está morrendo. Eu suponho que ele
deva se preparar para ir, já que ele é um pregador.”
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“Oh, sua alma está certa com Deus; mas eu detestaria vê-lo
partindo. Ele tem somente 55 anos de idade. Há muito trabalho
ainda que ele pode fazer para o Senhor. Por que Deus o está
levando, eu não sei.”

“Sim, é difícil para qualquer um entender. Às vezes temos
apenas que aceitar isto.”

Bill e Meda foram contar para a senhora Hall. Com sua última
esperança colidida contra as rochas da realidade, ela caiu em
aflição. Bill tentou consolá-la. “Irmã Hall, lembre-se, ele é um
cristão. Ele está pronto para partir. O apóstolo Paulo disse ao
cristão: ‘Se este corpo terrestre se desfizer, teremos um outro já
esperando.’107 O irmão Hall estará muito melhor para onde ele
está indo. É claro, com a sua idade, sem filhos, você estará
solitária. Mas você deve se lembrar, Deus sabe o que é melhor e
ele está fazendo o que é melhor.”

“Eu apenas não sei o que eu farei sem ele,” ela se lamentou.
“Vamos orar por ele mais uma vez,” Bill sugeriu.
William Hall tinha estado com sua consciência oscilando por

uma semana. Agora ele estava inconsciente. Sua pele alaranjada
parecia cor de cera. Bill, Meda e a senhora Hall oraram
novamente, pedindo a Deus para ter misericórdia e poupar a
vida dele.

Antes de Bill sair, a senhora Hall perguntou, quase
implorando: “Irmão Branham, Deus alguma vez te disse alguma
palavra acerca disto em uma visão?”

Eu sinto muito, senhora Hall, mas ele não me tem dito nada.
Eu tenho orado com todo meu coração. Talvez Deus permitirá o
irmão Hall morrer.”

“Você pensa que ele morrerá?”
“Sim, eu creio que ele está morrendo, porque todas as

evidências estão contra ele. Isto deve ser a vontade do Senhor,
mas eu não posso dizer com certeza.”

Bill e Meda foram para casa. Como de costume, muitos carros
estavam estacionados ao longo do meio-fio em frente sua casa.
Uma dúzia de estranhos o esperavam para vê-lo. Ele orou por
cada um deles. A última pessoa saiu logo após a meia-noite.
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Bill escorou seu rifle de caçar esquilos próximo da porta do
quarto. Sentando-se na beirada da cama, ele ajustou o alarme
para tocar as 4 h. Como ele tivera tantos problemas tentando
descansar em sua casa, ele gostaria de ir ao bosque bem cedo,
caçar por várias horas, e então se deitar sob uma árvore e cochilar.
Pelo menos ninguém interromperia seu sono no bosque.

As 4 h o alarme tocou. Cambaleante Bill rolou da cama e
apalpou procurando suas roupas. Colocando seus dedos entre
as divisões da cortina, ele as curvou abrindo o suficiente para
olhar para fora. Às vezes, as pessoas apareciam no meio da noite
e dormiam em seus carros, esperando pela manhã para que assim
ele pudesse orar por elas. Nesta manhã a calçada estava vazia, o
que significava que ele podia ir caçar sem se atrasar.

Pegando seu rifle .22, ele ligou a luz do corredor e se arrastou
em direção ao banheiro, esfregando seus sonolentos olhos. A
meio caminho do corredor, ele viu uma pequena maçã verde,
aparentemente pendurada na parede. Bill pensou: “Por que minha
esposa penduraria uma maçã carcomida na parede?” Ele deu
um passo para mais perto para observar melhor. De repente ele
percebeu seu erro. A maçã não estava fixada na parede; ela estava
pairando no ar!

Caindo de joelhos e colocando o rifle a um lado, Bill tirou
seu chapéu e disse: “O que meu Pai Celestial quer que Teu servo
saiba?”

Uma outra maçã verde, coberta com uma crosta, apareceu ao
lado da primeira... e então uma outra e uma outra até ter cinco
maçãs verdes flutuando agrupadas. Enquanto Bill observava
surpreso, havia uma maçã amarela, grande e perfeita no topo
das demais. Bill ouviu o som de mastigar, o tipo de som que um
homem faz quando morde uma fruta fresca. Com cinco mordidas
a única maçã amarela devorou todas as demais verdes.

A visão desapareceu, mas a luz sobrenatural ficou, girando
próximo do teto com um som como de um redemoinho. A luz
não era uma visão. Bill disse novamente: “O que meu Senhor
quer que Seu servo saiba?”

“Coloque-se de pé,” o anjo ordenou. “Vá e diga a William
Hall - Assim Diz o Senhor: ‘Tu viverás e não morrerás’.”

A luz se desvaneceu.
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Todos os pensamentos sobre caça de esquilo o deixou.
Correndo de volta ao quarto, ele acordou sua esposa para contar
a ela as boas novas. Ela disse: “Oh, posso ir com você?”

Ambos foram até a casa onde William Hall estava morrendo.
O sol estava apenas aparecendo sobre a copa das árvores quando
eles chegaram. Maggie Hall sentou-se na cama ao lado de seu
marido, parecendo cansada e distraída, esfregando a mão de seu
marido.

“Como ele está?” Bill perguntou.
“Ele não está morto ainda, irmão Branham, mas ele está se

indo. Por que você parece tão alegre e feliz?”
“Irmã Hall, eu tenho o ‘Assim Diz o Senhor’ sobre seu

marido.”
Ela ofegou. “É bom?”
“Sim, irmã Hall.” Então Bill se virou e disse: “Irmão Hall,

você pode me ouvir?”
Suas pálpebras tremularam, e sua fraca voz resmungou: “Eu

não fui ainda?”
“Não, você não vai - não agora. Eu tenho uma palavra do

Senhor para você. Acerca de duas horas atrás eu tive uma visão.
Irmão Hall, por quanto tempo você está enfermo?”

Fraco demais para se lembrar, William Hall virou seus olhos
em direção a sua esposa e ofegou: “Magg, diga a ele.”

“São cinco meses agora.”
Bill meneou a cabeça. “Isto foi o que eu pensei. Bem cedo

de manhã eu tive uma visão, onde uma grande maçã engolia
outras cinco maçãs pequenas e verdes carcomidas. As maçãs
verdes representavam os meses que o irmão Hall tem estado
doente. De agora em diante, ele vai começar a melhorar. Isto é
‘Assim Diz o Senhor’!”

Quando Bill chegou em casa, ele ligou para seu amigo Sam
Adair. “Doutor, sabe o homem que você disse que partiria em
quatro dias? O Senhor a pouco me disse que ele não vai morrer.”

Sam Adair se recusou a acreditar. “Isto é impossível. Como
ele vai viver com aquele câncer em seu fígado?”

“Eu não sei, mas ele vai viver, porque o Senhor disse que
sim.”
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“Billy, eu não quero duvidar de você; eu tenho visto muitas
coisas incríveis acontecerem ao teu redor as quais eu deveria
crer em qualquer coisa que você me dissesse. Mas este velho
doutor terá que ver isto acontecer antes de crer.”

“Bem, você não morrerá de velhice antes de ver isto, porque
vai ser assim.”
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Capítulo 56
A Vida Num Bar

1951

NAQUELE SÁBADO A NOITE, dia 21 de julho de 1951, o
auditório em Toledo, Ohio, ficou como um forno. Em uma
plataforma elevada em frente a audiência, William Branham
suava sob o brilho das luzes. Ele tinha recém terminado seu
sermão e agora Howard Branham estava organizando dez pessoas
na fila de oração. O primeiro na fila veio adiante. Os gravadores
continuavam gravando, captando esta reunião para sempre.

“Falar me faz tremer um pouco,” Bill confessou. “Eu penso
que são apenas os nervos humanos. Agora eu tenho que me
acalmar para a unção daquele anjo do Senhor. Eu presumo que
somos estranhos.”

“Sim.”
Assim que o homem falou, Bill viu ele diminuir ao tamanho

de um pulso no ar. Então a visão revelou seus problemas. Bill
disse: “Parece que você tem dores de cabeça por causa da
sinusite. Eu te vejo assentado assim, segurando sua cabeça. Você
tem pequenos ataques que vem sobre você também. Diga-me,
você é um ministro do Evangelho. E você tem problemas de
coração. Não é isto correto?”

“Isto é correto.”
Bill orou: “Nosso Pai Celestial, eu peço por misericórdia

para meu querido irmão. E eu oro para que Teu Espírito que está
aqui agora, o abençoe e o cure no Nome de Jesus Cristo. Amém.
Deus te abençoe, irmão. Vá agora. Você estará bem.”

O próximo na fila era uma anciã delgada que parecia muito
débil. Bill disse: “Você foi operada. Havia várias pessoas ao redor da
mesa de operação. Eu vejo uma enfermeira loira voltar a um lado.
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Eu vejo o cirurgião enquanto ele se vira - um homem magro,
alto, usando uma máscara branca sobre sua face. Ele removeu
sete costelas de seu corpo. Você tem estado fraca e nervosa desde
então, não é, irmã? Você tem estado em um sanatório, mas nada
parece ajudar.”

A visão se desvaneceu e Bill meneou a cabeça levemente
para se reorientar. “Foi verdade?” ele perguntou.

“Cada palavra disto,” ela respondeu.
Colocando suas mãos sobre ela, Bill disse: “Satanás, como

um crente em Jesus Cristo, como representante Dele em Seu
vicário sofrimento no Calvário, eu te ordeno por Jesus Cristo a
deixar esta mulher.” Bill disse à mulher para ir para casa, e comer
o que quisesesse, se pesar poucos dias depois e enviar a ele seu
testemunho.

Com seu próximo paciente, Bill demonstrou que aquele sinal
em sua mão ainda funcionava, revelando um tumor cancerígeno
na garganta da mulher. Ela também foi curada no nome de Cristo.

Então uma jovem veio à frente. Bill perguntou: “De onde
você é?”

“Ontário.”
“Ontário, Canadá. Então você nasceu a muitos quilômetros

e muitos anos de diferença. Se há algo no mundo que eu poderia
saber a teu respeito, certamente teria que vir através de um poder
sobrenatural. É correto?”

“Sim.”
A visão veio. “Eu te vejo com uma condição asmática. Você

tem sido examinada em um hospital; eu vejo um doutor ao teu
redor. Agora eu vejo algo diferente. Você esteve em um acidente
de carro também.” Quando a visão se encerrou, os rápidos
estouros de cenas também deixaram sua memória. Mas ele sabia
de experiência que o que ele dissesse sob a Unção era correto.
Confiantemente ele disse: “Irmã, você crê em mim como um
profeta de Deus, e que tenho dito a verdade? Você crê? Bom.
Eu vou colocar minhas mãos sobre você. Quando Jesus morreu
no Calvário, Ele te curou. Você está ciente de que o Ser
sobrenatural está aqui agora, no qual você crê como sendo
Sua Presença? Isto é correto? Eu te abençoo, minha irmã, no
Nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele tire esta asma de você.
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Possas tu voltar a Ontário para ser uma mulher sadia, e testificar
da graça de Deus todos os dias de sua vida.”

Voltando-se para a audiência, Bill perguntou: “Vocês estão
apaixonados por Jesus?”

O ar vibrou com améns.
“Se Jesus estivesse de pé bem aqui, esta noite, usando meu

terno, Ele não faria nada além do que Ele está fazendo agora
mesmo. Jesus Disse:  o Filho por si mesmo não pode fazer coisa
alguma, se o não vir fazer ao Pai...108 Ele viu aquelas coisas
através de visões vindas do Pai. Jesus não tomou crédito algum
pelo que fez. Então o Espírito que estava sobre Ele se foi. Ele
disse: ‘Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós
Me vereis, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a
consumação dos séculos.’109 Isto é correto? Jesus Cristo é o
mesmo ontem, e hoje, e eternamente.110

“Se eu dissesse que eu tenho feito estas coisas, eu seria um
mentiroso. Eu não as faço. Jesus Cristo as mostra para mim
através de Sua graça e misericórdia soberana. Não é para mim
mesmo; é para sua cura. Primeiro Deus enviou Sua Palavra,
Seus ministros, e agora Ele envia Seu dom profético para
acrescentar a fé de Seu povo, para levá-los a crer Nele. Se isto
não é misericórdia e graça, eu não sei o que é.

“Deus não tira Seu Espírito da terra. Deus leva Seu homem,
mas nunca Seu Espírito. Quando Ele levou Elias, uma porção
dobrada do espírito de Elias veio sobre Eliseu.111 Isto é correto?
E várias centenas de anos mais tarde isto veio em João Batista.112

E foi predito vir novamente nos últimos dias.113 Deus leva Seu
homem mas não Seu Espírito. Seu Espírito permanece aqui.
Quando o Espírito se vai, a Igreja se vai também. Então não
haverá mais salvação. Quando o Espírito se for, a misericórdia
acaba.
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QUANDO ELE ACORDOU na manhã seguinte - 22 de julho
de 1951, domingo - Bill se sentia cansado. Depois de pregar por
cinco noites consecutivas no calor úmido de julho, sua energia
estava terrivelmente esgotada. Ern Baxter ofereceu-se para
pregar no culto da manhã, para que assim Bill pudesse descansar
em seu quarto de hotel. Bill alegremente aceitou esta oferta e
usou seu tempo livre para orar e se preparar para as reuniões de
domingo a tarde e a noite. Ao meio dia ele sentiu fome, então
saiu para comprar um sanduíche.

Ele estava hospedado em um hotel a vários quilômetros
distante de Toledo. Durante a semana toda ele tinha se alimentado
em um restaurante bom e limpo próximo do hotel, mas este
restaurante estava fechado no domingo. Um outro restaurante
estava aberto do outro lado da estrada, então Bill foi e entrou.

A porta estrondou ao fechar atrás dele. Ele olhou ao redor no
restaurante sombrio que vibrava ao som rítmico barulhento de
uma jukebox. À sua esquerda, ele viu um policial com um braço
ao redor de uma mulher e sua outra mão alimentava as máquinas
de jogos com moedas. Isto chocou Bill. Jogos eram ilegais em
Ohio, e aqui estava um representante da lei abertamente violando
a lei que ele jurara apoiar. Que tipo de exemplo isto era para os
jovens neste lugar? Bill notou uma jovem com cerca de 18 anos
de idade, assentada ao lado de uma mesa com uma cerveja em
sua mão. Ela estava vestida indecentemente com uma saia curta,
e dois jovens lhe bajulando. Bill se repugnou. Então ele olhou à
sua direita. Ali estava assentada uma anciã com dois anciões. Todos
os três estavam bebendo cerveja. A mulher parecia horrível: tinha
cabelos curtos e esquisitos, pintados de azul; ela usava sombra
azul em suas pálpebras, batom azul, e unhas compridas em seus
dedos das mãos e dos pés. Ela usava uma blusa sem manga que
revelava flacidez em seus braços e usava um shorts que mostrava
a flacidez de suas coxas. Ela estava tentando acender um cigarro,
mas ela não conseguia acender o isqueiro.

Bill adoeceu. Em sua mente ele comparou a grande santidade
de Deus, a qual ele experimentava toda noite nas reuniões, com
a mundanalidade que ele via ao redor dele neste bar. Ele pensou:
“Oh, Deus, como Tu podes olhar para isto? A minha pequena
Rebeca e Sara vão crescer no meio de tal corrupção como esta?
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Por que Tu simplesmente não destrói o mundo e acaba com isto?
Olhando àquela jovem, sendo levada daquela maneira quando
ela deveria estar na igreja; e aquela mulher com o policial,
jogando; e então aquela avó ali bebendo. Parece que tudo se
corrompeu: os jovens de nossa nação, mães, a lei e até mesmo
os anciões. Tudo têm se ido.”

Enquanto ele estava ali criticando todos eles em seu coração,
um sentimento estranho veio sobre ele. Ele recuou à um canto
pouco iluminado e se assentou em um balcão vazio. De repente
ele viu o mundo girando no espaço. Ao redor da terra girava um
risco bem vermelho como uma nuvem longa e fina. Bill pôde
ouvir uma voz explicando: “Aquela cobertura carmesim é o
sangue do Senhor Jesus que morreu para salvar pecadores. Esta
é a razão pela qual Deus não pode destruir estas pessoas. Elas
ainda têm uma chance. Todo ser mortal tem um direito de aceitar
sua salvação, até o dia que morrem e vão além daquele sangue.
Se eles morrerem sem aceitar isto, eles já estão julgados. Mas
enquanto estão vivos, eles têm um direito à Árvore da Vida, se
eles a aceitarem.”

Esfregando seus olhos, Bill pensou: “O que está havendo?
Eu sei que eu não dormi. Deve ser uma visão. Eu tenho certeza
de que é uma visão.”

Ele pôde ver Jesus Cristo acima do mundo, olhando abaixo à
Sua criação. Jesus parecia triste e comovido. Bill pôde ver a
coroa de espinhos em Sua cabeça, e o sangue escorrendo por
sua têmpora e o cuspe da zombaria do soldado em Sua barba.
De vez em quando Jesus tinha Sua face movida como se algo O
tivesse atingido na face. Bill desejou saber o que eram aqueles
puxões, até Jesus dizer: “Eles são causados pelos tapas de seus
pecados.”

Atordoado, Bill se viu na visão, fazendo coisas que ele não
deveria fazer e dizendo coisas que não deveria dizer. Toda vez
que ele pecava, ele via uma mancha escura ir através da atmosfera
em direção do trono de Deus. Instintivamente ele sabia que se um
de seus pecados atingisse o trono de Deus, sua vida estaria acabada;
Deus o mataria bem ali. Mas algo bloqueava o caminho; aquela
nuvem vermelha que rodeava a terra agia como um pára-choque,
desviando seus pecados da presença de um Deus Santo.
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Agora Bill via que aquela corrente carmesim ao redor do
mundo era do sangue que fluia de uma ferida do lado de Jesus.
Uma outra mancha de pecado voava acima. Jesus se movia
quando isto O atingia e uma gota de sangue gotejava de Sua
testa. Ele levantava Sua mão e dizia: “Pai, perdoa-o. Ele não
sabe o que está fazendo.”

O coração de Bill foi arrancado em dor. Ele pensou: “Oh,
Deus, eu fiz isto? Certamente não fui eu!”

Mas era ele. Um livro estava aberto perto do trono. Bill pôde
ver seu próprio nome escrito na capa com letras grandes. Abaixo
de seu nome estava uma outra palavra que ele não podia ver. As
páginas do livro estavam todas escritas, e toda vez que uma
mancha negra de pecado subia da terra, uma outra sentença era
adicionada. Tremendo, Bill se aproximou do livro perto o
suficiente para lê-lo. Ele ofegou em horror. Abaixo de seu nome
estava escrito a arrepiante palavra: “Condenado”.

Na visão, a força de Bill o deixou e ele se enfraqueceu. Fraco
e tremendo, ele se arrastou até os pés de Jesus e rogou: “Senhor
Jesus, eu não sabia que meus pecados Te feriam desta maneira.
Tu, por favor, me perdoarias?”

Jesus afundou Seu dedo em Sua ferida do lado, e, usando seu
próprio sangue como tinta, Ele escreveu com Seu dedo de atra-
vessado na capa do livro: “Perdoado”. Então Ele colocou o li-
vro atrás Dele, fora de vista.

Nunca antes em uma visão Bill tinha visto algo tão amável,
ou sentido tal gozo e alívio. Mas antes que ele pudesse expressar
seus agradecimentos, Jesus disse: “Eu te perdôo, mas você quer
condenar estas pessoas.”

Bill ficou chocado ao entender. Sim, há um minuto atrás ele
queria que Deus varresse o lugar todo. Agora ele via as pessoas
naquele bar de uma perspectiva diferente.

Enquanto a visão estava se desvanecendo, a voz disse a Bill:
“Estás perdoado, mas e acerca dela. Ela precisa do Evangelho
também.”

Olhando ao seu redor com recente compaixão, Bill pensou:
“Oh Deus, como eu sei a quem Tu tens chamado e a quem Tu
não tens chamado? É meu negócio falar a todos.”

Os dois anciões e a anciã estavam rindo estrondosamente.
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Enquanto Bill observava, os dois se levantaram e foram em di-
reção ao banheiro masculino, deixando a mulher assentada sozi-
nha. Enquanto caminhava à mesa dela, Bill disse: “Como vai,
senhora. Eu poderia me assentar? Eu quero falar com você.”

Rindo, ela olhou acima a Bill, soluçando, abaixou sua cerve-
ja, e disse com desprezo: “Eu já tenho companhia.”

“Eu não quis dizer desta forma, irmã. Eu sou um ministro e
eu quero falar com você a respeito de sua alma.”

Quando ele a chamou de “irmã”, a atitude dela mudou. Ela
disse: “Assente-se.”

Puxando sua cadeira à mesa, Bill se apresentou. Então ele
contou a ela acerca da visão que recém vira. “Eu estava de pé ali
te criticando em meu coração. Eu cria que Deus tinha que descer
e partir este lugar. Mas agora eu mudei de idéia. Você me perdo-
aria por te condenar desta maneira? Deus perdoou meus peca-
dos e eu quero que Ele perdoe os seus também.”

“Branham”, ela murmurou. “Branham... Você é o homem que
está tendo um avivamento aqui na arena?”

“Sim, senhora. Sou eu.”
“Eu tenho desejado chegar até ali, mas eu não consegui me

levar. Senhor Branham, eu cresci em uma família cristã. Eu tenho
duas filhas que são cristãs. Eu sei onde eu saí do caminho certo e
comecei no errado.” Resumidamente ela contou sua história, to-
cando nas escolhas erradas que a guiou em direção do lado mais
escuro da vida, com todos seus desapontamentos e dores.

Quando ela terminou, Bill disse: “Irmã, eu não me importo
com o que você tenha feito, o Sangue de Jesus Cristo ainda está
ao teu redor. Este mundo está coberto com Seu sangue e ele está
te protegendo da ira de Deus. Enquanto você tiver fôlego em seu
corpo, o Sangue te cobre. Algum dia quando o fôlego te deixar,
sua alma sairá e irá além deste mundo a um lugar onde o sangue
não fará bem algum. Não haverá nada ali senão que julgamento.
Enquanto você ainda tem uma chance de perdão, aceite-a. Peça
perdão a Jesus e seja salva.”

Ela olhou abaixo a sua cerveja. “Senhor Branham, eu tenho
estado bebendo.”
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Tomando sua mão, Bill disse: “Isto não importa. O Espírito
Santo me advertiu a vir e dizer-te estas coisas. Antes da funda-
ção do mundo Deus te chamou, irmã. Você está fazendo o erra-
do e você só está piorando as coisas.”

“Você acha que Deus me quer?”
“Absolutamente que Ele te quer.”
Apertando a mão de Bill, ela pediu fervorosamente: “Você

orará por mim para que eu seja salva?”
Eles se ajoelharam naquele bar e oraram juntos até a mulher

aceitar sua salvação em Jesus Cristo. Quando Bill se levantou,
ele notou que o policial tinha tirado seu chapéu e colocado um
joelho no chão em respeito.

Enquanto Bill saia do restaurante, ele pensou: “Isto está cor-
reto. Não os condene; dê-lhes o Evangelho.”

NO DIA 26 DE AGOSTO DE 1951, depois de seis semanas na
estrada, Bill voltou a Jeffersonville, Indiana, agradecido por pas-
sar algumas semanas em casa antes de tomar vôo à África do
Sul. Naquela mesma noite ele entregou seu último sermão de
1951 em sua cidade natal. Sabendo que sua própria igreja não
podia conter a multidão, ele alugou um auditório de uma escola
secundária local que podia acomodar 4.000 pessoas. Infelizmente
não havia espaço suficiente ainda. Depois que todos os assentos
foram preenchidos, havia milhares de pessoas pelo lado de fora
que não puderam entrar.

Enquanto a audiência cantava suavemente: “Somente crer,
somente crer, tudo é possível, somente crer,” Bill foi à plata-
forma. Olhando para as arquibancadas, ele viu o Doutor
Dillman. “Boa noite, Doutor Dillman,” ele disse ao microfo-
ne. Dillman retornou sua saudação com um aceno. Bill conti-
nuou a esquadrinhar a audiência enquanto ele falava. Ele viu
seu amigo Sam Adair de pé próximo à entrada. “Como vai,
Doutor Adair. Eu sinto muito que não temos assento para você.
Possa o Senhor te abençoar.” Então Bill viu William Hall as-
sentado nas arquibancadas, demonstrando um grande sorriso.
Bill disse: “Doutor Dillman, você se lembra de um paciente
que você tinha a não muito tempo atrás chamado William Hall?
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Acerca de seis semanas atrás ele estava quase morto de câncer
no fígado.”

O Doutor Dillman meneou sua cabeça.
“Doutor Adair, você se lembra de me dizer que William Hall

partiria em quatro dias?”
Sam Adair meneou sua cabeça também.
Bill olhou a William Hall e disse: “Irmão Hall, você quer

testificar?”
William Hall deu um pulo. “Se eu quero testificar? Louvado

seja o Senhor, sim!”
Depois que a reunião terminou, o Doutor Adair e Doutor

Dillman levaram William Hall ao hospital para um minucioso
exame. Nem um rastro de câncer puderam encontrar.

NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 1951, William Branham co-
meçou uma campanha de fé-cura na Cidade de Nova York. Nas
cinco noites seguidas seria sua última campanha na América antes
que pudesse partir para a África do Sul. Na sexta-feira, a primei-
ra pessoa que veio na fila de oração foi uma mulher de meia
idade. Apenas de olhar para Ela, Bill podia dizer que ela estava
sofrendo.

Ele disse: “Você está enferma. É claro, Jesus te curou há mil
e novecentos anos atrás. Esta é a Palavra do Senhor, não é?114 E
nós devemos crer nisto. Agora Ele não escreveu isto diretamen-
te a você, usando seu nome. Ele escreveu isto a multidões. Mas
isto é apenas o mesmo como se Ele a escrevesse diretamente a
você. Então Deus enviou dons proféticos para Sua Igreja nestes
últimos dias para estimular a fé de Seu povo. Então se Ele falas-
se através de mim, isto seria secundário, mas Sua Palavra seria
apenas a mesma. Duvidar desta Palavra escrita seria pecado, e
duvidar de Sua Palavra falada seria pecado.

Todos vocês que estão na fila de oração devem estar preparados
para crer. Se você não crê, apenas saia da fila agora, porque você
pode terminar pior do que jamais esteve. Jesus disse a um homem,
não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior.115
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Quando Ele disse ‘não peques mais’ Ele não estava falando acer-
ca de algum ato imoral. Pecar é descrer da Palavra de Deus.
Quem não crê já está condenado.116 Vê? É sua incredulidade
que te condenará. Deus não te enviará para o inferno por algu-
ma coisa específica que você fez. Ele te enviará ao inferno se
você rejeitar a provisão que Ele fez para sua salvação. Se você
apenas rejeitar Jesus, apenas falhar em crer em Sua Palavra, isto
é tudo o que você tem que fazer para ser condenado ao inferno.
Satanás sempre coloca um ponto de interrogação nisto, mas isto
é ‘Assim Diz o Senhor’.”

“Eu penso que você deseja saber por que eu estou protelan-
do. Eu tenho estado esperando o anjo do Senhor, e agora eu O
senti descendo.” Para a mulher ao lado dele, Bill disse: “Você
está a par de que algo está acontecendo. Isto é a penas a unção.
Você sente isto como um espírito dócil e acolhedor. Se isto é
correto, levante sua mão.” A mão dela rapidamente foi levanta-
da. “O anjo do Senhor está aqui na plataforma, e sua fé está
começando a atrai-Lo desta forma. Você é uma estranha aqui
em Nova York. Você vem da Pensilvânia. Eu te vejo sofrendo
com seus órgãos inferiores. É câncer na bexiga. Você tem outras
enfermidades também, como problemas cardíacos. Eu te vejo
com um vestido xadrez, sufocada, tentando respirar.”

Ele orou: “Pai Celestial, seja misericordioso para com nossa
irmã, e a cure deste horrendo demônio que está tentando tirar
sua vida. Satanás, como cristãos que crêem, nós te amaldiçoa-
mos no Nome do Senhor Jesus, que tu saias desta mulher, e vá
as trevas exteriores, e não a incomodes mais.”

“Agora, querida mãe, isto tem te deixado. Volte a Pensilvânia
e regozije.”

E assim a noite prosseguiu, de um diagnóstico preciso a ou-
tro, de uma cura a um outro milagre. Cânceres, problemas car-
díacos, diabetes, neuroses, surdez, epilepsia, todas estas enfer-
midades sucumbiam ao poder de cura de Jesus Cristo. Depois
de um tempo o anjo saiu da plataforma e se moveu sobre a audi-
ência.
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Bill disse: “Eu continuo vendo o Espírito de Deus pairando sobre
aquela senhora ali com um vestido vermelho. Eu não sei por quê.
Ou ela tem sido abençoada, ou curada, ou algo. Senhora, você é uma
cristã?”

Ern Baxter disse: “Irmão Branham, ela foi curada na reunião
na noite passada.”

“Oh, é por isto. Eu não me lembro destas coisas. Eles têm
que me dizer o que acontece nas reuniões. A mim parece que
sonhei. Se esta audiência pudesse apenas saber como me sinto
bem agora: minhas mãos parecem um pouquinho maior; meus
lábios mais grossos. Quando o Espírito desce, é como que se eu
ouvisse a mim mesmo falando. Ele apenas domina o assunto.
Ele é que fala, não eu; eu não tenho nada a ver com isto. Corre-
to, sejam reverentes, todos. Creiam de todo seu coração. Deus
fará isto acontecer.”

A reunião acabou acerca das 11 horas, e era quase meia noite
quando Bill e Meda voltaram ao hotel. Quando eles entraram
no saguão, o recepcionista da noite deu-lhes uma carta advinda
da casa deles. A carta dizia que a Sara, com seis meses de idade,
estava mortalmente enferma. Desesperadamente preocupada,
Meda queria ligar para casa e saber como estava a pequena Sara
agora. Bill quis esperar. Sara estava com sua avó Branham, que
não tinha telefone. Isto significava que Meda tinha que ligar
para um vizinho, que então teria que cruzar um campo para che-
gar na casa de Ella Branham e trazer a notícia. Já que era tarde,
Bill convenceu Meda que sua ligação podia esperar o amanhe-
cer.

Bill ficou deitado na cama por um longo tempo, incapaz de
dormir. Ele frequentemente tinha este problema após reuniões.
Embora se sentisse exausto, seus nervos tensos o mantinham
acordado. Mas esta noite ele tinha uma preocupação adicional
acerca de sua filha enferma. Ele permaneceu quietamente até o
respiro de sua esposa diminuir, a um ritmo firme de descanso.
Então ele se deslizou da cama, foi ao quarto ao lado, se ajoelhou
e orou por Sara.

Acerca das três horas da manhã, ele viu sua mãe caminhan-
do até ele, carregando seu bebezinho. Sara estava sufocada. Sua
pequena face corava enquanto ela ofegava e lutava para respirar.
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A avó Ella deu o bebê a Bill, que abraçou Sara a seu peito e
orou: “Oh, Deus, não permita meu bebê morrer. Poupe sua vida,
farás, Senhor Jesus?”

Sara aspirou, e então começou a respirar normalmente. Bill
a entregou de volta à avó.

O anjo do Senhor disse: “De manhã você receberá a notícia
de que seu bebê esteve terrivelmente enfermo, mas ela está bem
agora mesmo.”

Com sua mente em paz, Bill voltou para a cama e adorme-
ceu. Ele acordou as 9 horas ao som de Billy Paul batendo em
sua porta. Meda já estava vestida. Depois que Billy Paul entrou,
Meda disse: “Eu vou ligar para casa para saber acerca de nosso
bebê.”

“Querida, você não tem que ligar. Mas se você ligar, aqui
está a mensagem que você vai receber. Quando a vizinha ir até
lá para saber de Sara, ela vai voltar e dizer: ‘O bebê tem estado
terrivelmente enfermo, mas está bem agora mesmo’.” Meda
pareceu confusa, então Bill acrescentou: “Deus curou Sara na
noite passada, então me mostrou isto em uma visão.”

Embora muitas vezes Meda tivesse observado as visões de
seu marido se cumprirem, o instinto de mãe nela lhe dizia que
tinha que ligar para casa de qualquer forma. Enquanto eles es-
peravam ao lado do telefone pela ligação da vizinha, Bill disse:
“Observe a sequência das palavras, porque sua resposta será
palavra por palavra da maneira que o anjo me disse.” O telefone
tocou. Meda segurou o telefone a poucos centímetros do ouvi-
do para que assim seu marido e enteado pudessem ouvir a vizi-
nha dizer: “O bebê tem estado terrivelmente enfermo, mas ele
está bem agora mesmo. Deus a curou na noite passada.”

Bill meneou sua cabeça. Até então, depois de cinco anos de
experiência, ele sabia que o anjo do Senhor sempre lhe dizia a
verdade. Mas ele não tinha ainda percebido quão crucial era
fazer exatamente o que o anjo dizia. Na África do Sul ele logo
aprenderia.

A Vida Num Bar 59



LIVRO 4

Capítulo 57
Tremores na África

1951

TIRANDO seu chapéu de caça, Sidney Jackson esfregou sua
sobrancelha. Hoje estava mais quente do que ontem. Era setem-
bro de 1951; era o começo do verão na África do Sul, e Jackson
estava reparando as linhas de irrigação em seu arvoredo cítrico.
Deixando sua pá de lado, Jackson se assentou contra uma árvo-
re. Daqui da ladeira ele podia olhar através de Highveld - aque-
la terra gramínea estreita arborizada que se estendia ao oeste a
Botsuana e norte a Rodesia. Ao leste dele, entre sua fazenda e o
Oceano Índico, corria o Transvaal Drakensberg, a montanha mais
alta da África do Sul. Embora Sidney Jackson tivesse morado
nesta região toda sua vida, ele jamais se cansara desta beleza
selvagem e árida.

Em vão ele acariciava a aba de seu chapéu de pele de leopar-
do, lembrando-se de quando ele tinha caçado e matado este gato
peculiar. Aquele empreendimento tinha sido maior do que a mai-
oria de suas caças. Como ele tinha estado atrás do rei das bestas,
ele tinha empregado uma vila inteira de nativos para bater nas
moitas e afugentar os leões que se escondiam na alta grama.

Seus pensamentos voltaram-se naturalmente aos nativos de
pele negra, muitos dos quais eram seus amigos. Por anos ele
tinha viajado pela região Transvaal fazendo obra missionária
em tempo parcial. Por agora ele falava vários dialetos nativos, e
mais o Inglês, Holandês e Sul Africano. Ele amava a região
arbúscula e tinha desenvolvido um profundo respeito pelos na-
tivos africanos que viviam nela.

Sidney Jackson fechou seus olhos para orar acerca de sua própria
obra missionária entre os nativos. Logo sua oração se expandiu a
incluir todas as obras missionárias operantes na África do Sul.
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Enquanto se adentrava mais profundo no Espírito do Senhor, de
repente ele ouviu ele mesmo dizer: “William Marrion Branham.”
Aquilo o surpreendeu. Embora ele lera acerca de William
Branham, o evangelista americano não tinha estado em sua
mente. E quem era Marrion Branham? Ele desejou saber se
Marrion era esposa de William Branham? Se era, o que William
e Marrion Branham tinham a ver com missões na África do Sul?
Jackson sabia que Deus estava tentando lhe dizer algo, mas no
momento ele não sabia o que era.

Na noite seguinte ele sonhou que via William Branham as-
sentado em um estádio, fumando um cigarro. Aquilo perturbou
Jackson. William Branham tinha uma reputação mundial como
um homem de Deus. Por que ele tinha sonhado que tal homem
pio estava fazendo algo tão doentio e terrível como fumar? O
que Deus estava tentando lhe dizer?

Poucas semanas depois deste sonho, Sidney Jackson ficou
assustado em ler no jornal que William Branham estaria visi-
tando a África do Sul em outubro. O Comitê Nacional - com-
posto de líderes de igrejas da África do Sul, das três maiores
igrejas cristãs denominacionais: Igreja Reformada Holandesa,
a Igreja Inglesa e a Missão Fé Apostólica - estavam patrocinan-
do um roteiro de dois meses que levaria William Branham aos
arredores a 11 cidades da África. O roteiro começaria em
Johannesburg no dia 3 de outubro de 1951. Sidney Jackson não
sabia o que Deus estava tentando lhe dizer, mas ele sabia que
tinha que estar em Johannesburg quando o famoso evangelista
americano chegasse.
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A comitiva William Branham com o Comitê Nacional que foi res-
ponsável pelos preparativos da campanha na África

FILEIRA DA FRENTE: A. W. Preller, F. F. Bosworth, A. J.
Schoeman, William Branham, W. F. Mullan e W. J. Ern Baxter

FILEIRA DE TRÁS: H. C. Phillips, E. D. Pettenger, D. Freeman,
E. King, G. Vermeulen, J. W. Gillingham, J. H. Saayman, Julius
Stadsklev, Billy Paul Branham
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O PROBLEMA COMEÇOU para William Branham antes
mesmo que ele saísse de Nova York. Quando ele chegou ao
aeroporto internacional, ele soube que ele e Billy Paul não po-
diam subir a bordo do vôo agendado porque seus vistos esta-
vam incompletos. A ambos faltavam as vacinas contra febre ama-
rela. Então, o resto da comitiva - seus dois administradores Ern
Baxter e Fred Bosworth, e Julius Stadsklev, um capelão do exér-
cito aposentado - subiram a bordo do avião e foram à África do
Sul antes deles. Bill e seu filho tomaram as vacinas numa clíni-
ca próximo do aeroporto, mas eles tinham que esperar mais três
dias em Nova York antes que pudessem seguir.

Foi um vôo turbulento, tempestuoso e intranquilo através do
Atlântico Norte. O avião de Bill começou a circular
Johannesburg as 6 h e 30 min na noite de 6 de outubro de 1951,
porém uma densa neblina e mal funcionamento dos instrumen-
tos impediram o avião de aterrissar senão que até as nove horas.
Ern Baxter estava esperando por Bill no portão de chegada. Pró-
ximo a Baxter estava o reverendo A. J. Schoeman, cabeça do
Comitê Nacional que tinha aprovado a viagem de Bill à África
do Sul. Por prioridade de agendamento com o governo, Bill se
apressou a ir à frente da fila alfandegária. Infelizmente, seu vis-
to ainda não era válido porque sua vacina contra febre amarela
requeria um período de incubação de 12 dias antes que ele pu-
desse entrar no país. O reverendo Schoeman implorou para as
autoridades para fazerem uma exceção, explicando que milha-
res de pessoas estavam naquele exato momento esperando ou-
vir este homem falar. Finalmente a Associação Médica da Áfri-
ca do Sul concordou em permitir Bill entrar na cidade, mas se
recusaram a permiti-lo viajar a qualquer lugar mais na África
do Sul por outros dez dias.

Assim que saíram do aeroporto, Ern Baxter contou a Bill o
que tinha acontecido nos últimos três dias. Quando Baxter aterris-
sou na África do Sul, ele encontrou centenas de pessoas esperando
no aeroporto para encontrar Bill. É claro que ficaram desapontadas
quando souberam que Bill tinha se atrasado em Nova York. Não
havia nada mais senão que ir adiante sem ele, então Baxter e Bosworth
tiveram uma reunião em uma das maiores construções de igreja da
cidade. Ele pôde somente contar uma fração das pessoas que vieram,
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então no dia seguinte eles mudaram a campanha para o Tabernáculo
Park Maranatha, cerca de 32 quilômetros para fora dos limites da
cidade. Ern Baxter disse: “As multidões têm sido calculadas em
média acima de 10.000 pessoas por noite. O irmão Bosworth e
eu temos feito turnos para pregar, colocando uma fundação de
fé nas promessas de Deus para a cura. As pessoas foram bem
receptivas e eu penso que a fé delas está madura. Nós chegare-
mos ali esta noite quando a reunião estiver para terminar, mas
pelo menos você pode saudar as pessoas e dizer algumas pala-
vras para se aprontarem para amanhã.”

“Parece bem,” Bill disse cansadamente. Ele estava estudan-
do os edifícios nas ruas bem iluminadas. “Eu não sabia que
Durban era uma cidade tão moderna. Eu pensei que seria mais
primitiva.”

“Oh, irmão Branham, você está enganado,” disse o reveren-
do Schoeman. “Isto não é Durban, isto é Johannesburg.”

“Não é o sul de Rodesia?” Bill perguntou.
“Não, isto é a África do Sul,” o senhor Schoeman respon-

deu.
“Bem, que parte da África do Sul está Rodesia Sulista?”
“Irmão Branham, não há Rodesia sulista na África do Sul.”
“Eu estou confuso. Eu disse a minha esposa para me escre-

ver a Durban, Rodesia Sulista, África do Sul.”
O reverendo Schoeman riu. “Irmão Branham, isto seria como

escrever uma carta para a Cidade de Nova York, Canadá. Não
há Cidade de Nova York em Canadá. Rodesia é uma nação dife-
rente da África do Sul.”

“Então onde é Durban?”
“Fica à costa do oriente, acerca de 450 quilômetros a sudeste

daqui.
“Quantas milhas dá isto?”
“Cerca de 300 milhas.”
“Bem, Durban é o lugar onde o Senhor quer que eu vá. Quan-

do estaremos ali?”
Schoeman parecia incomodado. “Oh, você chegará ali,” ele

disse evasivamente. “Não se preocupe com isto.” Então ele
mudou de assunto.

O Tabernáculo Park Maranatha não era bem um auditório;
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de fato era uma enorme estrutura aberta aos lados com um teto
galvanizado que uma vez tinha sido a estação férrea de
Johannesburg. A Missão Fé Apostólica, a qual é a maior deno-
minação Pentecostal na África do Sul, tinha comprado este par-
que para fins de conferências. Agora o Tabernáculo cobria parte
de uma multidão numerada cerca de 15.000 pessoas.

A nacionalidade desta multidão confundia Bill porque eles
todos pareciam europeus. “São todos africanos?” ele pergun-
tou. “Eu pensei que os africanos fossem negros.”

“Sim, estes são africanos,” Schoeman explicou, “assim como
eu sou um africano. A África do Sul foi colonizada pelos Ho-
landeses, Franceses, e Ingleses. Ao total a África do Sul tem
cerca de 3.000.000 de pessoas descendentes de europeus, e ou-
tros 10.000.000 não europeus - não apenas nativos, mas tam-
bém uma grande população imigrante da Índia. Em nosso país
nós temos segregação, então na maioria das reuniões os dois
grupos não vão se misturar. Mas nós temos agendado algumas
de suas reuniões com os nativos, então você poderá pregar para
eles também.”

As pessoas mostraram grande entusiasmo quando souberam
que o evangelista americano tinha chegado. Bill subiu à plata-
forma e olhou à grande multidão. “Boa noite, amigos,” ele disse
ao microfone. O reverendo Schoeman traduziu cada sentença
ao africâner, a língua oficial da República da África do Sul.

Bill tinha estado falando por somente cinco minutos quando
ele viu um ônibus azul saindo das sombras e passar pelo ar
sobre a audiência. O ônibus chegou até a plataforma perto o
suficiente para que ele visse o nome “DURBAN” no campo
destino, na parte de cima do vidro da frente. Então ele passou
para fora da linha de visão. Ele continuou falando, contando a
audiência acerca de sua viagem. “Vocês vêem, amigos, eu estou
realmente cansado esta noite, esgotado por causa do vôo.” Pou-
cos minutos mais tarde ele viu aquele ônibus azul novamente no
ar, vindo de trás do edifício. Quando chegou no meio do auditó-
rio, ele parou. Um jovem de muletas subiu no ônibus. Bill pôde
ver que uma das pernas do jovem era pelo menos 15 centímetros
mais curta do que a outra. O ônibus continuou sua jornada
com seus pneus girando a poucos centímetros acima da multidão.
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Ele parou novamente próximo da plataforma onde Bill estava
falando. A porta se abriu e aquele mesmo jovem saiu, desta vez
sem muletas. Ele caminhou acima do povo até que estivesse do
meio para trás do Tabernáculo, então se desvaneceu em um flash
de luz. Diretamente sob aquela luz, estava o mesmo jovem na
realidade.

Apontando ao jovem, Bill disse: “Você, aí atrás... o jovem com
camisa branca e suspensórios pretos. Você não vem de Durban?”

Bill não tinha certeza se o jovem entendia inglês ou não; mas
ele entendia, porque ele gritou de volta: “Sim, eu vim de Durban.”

“Você é aleijado, não é. Uma de suas pernas é mais curta do
que a outra e você tem que caminhar de muletas.”

“Isto é exato,” o jovem gritou.
“Não é mais,” Bill disse. “Você está curado. Jesus Cristo tem

te curado.”
Um movimento de assombro zuniu através da audiência, mas

nada aconteceu de imediato. O jovem estava tão confinado que
não podia testar suas pernas. Vários homens o levantaram e o
carregaram através da multidão até a frente, e o deixaram ali na
plataforma elevada onde todos podiam vê-lo. Quando os ho-
mens o deixaram, o jovem começou a suar frio. Cautelosamente
ele deu um passo, testando-se sobre seu membro paralisado.
Ele o suportou. Seu próximo passo foi mais despreocupado e
logo ele estava movendo-se rapidamente na plataforma sem
mesmo insinuar coxeadura.

Enquanto a audiência louvava ao Senhor, Julius Stadsklev
escrevia a história do jovem. Seu nome era Ernest Blom. O mais
jovem de dez filhos, ele nascera aleijado e tinha estado sob os
cuidados de um especialista desde que tinha quatro anos de ida-
de. Por dois anos ele tinha usado aparelhos na perna sem qual-
quer melhoramento notável. Mais tarde o especialista sugeriu
uma operação; mas já que não havia garantia do sucesso, a fa-
mília recusou. Quando Ernest ouviu que William Branham es-
taria na África do Sul, ele não poderia esperar pela vinda do
evangelista a Durban. Ele convenceu sua família a levá-lo a
Johannesburg. Ernest disse que quando William Branham falou a ele,
ele experimentou uma sensação estranha, como água fria des-
cendo pelo seu corpo. Ele soube então que estava curado.
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Neste meio tempo, Bill estava desafiando a audiência a crer.
“Você vê o que a fé em Jesus Cristo pode fazer? Agora, eu não
sou contra doutores. Sou a favor. Deus os abençoe. Doutores
estão aí para te ajudar. Mas doutores não podem reivindicar cura;
eles somente reivindicam socorrer a natureza. Deus é o Curador.
Se você quebra seu braço, um doutor pode encaixá-lo de volta, mas
quem é Aquele que faz os ossos se unirem novamente? Se você
corta sua mão, um doutor pode costurá-la, mas somente Deus pode
fazer a pele se recompor. E quando um doutor faz tudo o que pode
por você, é hora de olhar com fé ao Senhor Jesus Cristo.”

Enquanto falava, ele viu um carro verde correndo no ar aci-
ma da cabeça das pessoas. Indo rápido demais em uma curva, o
carro perdeu o controle, girou e arremessou a traseira a uma
árvore. Uma ambulância se dirigiu para lá e uma equipe de res-
gate tirou uma jovem das ferragens. Bill ouviu um deles dizer
que as costas da jovem tinha sido quebrada em vários lugares.

Quando a visão terminou, ele estudou a multidão procuran-
do por esta jovem, mas ele não pôde encontrá-la. Então a Colu-
na de Fogo reluziu na frente dele e pairou a poucos metros de
distância. Bill foi até a borda da plataforma e olhou abaixo. Ali
estava ela deitada, sua maca estava perto demais da plataforma
de modo que ele não a teria visto se não tivesse dado uns passos
a frente. Ela parecia ter cerca de quatorze anos de idade. Bill
apontou a ela e disse: “Jovem, você não teve um acidente recen-
temente?”

“Sim,” ela ofegou, entusiasticamente corando sua face.
“Você estava em um carro verde que girou e bateu a traseira

em uma árvore, e você quebrou suas costas em três lugares.”
Então Bill a viu por visão, caminhando acima da audiência com
as mãos levantadas, pulando e louvando a Deus. Sem um grão
de dúvida ele disse: “No nome de Jesus Cristo levante-se, por-
que Assim Diz o Senhor: ‘Tu estás curada’.”

A mãe da jovem, assentada ao lado de sua filha, pulou e
objetivou. “Não! Ela não pode levantar! Ela não tem se
movido desde o acidente! Se ela se mover, o médico disse
que isto a matará!” Mas enquanto a mãe estava protestando,
sua filha já tinha se levantado de sua maca e pisado no chão, onde
ela soltou um grito de gozo. Isto fez sua mãe virar a cabeça.
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Quando ela viu a filha de pé ao lado dela, a mãe desmaiou,
caindo na mesma maca que sua filha a pouco desocupara.

Espontaneamente, a audiência estourou em adoração a Deus.
Sentindo que era hora de terminar o culto com uma oração geral
pelos enfermos, Bill pediu a todos que colocassem suas mãos
uns nos outros para orar pelo próximo. Enquanto a audiência
estava orando com fervente emoção, Bill teve uma visão de uma
mulher sendo curada de artrite. Quando a visão passou, ele a
viu na multidão e apontou a ela. Ela acenou que era verdade.
Sentindo tontura, Bill quase caiu em colapso devido a tensão.
Desnorteado, ele foi segurado por fortes braços, que o ajudaram
a sair do Tabernáculo Park Maranatha sendo levado ao carro.

Depois da reunião, o reverendo Schoeman levou Ern Baxter e
Bill para casa para uma boa noite de sono. No caminho, Schoeman
conversava acerca de quão maravilhoso era ver estes milagres e
quão entusiasmado ele estava acerca das reuniões. Bill não podia
ser enganado. Ele podia ver o ceticismo do homem tão claro quanto
ele podia ver as pegadas de um elefante através da gramínea
savana. Este ceticismo não o surpreendia nem o desencorajava.
Ele tinha frequentemente passado pela mesma atitude entre eru-
ditos cristãos que desejavam saber se seu discernimento poderia
ser algum tipo de truque elaborado - talvez telepatia mental, ou
mais um amontoado de psicologia, como que usando o poder de
sugestão para manipular as audiências. Normalmente ele não se
preocupava com ceticismo, mas este homem presidia o Comitê en-
carregado de todas as reuniões de Bill na África do Sul. Se o reveren-
do Schoeman continuasse cético, aquilo poderia criar problemas.

EMBORA quatro denominações Pentecostais eram as princi-
pais patrocinadoras das campanhas de William Branham na
África: A Missão Fé Apostólica, as Assembléias de Deus, a San-
tidade Pentecostal e a Igreja do Evangelho Completo de Deus
- muitas outras denominações estavam cooperando em vári-
os graus. Uma exceção era a Igreja Holandesa Reformada,
que não cria em cura Divina. Um ancião da Igreja Holandesa
Reformada corajosamente fez crítica de seus colegas e se as-
sentou na audiência naquela primeira noite em Johannesburg,
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onde ele estudou o evangelista americano com olhos críticos.
Quando ele viu o discernimento revelar os problemas de pesso-
as desconhecidas a Bill, ele ficou convencido de que era um
mover de Deus. De volta para casa ele parou para compartilhar
seu entusiasmo com um amigo que era um ministro da Igreja
Holandesa Reformada.

O ministro zombou dele por ser tão ingênuo, dizendo:
“Branham é inspirado pelo diabo. Ele não é nada senão que um
adivinho polido. Fique longe dele.”

O ancião aflito saiu da casa de seu amigo. Não longe da por-
ta do ministro, ele se ajoelhou sob uma pessegueira e orou:
“Deus, eu creio que o que eu vi esta noite é real e eu creio que o
irmão Branham está nos dizendo a verdade, porque ninguém
exceto Tu podes fazer tais milagres. Eu creio nisto, mas meu
amigo não. Quão importante é que ele veja isto também?”

De repente ele sentiu uma mão pegar em seu ombro com um
aperto que queimava como um ferro quente. Pulando, ele se
virou para ver quem o tocara. Ninguém estava ali - pelo menos
não alguém que ele esperasse que fosse. No ar pairava uma lis-
tra vertical de luz com cerca de trinta centímetros. Enquanto
observava, a luz se expandiu, então se dividiu em duas, e de
entre estas duas metades saiu um grande homem vestido de bran-
co com cabelo escuro pelos ombros. O ancião segurou a respi-
ração até o homem falar.

“Vá,” disse o homem de branco: “diga a seu amigo que ele
não deve condenar aquele homem, porque esta é a hora da
visitação.” Então o homem vestido de branco desapareceu.

Correndo de volta à casa de seu amigo, o ancião estourou
através da porta, gritando: “Eu recém vi um anjo! Ele se encon-
trou comigo ali fora e me disse para te dizer que esta é a hora de
nossa visitação. Ele colocou sua mão em minhas costas e senti
como que se me queimasse.”

É claro que o ministro era cético. Mas quando ele olhou nas
costas de seu amigo, ele ficou chocado em ver a marca da mão
de um homem estampada no tecido branco! Isto o convenceu.
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NA MANHÃ SEGUINTE os três americanos encontraram o
anfitrião na sala de jantar. “Bom dia, irmão Schoeman,” Bill
disse espontaneamente enquanto se assentava à mesa do café.
“Certamente estamos tendo um bom clima.”

O senhor Schoeman era um homem alto e magro com uma
testa calva, bigode grisalho e armação grossa nos óculos. Ele
ajustou seu guardanapo em seu colo e disse. “Certamente que
sim. Lembre-se, este é o começo de nosso verão. Nossas esta-
ções são apenas o oposto das suas.”

Sentindo que a dúvida ainda perturbava os pensamentos de
Schoeman, Bill orou silenciosamente: “Senhor, se Tu apenas
me ajudar a sacudi-lo um pouco e convencê-lo, isto ajudará,
porque ele é o presidente do Comitê que está me patrocinando
aqui.”

Eles continuaram com o café e pouca conversa até presente-
mente Bill sentir a unção do Espírito Santo. Logo uma visão
apareceu. Como que observando uma peça teatral em miniatu-
ra, ele viu o senhor Schoeman e uma jovenzinha no escritório
de um doutor ouvindo ele falar. Na parede atrás dele estava um
calendário datado abril de 1951.

“Irmão Schoeman, sua garotinha se chama Andrea, não é?”
O senhor Schoeman soltou seu garfo surpreso, que caiu do

prato e foi ao chão. “Sim, irmão Branham. Como você sabia?”
“Cerca de seis meses atrás você quase a perdeu, não foi. Havia

algo de errado com a garganta dela. Eles a operaram e tiraram
suas amígdalas, mas não foi de muito sucesso. Ela tem tido difi-
culdades para engolir desde então, não é?”

“Irmão Branham, isto é exatamente correto. O Senhor te
mostrou algo mais a respeito do futuro dela?”

“Sim. Não se preocupe com ela. Ela estará bem.”
A cadeira de Schoeman arrastou enquanto tentava pegar o

garfo embaixo da mesa. Então ele disse: “Irmão Branham, eu
tenho uma confissão a fazer. Até agora eu era apenas um
pouquinho cético a seu respeito. Mas agora eu sei que é verdade
o que tenho ouvido.”

Quando o jornal da manhã chegou, Schoeman ficou surpreso
em ler a história acerca do ancião da Igreja Holandesa Reformada
que dizia que um anjo tinha tocado suas costas na noite anterior.
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O jornal até mesmo imprimira a foto da camisa branca com a
marca da mão de um homem estampada em suas costas. “Irmão
Branham, você tem que ler isto!”

“Eu já sei acerca disto, irmão Schoeman. O Senhor me mos-
trou uma visão da coisa toda. Se você trouxer aquela camisa
aqui, você verá que minha mão esquerda se encaixará perfeita-
mente com aquela marca estampada.

O reverendo Schoeman contatou o jornal e logo o repórter
trouxe a camisa a sua casa. O perfil de uma mão era claramente
visível nas costas da camisa. Bill colocou sua mão esquerda
sobre a estampa, ajustando seus dedos para se encaixar com as
linhas. Assim como ele disse que seria, sua mão encaixou per-
feitamente com a impressão.
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Capítulo 58
Satanás Arma uma Cilada

1951

JOHANNESBURG FOI ABALADA sob a sísmica sacudida do
ministério de William Branham, enviando tremores espirituais atra-
vés de toda a ponta meridional da África. Aqueles que assistiram
as primeiras reuniões ligaram para seus familiares e amigos para
contar-lhes o que viram. A cada noite a multidão aumentava. Na
terça-feira a noite, oito de outubro de 1951 (A terceira noite de
Bill na cidade) cerca de 17.000 pessoas se apertaram no Park
Maranatha para ver o discernimento. Muitos que chegaram ali
enfermos, saíram curados. Quase todos saíram entusiasmados,
espalhando as notícias que um profeta estava visitando a Áfri-
ca, que Jesus Cristo estava neste profeta fazendo as mesmas
obras que Ele fez quando caminhou pelas ruas da Palestina:
curando os enfermos, aleijados, mudos, surdos, cegos e reve-
lando os segredos dos corações. Nada parecia impossível.

Na quarta-feira de manhã, a Associação Médica da África
do Sul convidou Bill para ter um café com eles. O porta-voz
deles disse: “Reverendo Branham, muitos doutores na África
do sul são cristãos. Nós nos tornamos doutores porque quere-
mos ajudar as pessoas. No princípio suspeitamos de você, pen-
sando que poderia estar pregando a idéia da Ciência Cristã que
doutores e medicina são maus e deveriam ser evitados. Mas agora
é óbvio para nós que você apoia doutores. Nós cremos em cura
Divina da maneira que você prega. Reverendo Branham, embo-
ra o período de incubação para sua vacina de febre amarela não
terminou ainda, nós estamos te dando permissão para viajar no
país de qualquer forma. Não somente isto, estamos abrindo as
portas de nossos hospitais, e qualquer de nossos pacientes que
quiserem ir as suas reuniões, os ajudaremos a chegar até lá.”
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Depois do café, Ern Baxter veio a Bill e disse: “Irmão
Branham, eu tenho algumas notícias para você. Eu sei que você
quer ir para Durban, mas ao invés de ir direto para lá de
Johannesburg, o Comitê Nacional tem estabelecido um itinerá-
rio que nos levará a 1.600 quilômetros a Capetown, e então aci-
ma a costa leste de Durban. O que você acha?”

“Não importa a mim,” disse Bill, “contanto que cheguemos a
Durban, porque é onde me sinto guiado a ir. Quando partimos?”

“Depois de amanhã.”
Isto atingiu Bill peculiarmente, já que eles tinham apenas

começado em Johannesburg. Não somente ele teve o endosso
da associação médica local, como até mesmo tiveram uma ma-
téria favorável pela imprensa, que era algo que Bill nem sempre
recebia. As reuniões estavam indo tremendamente bem. Cada
noite o tamanho da multidão aumentava, como também o nú-
mero de curas e milagres. Por que eles tinham que partir tão
brevemente? Isto não fazia sentido a Bill, mas ele não disse
nada acerca disto, afinal, ele era um convidado da associação
ministerial da África do Sul, então parecia certo que ele devesse
permitir eles fazerem todos seus agendamentos.

Naquela noite após a reunião, Bill caiu em um espasmódico
sono. Acerca das duas horas da manhã, um estranho grito o acordou.
Ele se arrastou à janela de seu quarto para ver que tipo de pássaro
faria tal som incomum. Tudo o que ele pode ver foram canas
agitadas pela suave brisa. Voltando para a cama, ele tentou dor-
mir, mas não pôde. Pensando que ler poderia fazê-lo ter sono, ele
ligou o abajur, encostou-se contra a cabeceira, e abriu sua Bíblia.

De repente sua pele começou a formigar e o cabelo em sua
nuca a eriçar. Tirando o olhar de sua Bíblia, ele viu o anjo do
Senhor de pé no meio do quarto, sua vestimenta branca brilhava
com o brilho da luz elétrica. A brisa da janela aberta movia o
cabelo longo e negro do anjo. Até mesmo no natural, ele era
uma figura imponente, com um metro e oitenta de altura e pe-
sando quase cem quilos. No sobrenatural era terrível, fazendo o
peito de Bill contrair a um apertado nó de temor.

O anjo cruzou os braços, olhou firmemente a Bill e dis-
se: “Não vá com aqueles homens a Capetown. Fique aqui
em Johannesburg para mais duas semanas de reuniões.
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Amanhã você encontrará um homem...”
Enquanto o anjo falava, o quarto ficou fora de foco como

pintura fresca aquarela na qual água limpa tinha sido derrama-
da. Quando as cores ficaram definidas, Bill se encontrou olhan-
do a um homem de origem caucasiana, bronzeado e vigoroso,
parecendo ter talvez 50 anos de idade. Ele tinha orelhas peque-
nas e um nariz achatado e grande. Em sua cabeça havia um
chapéu de caça com aba de pele de leopardo. A visão mostrou
este homem tendo um sonho chocante.

O anjo disse: “Seu nome é Sidney Jackson e ele cuida de
uma fazenda acima ao norte. Ele é um grande caçador e ele
pode te levar a uma caçada. Depois de duas semanas em
Johannesburg, você deve tomar os dez dias seguintes e ir caçar
com Sidney Jackson. Então ir direto a Durban e ficar ali até
que eu te chame. Se você fizer estas coisas, eu te darei o país.”

“Mas como vou convencer estes outros homens? Eles têm
um itinerário estabelecido.”

“Para que eles possam saber que esta é a vontade do Se-
nhor, amanhã o reverendo Schoeman te levará a
Johannesburg...” A cena mudou e Bill viu uma esquina próxi-
ma a um parque. Reluzentes flores coloriam as margens de uma
valeta. Uma mulher nativa com vestimenta de cor roxa estava
parada próximo da esquina. O anjo disse: “Chame a atenção do
reverendo Schoeman a isto. Depois disto eles vão te levar a
Pretória...” A cena mudou a uma auto-estrada onde uma jovem
nativa estava vendendo miçangas ao lado da estrada. Seu cabe-
lo estava raspado em um lado de sua testa, revelando uma terrí-
vel cicatriz. Enquanto olhava para suas miçangas, Bill ouviu
um som agudo e viu um pássaro estranho cruzar a estrada. Aqui
o anjo disse: “Lembre Ern Baxter que você disse a ele que isto
iria acontecer, para que ele saiba que isto é ‘Assim Diz o Se-
nhor’. Quando você chegar em Pretória, eles te levarão para
orar por um homem que pensa que está com câncer no quadril,
mas ele está enganado. Ele está sofrendo de um erro cirúrgico.
Durante uma operação recente, a faca do cirurgião se deslizou,
cortando a coisa errada. Não ore por este homem porque ele
vai morrer.”
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A visão se dissolveu a seu redor e Bill se encontrou de volta
onde começara, assentado na cama, apoiado contra a cabeceira,
sua Bíblia em seu colo e uma gota de suor descendo por sua
têmpora. O anjo do Senhor se fora.

Bill correu ao quarto ao lado para contar a seu administra-
dor. “Irmão Baxter, acorde. O anjo do Senhor recém me encon-
trou e me disse que não podemos tomar este itinerário que o
Comitê Nacional estabeleceu.”

Sonolento, Ern Baxter meneou a cabeça e resmungou: “Bem,
você terá que dizer ao irmão Schoeman amanhã.”

De manhã Bill foi procurar o reverendo Schoeman. Ele en-
controu o homem bem quando ele estava saindo para uma tare-
fa. Bill pediu para ir junto. Quando eles terminaram a tarefa e
estavam voltando para casa, Bill contou a seu anfitrião acerca
da visita do anjo na noite anterior. “Então você vê, irmão
Schoeman, você terá que cancelar este itinerário.”

Schoeman colocou uma mão em sua testa lisa. “Irmão
Branham, eu não posso fazer isto. Todas as datas estão
estabelecidas e providências feitas. Nós estamos saindo para
Klerksdorp amanhã de manhã. Nós não podemos apenas cance-
lar sem razão.”

“Mas há uma razão, uma boa razão. O Senhor me disse que
eu não deveria ir.”

“Eu sinto muito irmão Branham, mas temos que seguir e
manter este itinerário. Nós já gastamos milhares de dólares em
propaganda, e as pessoas estão esperando que você esteja ali.”

Bill insistiu que o itinerário deveria ser cancelado, mas
Schoeman não movia. De um lado para o outro eles arrazoaram.
Finalmente, Bill ficou quieto e frustrado. No momento ele não
estava chegando em lugar algum, mas ele não tinha usado sua
vindicação ainda. Ele guardaria isto para a mesa do café da
manhã.

Chegando a casa, Schoeman virou à calçada para entrar em
seu portão. Antes que chegasse em sua casa, ele passou por um
homem de meia idade e uma mulher caminhando na direção
oposta. Enquanto o carro de Schoeman passava por este casal a
pé, Bill reconheceu o homem. “Irmão Schoeman, pare!”
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Assustado, Schoeman pisou nos freios. Bill pulou do carro e
se apresentou ao casal. “Olá, eu sou o irmão Branham.”

“Irmão Branham, eu vim aqui para te encontrar. Meu nome
é...”

“Eu sei,” Bill interrompeu. “Seu nome é Sidney Jackson. O
anjo do Senhor me disse que eu iria a sua fazenda para descan-
sar. Ele também me disse que você me viu em um sonho, fu-
mando um cigarro, mas eu quero te dizer que eu não fumei ci-
garro algum. O Senhor estava te mostrando que eu O desobede-
cerei se eu fizer o que o Comitê Nacional quer que eu faça. Eu
te digo mais acerca disto mais tarde. Por que você não volta e
toma um café conosco?”

“Eu gostaria,” disse Jackson, com uma aparência confusa
em sua face.

“Bom. A propósito, Marrion é meu nome do meio.”
Sidney Jackson abriu sua boca como se fosse dizer algo, mas

ele estava atordoado demais para falar.
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Depois do café, Bill declarou: “Eu tenho um anúncio a fazer.
Nós não devemos tomar o itinerário para Klerksdorp e além. O
Senhor me disse para ficar aqui em Johannesburg por mais duas
semanas, e então ir até a fazenda do senhor Jackson e caçar com
ele, para que assim eu possa descansar por dez dias. Então eu
irei diretamente a Durban e ficarei ali até que Ele me chame. Eu
suspeito que eu estarei em Durban por cerca de um mês.”

Foi um momento desconfortável para todos. Ern Baxter dis-
se: “Irmão Branham, para mim está tudo bem, porém você terá
que ter a aprovação através do Comitê Nacional.”

“Bem, eu contei ao irmão Schoeman, e ele é o cabeça do
comitê. Então agora eles sabem.” Bill se virou ao reverendo
Schoeman e acrescentou: “Para que você saiba que isto é a ver-
dade, hoje quando formos a cidade nós veremos uma mulher
nativa usando uma camisa de cor roxa.”

Um olhar de incredulidade espalhou-se sobre a face de
Schoeman. “Irmão Branham, eu vivi aqui toda minha vida e
nunca vi uma nativa vestida de roxo antes.”

“Bem, você verá uma hoje. Ela estará de pé próximo de um
parque onde haverá muitas barracas, e as pessoas vendendo flo-
res.”

Schoeman levantou uma sobrancelha. “Eu sei onde é este
parque.”

“Nós passaremos ali hoje,” disse Bill. “Mais tarde, o irmão
Baxter e eu estaremos indo a Pretória e pararemos para ver uma
jovem nativa vendendo miçangas. Ela tem o lado de sua testa
raspada onde há uma grande cicatriz. Enquanto estivermos com-
prando algumas de suas miçangas, um pássaro de aparência es-
tranha voará cruzando a estrada. Por estes sinais você saberá
que o que tenho dito é a verdade. O Senhor não quer que tome-
mos este itinerário ao sul.”

O reverendo Schoeman restringiu. “Eu levarei isto aos de-
mais membros do Comitê e verei o que eles dizem.”

Eles estavam ocupados com outras coisas. Acerca das dez
horas o senhor Schoeman pediu a Bill para ir com ele ao centro.
Eles pararam no escritório de Schoeman. No caminho de volta
a casa, Bill notou o parque que ele tinha visto na visão da noite
anterior. Dando um toque no ombro do reverendo Schoeman,
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Bill apontou a uma nativa vestida de roxo. Tudo o que o senhor
Schoeman disse foi: “Bem, o que você sabe acerca disto.”

Quando voltaram para casa, Bill encontrou Justus du Plessis,
o homem que seria seu intérprete para o africâner durante o
resto de sua estadia na África do Sul. Du Plessis estava elegan-
temente vestido em um terno. De aparência calva e rosto fino,
ele parecia muito o senhor Schoeman, menos os óculos e a bar-
ba. Du Plessis e Schoeman iriam a Pretória (que era cerca de 47
quilômetros de Johannesburg) para orar por um homem que es-
tava morrendo. Eles pediram a Bill se ele queria ir junto. É claro
que ele aceitou. Ern Baxter juntou-se a eles. Enquanto iam, Justus
du Plessis explicava para seus passageiros americanos minucias
sobre a cultura nativa da África do Sul. “Há normalmente dúzi-
as de nativos vendedores ao longo desta extensa rodovia. Eles
levantam barracas ao longo da estrada, esperando vender coisi-
nhas que fazem a motoristas. Nós pararemos e conversaremos
com algum deles para que você possa ver que tipo de arte eles
vendem. Você pode querer comprar algo para lembrança.”

Brincando, Bill deu um tapinha em seu administrador, mas
ele não disse nada a Justus du Plessis acerca da visão da noite
anterior. Quilômetro após quilômetro passaram e eles não pas-
saram por vendedor algum. “Isto é estranho,” disse du Plessis.
“Normalmente há muitos vendedores por aqui.” A conversa
mudou-se a algo mais. Depois de mais vários quilômetros, eles
passaram por uma jovem solitária em uma tenda ao lado da auto
estrada. Du Plessis estava ocupado demais conversando que
passou por ela. Meio quilômetro após, ele parou de falar dema-
siado com Bill para mencionar a vendedora pela qual passaram.
Lembrando-se de sua promessa, du Plessis deu meia volta e
retornou.

A jovem estava vendendo artes esculpidas a mão. Ela tinha
uma face memorável devido a uma cicatriz que dobrava ao lado
de sua testa. Ern Baxter tirou uma foto dela. Ouvindo um som
agudo, ele se virou para ver um pássaro grande multicor voando
através da auto-estrada. Ele disse: “Olhe, irmão Branham. Não
é um pássaro de aparência estranha?”

“É um pavão selvagem,” disse Schoeman.
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Apontando de volta a mulher com a cicatriz em sua face,
Bill perguntou a seus companheiros: “Vocês se lembram da vi-
são que vos contei esta manhã?”

Baxter tirou seus óculos. Ele arregalou seus olhos surpreso.
“Irmão Branham, isto é exatamente o que você disse que seria.”

Olhando diretamente ao presidente, Bill novamente decla-
rou: “Irmão Schoeman, eu não posso tomar aquele itinerário
amanhã. Eu sinto muito se isto interfere com seus ministros e
seus planos, mas o Senhor me disse para não tomá-lo.”

O senhor Schoeman respondeu irritado: “Irmão Branham,
nós temos que tomá-lo.”

“Oh, você pode ter que tomá-lo, mas não eu.” Bill virou-se e
foi para o carro.

Ern Baxter o alcançou e sussurrou: “Irmão Branham, se isto
fosse a América, eu teria autoridade como seu administrador
para dizer não, não vamos tomar este itinerário ao sul. Mas nós
estamos aqui a mercê destes ministros. Eles não entendem como
o Senhor te guia por visões. Eu estou cem por cento com você;
mas para fazer estes homens entenderem isto, isto será algo di-
ferente.”

“Bem, se eles entendem isto ou não, eu sei o que o Senhor
me disse para fazer, e isto é o que eu pretendo fazer.”

Na manhã seguinte - sexta-feira, 12 de outubro de 1951 -
Bill acordou com o som de motores em marcha lenta na calça-
da. Ainda de pijamas, Bill foi até ao foyer para ver o que estava
acontecendo. Ele ficou surpreso em saber que sua escolta tinha
chegado para levá-lo ao sul.

Justus du Plessis também estava surpreso. “Você não está
pronto para ir ainda, irmão Branham?”

“Não, senhor. Nem arrumei as malas. Eu não estou planejan-
do ir a lugar algum.”

“É melhor você arrumar as malas,” disse o reverendo
Schoeman. “Nós estamos partindo para Klerksdorp assim que
você estiver pronto.”

Bill ficou firme em sua decisão. “Eu não preciso arrumar as
malas por duas semanas, e então estarei me aprontando para ir
até a fazenda de Jackson para caçar leões. Até então, eu terei
reuniões aqui em Johannesburg.”
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Schoeman meneou sua cabeça. “Nós já encerramos as
reuniões aqui.”

“Vocês encerraram as reuniões?” Isto atordoou Bill. Ele não
tinha previsto esta tática e isto o tirou de guarda. “Isto é ridícu-
lo. O Senhor tem nos dado favor aqui e nos disse para ficar. É
onde deveríamos estar.”

“É tarde demais para fazer alguma coisa acerca disto agora,”
disse du Plessis. “Todas as pessoas têm ido para casa. Mas nós
temos uma outra multidão te esperando em Klerksdorp.”

“Qual o tamanho da cidade de Klerksdorp?” Bill perguntou.
“É uma cidade pequena com cerca de 30.000 pessoas,” res-

pondeu Schoeman.
Bill ficou boquiaberto. Quão curtos de visão poderiam ser es-

tes homens? “Johannesburg tem 500.000 pessoas,” ele apontou.
“Por que estamos indo a um pequeno lugar como Klerksdorp?”

“Nós prometemos ao irmão Fourie que te levaríamos à cida-
de,” o reverendo Schoeman explicou, acrescentando rapidamen-
te: “Mas estamos esperando entre dez e quinze mil pessoas com-
parecerem as reuniões, a maioria delas vindo dos arredores.”

Isto deixou Bill ainda mais atônito. “Onde você vai colocar
a todos? Como eles comerão?”

Pés se arrastaram enquanto ministros enviavam olhares ver-
gonhosos de um lado a outro. Então o reverendo Schoeman ad-
mitiu: “Nós não sabemos, mas nós prometemos ao irmão Fourie
que estaríamos ali no dia 12 de outubro, então temos que partir
hoje. E já que as reuniões aqui estão oficialmente encerradas,
você pode vir conosco também.”

Bill não sabia mais o que fazer. De que utilidade era agora
ficar em Johannesburg já que as reuniões estavam encerradas?
Relutantemente ele foi a seu quarto e arrumou as malas.

Havia três carros para fazer esta viagem de 160 quilômetros
ao sudoeste, a Klerksdorp. Ern Baxter, Fred Bosworth, Julius
Stadsklev, e Billy Paul Branham foram no segundo carro. Bill
foi no carro líder com Justus du Plessis, o reverendo Schoeman, e
dois outros membros do Comitê Nacional. Era um dia bonito
ensolarado. O reverendo Schoeman, Justus du Plessis e outros
membros do Comitê conversavam animadamente acerca das coi-
sas maravilhosas que eles tinham visto Deus fazer em Johannesburg.
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Em contraste, Bill estava quieto, pensando acerca de sua deso-
bediência à vontade do Senhor. Silenciosamente ele orou: “Pai
Celestial, eu quero ir a Durban como Tu disseste, mas estou a
mercê destes homens, tu me perdoarias por minha desobediên-
cia?”

Ele não se sentiu perdoado. Quilômetro após quilômetro ele
sentia a condenação piorar até que não pôde mais aguentar. “Pare
o carro!” ele ordenou.

O motorista estacionou. “Qual é o problema, irmão
Branham?”

“Eu não posso ir mais longe. Irmão Schoeman, você terá que
me levar de volta a Johannesburg. O Senhor está me dizendo
para não ir adiante.”

Os outros dois carros tinham se aproximado e parado atrás
do carro líder. O reverendo Schoeman caminhou até o segundo
carro e disse a Baxter e Bosworth: “Ele se recusa ir ao sul. Vocês
terão que falar com ele.”

Ern Baxter e Fred Bosworth saíram do carro e caminharam
até onde Bill estava. Os outros ministros se ajuntaram ao redor
deles. Baxter perguntou: “Irmão Branham, qual é o problema?”

“Irmão Baxter, tenho que ter reuniões em Johannesburg por
mais duas semanas, então ir caçar com o irmão Jackson por dez
dias e então ir direto a Durban. Se eu for a Klerksdorp, eu esta-
rei desobedecendo ao Senhor.”

Ninguém neste grupo cria no ministério de Bill mais forte-
mente do que Fred Bosworth, um ministro veterano de 74 anos
de idade que tinha tido grandes campanhas de cura Divina nas
décadas de 20 e 30. Depois de visitar uma das reuniões de Bill
em 1948, Bosworth tinha ficado tão impressionado que tinha
voltado a ativa para ser um dos administradores de Bill. Agora,
ao contrário de seu caráter, ele tomou o outro lado. “Irmão
Branham, você está errado. Se você for ao sul com estes ho-
mens, eu creio que você verá tudo mais abundantemente além
daquilo que você pode pedir ou pensar” - citando Efésios 3:20.

Para Bill foi como se sentisse uma facada de traição que o
tivesse apunhalado entre as costelas. “Papai Bosworth, estou cho-
cado com você! De tantas vezes que você esteve na plataforma e
me ouviu dizer: `Assim diz o Senhor,’ qual delas falhou?”
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Desviando seus olhos do olhar de acusação de Bill, Bosworth
resmungou: “Bem, desta vez eu penso que você está errado.”

Os ministros da África do Sul ficaram irritados. Um homem
disse furiosamente: “Você acha que Deus não fala com outra
pessoa exceto você?”

Bill respondeu secamente: “Coré tinha esta idéia um dia e
ele disse a Moisés a mesma coisa, mas a terra abriu e engoliu
Coré.117 Eu não sei o que Deus vos tem dito cavalheiros. Eu não
posso julgar isto. Tudo o que sei é o que Ele me tem dito.”

“Deus nos disse para tomar este itinerário,” o ministro irrita-
do respondeu.

“E Deus me disse para não tomá-lo,” Bill se opôs.
O argumento continuou. Finalmente Ern Baxter puxou Bill

ao lado e sussurrou: “Irmão Branham, estamos como que em
maus lençóis aqui. Nós não temos dinheiro algum ou recursos
próprios, então temos que manejar esta coisa diplomaticamen-
te. Eu desejaria que você não falasse mais acerca da viagem de
caça, porque eles vão pensar que você realmente veio para a
África para caçar. Metade destes ministros não crêem que é cor-
reto para um cristão caçar de forma alguma. Quando você men-
ciona caçada, eles pensam acerca das milhares de pessoas que
querem oração e pensam que você está errado.”

Bill respondeu em uma voz alta o suficiente para que os de-
mais ouvissem por acaso: “Se eu jamais caçar de novo em mi-
nha vida, não me importa. Eu estou somente querendo fazer o
que Deus me disse para fazer. Irmão Baxter, você tem estado
comigo tempo suficiente para saber que quando eu tenho uma
visão e vos digo algo no nome do Senhor...”

Ern Baxter interrompeu: “Irmão Branham, se você está se-
guindo uma visão, eu não vou mais interferir. Seja o que for que
você decidir, ficarei com você.” Ele olhou nervosamente de volta
ao grupo de ministros de pé ao lado do carro líder. “Mas já que
você está atado a este Comitê Nacional e está ficando tarde,
você não poderia ir a Klerksdorp e orar por aquelas pessoas ali?
Então voltaríamos a Johannesburg, se é o que você quer.
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Algumas árvores sombreavam o lugar onde a auto-estrada
fazia uma curva. Bill estendeu a mão e tirou as folhas de um
galho baixo, as carregou em seu punho de volta ao carro e as
lançou aos pés daqueles ministros. “Está bem,” ele disse em
prantos: “iremos a Klerksdorp para a reunião esta noite. Mas
lembrem-se: ‘Desta hora em diante, estamos fora da vontade de
Deus e não haverá nada mais do que problemas até nosso retor-
no a Johannesburg’.”

Assim que chegaram em Klerksdorp, eles viram quão pode-
rosamente a campanha de Bill em Johannesburg tinha agitado o
resto da África do Sul. Mais de 10.000 pessoas (descendentes
europeus) tinham se ajuntado nesta pequena cidade provincial,
de longe excedendo sua escassa capacidade para manejar suas
necessidades. Olhando a centenas de tendas provisórias e pe-
quenos acampamentos por ali nas colinas e campos, o motorista
de Bill comentou entusiasticamente: “Parece que teremos uma
boa reunião esta noite.” Bill meneou sua cabeça, sentindo pena
daquelas pobres pessoas, muitas delas enfermas, que estavam
esperando ao ar livre, desamparados, expostas ao tempo.

Eles foram a casa do pastor P.F. Fourie, onde eles ficariam.
Naquela noite o irmão Bosworth abriu a campanha Klerksdorp.
Entretanto, antes que Bill pudesse sair da casa do pastor Fourie
para ir à reunião, uma tempestade tropical soprou. Trovões soa-
vam como tiro de canhões, enquanto uma pesada chuva cobria
a grama. Apressadamente a reunião foi cancelada, mas já era
meia noite antes que Baxter, Bosworth, Schoeman e os demais
ministros pudessem voltar para a casa do pastor Fourie.

“Oh que coisa, nós tentamos esta noite,” disse Fred Bosworth
torcendo seu chapéu e casaco encharcados.

“Eu não vos disse que isto aconteceria?” disse Bill. “O Se-
nhor me disse para não vir aqui. Estou fora de Sua vontade. Eu
tenho que voltar a Johannesburg.”

Os ministros da África do Sul discordaram. Um deles disse:
“Nós não podemos voltar. Nós fizemos promessas e temos que
mantê-las.”

“Além do mais,” outro acrescentou: “nós temos estas tem-
pestades o tempo todo. Esta soprará a noite toda e amanhã tudo
estará bem.”
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O temporal soprou durante a noite e no sábado de manhã
amanheceu claro e quente prometendo um bom dia. Mas naque-
la noite, enquanto estavam se aprontando para levar Bill às reu-
niões, uma frente fria fora de época se moveu. A temperatura
caiu para quase congelante e o vento soprava com grande força.
Novamente a reunião foi cancelada.

“Eu não vos disse,” disse Bill. “Agora, amanhã nós teremos
um terremoto.”

Os membros do Comitê Nacional se entreolharam nervosa-
mente. Eles estavam finalmente dando sérias considerações às
palavras deste homem incomum que disse que um anjo falara
com ele. Justus du Plessis perguntou: “Você realmente quer di-
zer que teremos um terremoto amanhã?”

“Eu não sei se teremos ou não,” Bill qualificou. “Eu apenas
disse isto como uma ilustração. Mas algo de ruim tem que acon-
tecer porque estamos fora da vontade de Deus.”

A senhora Fourie colocou alguns refrescos na mesa, e então
se assentou para ouvir a conversa. Bill se inclinou em sua cadei-
ra e disse que no início daquela tarde ele tinha tido uma visão da
senhora Fourie, mas não podia falar até que todos estivessem à
mesa exatamente como a visão havia mostrado. Ele disse para a
senhora Fourie coisas que aconteceram em sua infância; e então
contou a ela que ela tivera problemas cardíacos e estomacais
causados pelo nervosismo, mas para não se preocupar porque
Jesus a havia curado.”

Frases surpreendentes saíram das bocas dos ministros da
África do Sul. Bill perguntou: “Agora, vocês crêem em mim?
Deus tem me dito para voltar para Johannesburg, ficar ali duas
semanas, e então subir a fazenda do irmão Jackson para descan-
sar; e dali ir direto a Durban. Então irei para casa.”

Fred Bosworth disse: “Irmão Branham, se você seguir esta
rota, você não será capaz de ministrar a tantos nativos africanos
quanto poderia viajando através destes lugares menores.” (A esta
altura da conversa os ministros da África do Sul ficaram quietos,
sabendo que a maioria das reuniões estavam agendadas para o
segmento europeu da população. Bill não soube disto, até mais
tarde, que Durban era o único lugar na África do Sul onde aos
africanos nativos era permitido frequentar as mesmas reuniões
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dos africanos brancos) Bosworth continuou: “Irmão Branham,
se você seguir este itinerário ao sul, eu ainda creio que você
verá Deus fazendo tudo mais abundantemente além daquilo que
podemos pedir ou pensar.”

Colocando uma cansada mão nos ombros de seu amigo, Bill
disse: “Irmão Bosworth, quantas batalhas temos estado juntos,
e agora você está duvidando de mim? Eu te digo no Nome de
Jesus que estamos fora de Sua vontade, e não haverá outra coisa
senão que problemas daqui em diante.”

“Contudo,” disse o reverendo Schoeman: “nós temos nos
comprometido com certos irmãos, então temos que seguir este
itinerário.”

Já que eles não aceitariam o argumento da liderança sobre-
natural, Bill tentou o senso comum. “Olhe para isto de maneira
lógica por um minuto. Em Johannesburg temos o favor do jor-
nal e da associação médica; e há centenas de pessoas ali, com
lugares para comer e dormir. Mas aqui as pessoas estão ao ar
livre sem lugar para comer. Na noite passada eles quase se afo-
garam e esta noite estão quase congelando. Se vocês apenas
olharem a isto no natural, não faz sentido voltar a Johannesburg?”

Alguns resmungos e tosses passaram-se entre os ministros
antes que Schoeman respondesse: “Irmão Branham, nós inves-
timos neste roteiro milhares de dólares em propaganda. Nós te-
mos edifícios e lugares já alugados. As datas estão estabelecidas;
as horas também. As pessoas já fizeram seus planos e alguns já
viajaram. Nós temos feito nossas promessas e não podemos
voltar atrás com nossa palavra.”

Bill disse: “Bem, eu não prometi nada a ninguém, e de ma-
nhã voltarei a Johannesburg.”

Justus du Plessis perguntou: “O que você vai fazer quando
chegar ali?”

Eles o pegaram ali. Bill não tinha dinheiro algum e não po-
dia fazer nada sozinho. Então se ele voltasse a Johannesburg,
ele teria que ter a cooperação destes mesmos homens que es-
tavam agora se opondo a tal movimento. Ele estava em um
terrível dilema. Enquanto ficou ali ponderando este dilema,
de repente ele se lembrou da profecia que tinha vindo a ele
em Shreveport, Louisiana, quando o Senhor o advertiu que
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Satanás iria colocar uma armadilha para ele na África do Sul.
Bill tinha considerado que a armadilha tinha algo a ver com
médicos feiticeiros e demônios. Mas realmente não era isto. Aqui
estava a armadilha! Bem ali entre seus irmãos cristãos! As man-
díbulas políticas de seus sistemas denominacionais tinham es-
talado bem ao seu redor, segurando-o firmemente entre seus
dentes frios e inflexíveis, impedindo-lhe de fazer o que o Se-
nhor lhe havia dito para fazer. Sua situação parecia irremediá-
vel.

Bill advertiu seus patrocinadores: “Como Paulo disse há
muito tempo atrás: ‘Vocês deveriam ter me ouvido e não ter saído
de Creta, e causado todo este problema.’118 Agora irmãos, Deus
tem uma vontade permissiva, mas eu não gosto de trabalhar em
Sua vontade permissiva. Eu quero Sua vontade perfeita.”

Os membros do Comitê gostaram da idéia de Deus ter uma
vontade permissiva. Um disse: “Eu penso que este é um caso
onde seria bom operar na vontade permissiva de Deus. Irmão
Branham, por que você não pede ao Senhor se você pode.”

A esta altura já eram duas horas da manhã. Eles tinham esta-
do argumentado desde as dez da noite. Cansado e desencorajado,
Bill disse: “Está bem. Eu vou orar acerca disto mais uma vez.”

Billy Paul Branham, que tinha estado ouvindo quietamente
ao longo das quatro horas de argumento, seguiu seu pai ao quar-
to e fechou a porta. Ele observou seu pai cruzar o quarto e olhar
para a ventania que estava ainda soprando. Seu pai estava com
os ombros ligeiramente inclinados, parecendo um homem aba-
tido. Cruzando o quarto, Billy Paul colocou um braço ao redor
do ombro de seu pai e disse: “Papai, não ouça a aquele grupo de
pregadores. Você deve fazer o que Deus está te dizendo para
fazer.”

“Billy, estou dilacerado. Eu não sei como eu posso fazer o
que Deus quer que eu faça. Eu não tenho dinheiro algum. Mes-
mos se eu voltar a Johannesburg agora, eu não vejo como terei
reuniões sem a cooperação destes homens. E você pode ver que
eles não vão cooperar. Se eu já estive entre uma pedra e um
lugar duro, é agora.”
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“Papai, se ninguém no país ficar com você, eu ficarei com
você.”

Bill abraçou seu filho. “Ore comigo, Billy.”
Eles se ajoelharam entre as camas e oraram juntos. Mas logo

Billy Paul cansou por ser tarde, se arrastou à sua cama, e ador-
meceu. Bill, por outro lado, estava muito perturbado para dor-
mir. Seus pensamentos ricocheteavam para lá e para cá entre a
rocha e o lugar duro em que tinha caído. De alguma forma ele
tinha que permanecer contra as mesmas pessoas que o convida-
ra a vir a África do Sul. Como ele poderia persuadi-los a ouvir?
E se ele os persuadisse? Como ele poderia fazer a vontade de
Deus ambos em Johannesburg e Durban sem a cooperação des-
tes homens? Seu dilema parecia insuperável. A emoção em sua
cabeça era sentida como um trapo molhado sendo torcido cada
vez mais forte, sendo espremido lentamente enquanto houvesse
umidade; e esta umidade estava escorrendo do canto de seus
olhos, misturado com sal.

Acerca das três horas da manhã, Bill sentiu a presença do
anjo do Senhor. Em um outro momento uma luz se formou no
ar, então subiu ao teto, deixando o anjo do Senhor de pé debai-
xo de sua chama âmbar. Lá fora o vento soprava, lançando-se
acima e abaixo, sacudindo as vidraças. Bill estremeceu em te-
mor. Toda vez que o anjo do Senhor vinha face a face, ele sentia
o mesmo temor paralisante. O sobrenatural jamais se tornou
comum a ele. Era uma dimensão impossível de entender e difí-
cil para seus sentidos humanos testificarem. Embora tremendo,
ele sentiu-se grato pela vinda do anjo. Talvez agora este impasse
poderia ser quebrado.

Bill perguntou: “Quem são estes homens e o que eles signi-
ficam?”

O anjo estava com seus braços cruzados. Embora Bill jamais
vira o anjo sorrir, agora seu olhar firme parecia severo. “Vá
com eles,” disse o anjo firmemente. “Já que você começou
com eles, agora você terá que fazer isto. Mas lembre-se, se
você for ao sul com eles, você sofrerá por isto. Acorde Billy
Paul e diga a ele, que Assim Diz o Senhor, amanhã de manhã
raiará o dia quente e bonito. Eles levarão Billy Paul cedo
para a escola dominical. Já que as reuniões estão atrasadas,
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Ern Baxter vai mandar Billy Paul de volta para te apanhar para
que você possa orar pelos enfermos; esteja pronto. Seu filho
virá com um jovem em um carro preto. No caminho eles para-
rão e pegarão um segundo jovem. Depois disto...” Aqui Bill via
dois nativos de pé próximo a um eucalipto ao lado de uma pon-
te. Um deles, que estava usando uma roupa de caçar, branca,
tinha seu braço levantado e estava prestes a atingir o outro com
uma vara. O anjo disse: “Billy Paul chamará sua atenção a isto.
Por estes sinais você saberá que eu tenho te dado permissão
para ir ao sul. Mas lembre-se, você sofrerá por isto.”

Quando ele saiu da visão, o anjo havia se ido. Bill acordou
seu filho e disse: “Billy, o anjo do Senhor há pouco me visitou.”
Ele contou a Billy Paul o que o anjo dissera; então ele rapida-
mente foi ao quarto onde Baxter, Bosworth e Stadsklev estavam
dormindo. “Irmãos, acordem. Eu tenho o ‘Assim Diz o Senhor.’
Ele tem me dado permissão para ir ao sul com vocês, mas eu
sofrerei por isto porque esta não é a vontade perfeita de Deus.
De fato, nossas reuniões não terão sucesso como poderiam por-
que nós realmente não deveríamos ir. Amanhã de manhã esta
tempestade cessará...” E dali, ele contou a eles os outros deta-
lhes da visão.

O domingo amanheceu limpo, calmo e quente como o anjo
disse que seria. Billy Paul foi a escola dominical com Ern Baxter
e os membros do Comitê Nacional. Logo dois jovens em um
carro preto trouxeram Billy Paul de volta a casa para buscar seu
pai. Bill estava pronto. No caminho para a reunião, eles cruza-
ram uma ponte estreita. Ali próximo a um eucalipto estavam
dois nativos, um deles vestido com uma roupa de caça branca.

Billy Paul apontou seu dedo. “Olhe, papai - aquele homem
tem uma vara e ele vai bater no outro homem.”

Bill meneou a cabeça. “Lembra-se do que eu te disse na noi-
te passada, Paul? Eu posso ir ao sul, mas eu sofrerei por isto.”
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Capítulo 59
Em Durban, Finalmente

1951

APROXIMADAMENTE 340 quilômetros a sudoeste de
Klerksdorp fica Kimberley, uma cidade de mineração espalha-
da de 60.000 pessoas. William Branham chegou em Kimberley
na quarta-feira, dia 17 de outubro de 1951. Sua reputação o pre-
cedia. Na sua primeira noite em Kimberley ele orou pelos en-
fermos em uma igreja que podia acomodar 500 pessoas. Infeliz-
mente dez vezes mais queriam entrar.

Na manhã seguinte, Fred Bosworth conversou com o Comi-
tê Nacional acerca de conseguir um lugar maior para conduzir a
campanha de cura. Para sua surpresa, o Comitê disse não. Eles
tinham prometido a um pastor em particular em Kimberley que
as reuniões seriam em sua igreja, e agora eles sentiam que não
poderiam voltar atrás com a palavra.

Então Fred Bosworth tentou arrazoar com o próprio pastor.
“Olhe, irmão, as ruas e campos estão tomadas pela multidão
com milhares de pessoas enfermas querendo oração. Você quer
me dizer que você ainda quer ter as reuniões em sua igrejinha?”

“Eles me prometeram que eu poderia ter as reuniões em mi-
nha igreja,” o pastor disse em atitude de teimosia: “então nós as
teremos em minha igreja.”

“Ridículo,” esbravejou Bosworth. Voltando a casa onde Bill
estava hospedado, Bosworth reclamou: “Irmão Branham, você
já ouviu de um pregador que age tão egoistamente?”

Bill caçoou secamente: “Isto é ‘exceder abundantemente’ que
você mencionou. Irmão Bosworth, você não vê que estamos
fora da vontade do Senhor?”

Destemidamente Fred Bosworth decidiu ver o que ele po-
deria fazer sozinho. Perguntando nos arredores de Kimberley,
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ele finalmente afiançou uma arena esportiva local que podia
acomodar milhares de pessoas, e ali eles tiveram cultos pelos
quatro dias seguintes.

Quando Bill fez planos para visitar a África do Sul, ele se
imaginou pregando aos nativos de pele negra. Ao invés disto
ele se encontrou pregando a africanos de pele branca descen-
dentes de europeus. Isto o frustrou tanto quanto o itinerário “sa-
grado” do Comitê Nacional. Ele desejou ver como a população
nativa receberia um Evangelho sobrenatural, mas isto lhe foi
negado até ter estado na África do Sul por mais de 21 dias.
Finalmente, no final de sua semana em Bloemfontein (160 qui-
lômetros ao sul de Kimberley) o Comitê Nacional o agendou
para um culto dominical com os não-europeus.

William Branham ministrando aos nativos na África
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Os nativos começaram a se ajuntar em Bloemfontein, no cam-
po de futebol, bem antes do raiar do dia 28 de outubro de 1951.
Quando Bill chegou as 10 h mais de 12.000 pessoas estavam
assentadas no campo - um mar de faces negras, muitas das mu-
lheres usavam bandanas brancas ou vermelhas. Ern Baxter ex-
planou o plano de Salvação de Deus através da fé em Jesus Cristo.
Quando Bill veio ao microfone, ele explanou a relação entre fé
e cura. Então era hora de por a fé em teste. Um a um eles vieram
diante do evangelista americano - e a um a um foi dito quem
eram e quais eram seus problemas. Antes que uma dúzia de pes-
soas passasse através da fila de oração, estes nativos estavam
convencidos que Jesus Cristo estava de fato presente. Depois
de uma única oração geral, centenas de africanos foram cura-
dos. Nas semanas que seguiram, pastores e missionários locais
avaliaram os resultados desta reunião ajuntando testemunhos
de curas e milagres. Os resultados foram surpreendentes: cegos
curados, cancerosos curados, todo tipo de enfermidade curada,
e aleijados curados. Um motorista de ônibus disse: “Eu carre-
guei um coxo ao meu ônibus e o levei a reunião, mas quando ele
voltou, ele podia caminhar sozinho.” Ao todo, os ministros lo-
cais e missionários estimaram que mil pessoas foram curadas
neste culto de oração Branham.

Isto era exatamente o que Bill desejara ver na África - men-
tes descomplicadas aceitando Jesus quando vissem Cristo so-
brenaturalmente mostrado diante deles. Bill rogou ao Comitê
Nacional para agendá-lo para mais reuniões com estes nativos;
mas o Comitê disse não, refazendo seus mesmos argumentos
acerca dos compromissos com as datas já estabelecidas. Bill
não podia crer na teimosia e miopia destes homens
denominacionais. Eles estavam agindo como se o itinerário fos-
se o décimo primeiro mandamento.

Deixando Bloemfontein, a comitiva Branham viajou 1.440
quilômetros a sudoeste, à Capetown. Aqui as reuniões seguiram
um padrão similar às de Bloemfontein - cinco dias de cultos
avivados de cura, com um domingo de manhã separado para os
africanos nativos.
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Bill ficou aflito com o tratamento que estes nativos recebe-
ram. As reuniões para os africâners brancos foram em um gi-
gantesco hangar, no Aeroporto Wingfield. Com as portas do
hangar abertas, mais de 10.000 pessoas puderam participar do
culto. Os africanos negros, por outro lado, tiveram que usar o
Drill Hall, um edifício muito menor dentro dos limites da cida-
de. Tão ansiosa estava a população nativa para ouvir William
Branham falar, que as pessoas começaram a se alinhar pelo lado
de fora do Drill Hall a 1 h. e 30 min da manhã. Às 6 h a multidão
tinha crescido a 8.000 almas. Infelizmente quando as portas fi-
nalmente se abriram, às 9 h somente 3.000 nativos puderam se
espremer no interior. O míope Comitê Nacional nem mesmo
tinha colocado alto-falantes pelo lado de fora do saguão, então
as pessoas que ficaram na rua não puderam ouvir.

Bill sentiu sua frustração crescer como mercúrio em um ter-
mômetro numa manhã de verão. Certamente o Comitê Nacional
deveria carregar muita da culpa por este planejamento pobre e
confuso. Mas Bill sentiu que ele também compartilhava parte
da culpa. Ele tinha concordado, todavia relutante, a seguir a
vontade do Comitê Nacional, embora ele soubesse que esta não
era a vontade do Senhor. O anjo o havia advertido que ele sofre-
ria por isto. Ele desejou saber se isto era o que o anjo quis dizer.
Não era.

A campanha em Capetown terminou na segunda-feira a noi-
te. Na terça eles viajaram a 960 quilômetros a oeste ao longo da
costa, chegando a Port Elizabeth antes de escurecer. A primeira
reunião em Port Elizabeth foi realizada na noite seguinte, dia 7
de novembro de 1951, em um grande auditório chamado Feather
Market Hall. Aqui novamente os organizadores tinham drasti-
camente subestimado a necessidade, e milhares de pessoas não
puderam entrar no edifício. Consequentemente, pelo resto da
semana em Port Elizabeth, a campanha de fé-cura foi realizada
no Estádio Davis, uma arena esportiva com ampla acomodação.

Numa manhã Bill acordou com dores agudas em seu abdômen.
Primeiro ele a rejeitou como sendo nada. Quando a dor persistiu
durante o dia, ele começou a se preocupar. E se sua misteriosa doen-
ça estomacal estivesse voltando para importuná-lo? Por muitos dias
agora ele tinha sentido os efeitos cumulativos de sua árdua agenda.
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A exaustão provocara seu problema estomacal lá em 1947. No
tempo quando ele tinha se empurrado por mais de um ano, noite
após noite, orando por longas filas de enfermos e aflitos nas
madrugadas, até que finalmente foi abatido na plataforma. En-
tão a enfermidade o forçara a suspender suas campanhas. Seu
estômago ficou tão azedo quanto um limão e ele quase morreu
de complicações. Isto iria acontecer novamente? O Comitê Na-
cional estava empurrando-lhe mui duramente, e não lhe dava
tempo para descanso. Eles não entendiam quão drasticamente
estas visões sobrenaturais esgotava sua energia natural.

Mas, pior do que sua exaustão era a dor crescente no interior
de seu abdômen. Quando ele chegou a East London, a 240 qui-
lômetros acima pela costa de Port Elizabeth, Bill teve certeza
de que esta dor não era seu velho inimigo: o problema estoma-
cal. Estas câimbras eram sentidas mais abaixo de seu estômago,
e a dor o apunhalava mais agudamente do que náusea. Quando
os demais viajantes que o acompanhava ficaram doentes tam-
bém, Bill soube que era de algo local, talvez de algo que eles
tinham comido ou bebido.

Depois de cinco noites em East London, eles foram a Durban,
a 480 quilômetros acima a costa leste da África. Enquanto ia
pela estrada, Bill teve uma visão de uma jovem nativa deitada
em uma maca. Logo a auto-estrada passava perto de um típico
vilarejo nativo. Bill pediu a seu motorista para parar o carro.
Saindo, Bill e os demais entraram no vilarejo, onde Bill apon-
tou a uma cabana que parecia exatamente como as demais ao
redor. “Ali vamos encontrar uma mulher numa maca. Ela está
muito enferma com tuberculose. Ela é uma cristã e sabe falar
inglês.”

Quando eles entraram na cabana, ali estava ela, exatamente
como Bill a tinha descrito. A mulher disse a eles em inglês: “Eu
tenho estado orando por um longo tempo por cura. Jesus me
prometeu que enviaria um profeta de uma outra terra para orar
por mim, e eu seria curada.”

O Senhor Jesus manteve Sua promessa.
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ELES CHEGARAM em Durban na terça-feira, dia 20 de no-
vembro de 1951. Bill estava impressionado pelo forte perfume
no ar asiático desta grande metrópole. Jinriquixás* tomavam
conta das avenidas. Mulheres indianas, vestidas com seus tradi-
cionais sáris, dividiam a feira com mulheres muçulmanas vesti-
das de preto, e com mulheres nativas de pele escura, algumas
das quais tinham anéis de metal ao redor de seus pescoços e
pulsos. Sikhs com barbas pretas, com turbantes brancos em suas
cabeças e longas navalhas em suas faixas, se entrosavam com
homens membros da tribo africana, pintados com barro e com
cabelos excêntricos decorados com ossos brancos, e seus lóbu-
los da orelha esticados a longas voltas carnudas. Quando Bill
perguntou acerca desta diversidade, o reverendo Schoeman ex-
plicou que Durban tinha uma população de 440.000 pessoas,
das quais 130.000 eram nativas africanas, 110.000 eram
africâners-europeus e 200.000 vieram da Índia. Originalmente
estes indianos foram importados como escravos para trabalha-
rem nas minas. Eles ainda se pegam a suas heranças asiáticas,
incluindo suas religiões de Hinduismo, Budismo e Islamismo.

A primeira reunião em Durban foi realizada na quarta-feira a
noite no edifício da Câmara Municipal, e era restrita somente a
sul-africanos brancos. Aqueles que não puderam entrar no edi-
fício ouviram através de alto-falantes colocados nos jardins aos
arredores. As expectações cresciam e muitos que vinham em
cadeiras de roda e em macas voltavam sem elas.

Na quinta-feira a noite, o culto foi transferido para um está-
dio gigante, um hipódromo, chamado Greyville. Mais de 20.000
pessoas se assentaram na tribuna principal, e ainda havia lugar
para mais. Quando Bill subiu à plataforma para falar, ele ficou
surpreso em ver a multidão de nativos negros, indianos mulatos
e brancos europeus. Ele disse a Sidney Smith, prefeito de Durban:
“Eu pensei que na África do Sul havia leis de segregação que
nos impedia de ter brancos e negros na mesma reunião.”

“Há leis de segregação,” o prefeito explicou: “e se você olhar
atentamente, as raças estão segregadas. Vê todas aquelas cercas?”

* Jinriquixá: Carrinho de duas rodas puxado por homem, de uso no Oriente.
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Agora Bill notava as linhas de piquetes brancos cruzando a
multidão. “Mas por que algumas daquelas cercas vão por entre
pessoas negras?”

“Aquelas cercas separam tribos diferentes - Bantu, Swazi,
Xhosa, Zulu - há mais de uma dúzia de tribos diferentes aqui, e
algumas delas são inimigas.”

“Por que não fizemos isto em outras cidades?” perguntou Bill.
“Então nós poderíamos alcançar mais pessoas com o Evangelho.”

“Durban é o único lugar onde o governo tem nos dado per-
missão para fazer isto.”

Agora Bill entendia por que o anjo do Senhor havia dito para
ir diretamente a Durban e ficar ali até que fosse chamado a sair.
Oh, se ele somente não tivesse desobedecido as direções do anjo.
Como ele estava sofrendo por este erro. Agora seu abdômen
doia continuamente. Era como se um rato estivesse solto em
seus intestinos, os roendo. Ele tinha que se apoiar no púlpito
para não se curvar de dor - mesmo quando a fila de oração vi-
nha adiante, mesmo quando as visões se desdobravam diante
dele e ele discernia o segredo dos corações de estranhos, até
mesmo quando algumas pessoas eram curadas, ele continuava
sentindo dores.

“Pai Celestial, perdoe-me,” Bill orou quietamente, enquanto
ele esperava pela numerosa quantidade de intérpretes para tra-
duzir sua última sentença a 15 línguas diferentes. “Eu sinto muito
por meu erro. Jesus, enquanto Tu estás curando estes outros,
cura-me também.”

Mas nenhuma visão apareceu para seu alívio. Parecia como
se Deus tivesse virado Suas costas para a necessidade de Seu
profeta, enquanto não deixava passar por alto a menor das ne-
cessidades dos demais de Seu povo. Contristado, Bill se sentiu
como que merecedor desta rejeição.

A audiência vibrava com entusiasmo enquanto um a um dos
problemas daqueles na fila de oração eram discernidos sem erro,
e os pacientes eram curados. Quando um menino surdo-mudo
indiano ouviu e falou pela primeira vez na vida, a fé da multi-
dão transbordou. Bill elevou sua voz em oração, exortando o
paralítico, enfermo, retardado e cego para então aceitarem
suas curas das mãos do ressurreto Salvador Jesus Cristo.
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Mas muito antes do último interprete terminar de traduzir esta
oração, homens e mulheres, idosos e jovens, estavam saindo de
suas cadeiras-de-rodas ou lançando muletas a um lado; crianças
estavam desatando os aparelhos e lançando-os longe.

Tragicamente, embora o barulho de vitória aumentasse de
maneira elevada, Bill foi tirado da plataforma chorando de dor,
necessitando do apoio de dois homens fortes.

Visitantes continuavam a verter em Durban, tornando o trá-
fego lento a passos de um hipopótamo afundado até o pescoço
em lama. Na sexta-feira a tarde, a multidão no Hipódromo
Greyville dobrou a mais de 40.000 pessoas. De carona com
Sidney Smith para ir ao culto, Bill viu muitos nativos na rua
carregando pequenas estátuas entalhadas. Ele tinha lido sobre
tal idolatria na Bíblia, mas esta era a primeira vez que ele estava
vendo isto de primeira mão. “Olhe para aqueles companheiros
com seus ídolos,” ele comentou.

O prefeito disse: “Alguns deles são cristãos.”
“Cristãos?” Bill ofegou impressionado. “Cristãos com ídolos?”
“Sim. Aqui há muitos nativos que são cristãos que ainda se

apegam aos ídolos de seus ancestrais.”
“Isto é estranho. Eu gostaria de falar com um deles. Você

poderia falar a língua daquele companheiro de pé ali?”
Estacionando à margem da estrada, o prefeito e seu convida-

do saíram do carro e se aproximaram de um robusto homem que
tinha quase 2,10 de altura e devia pesar uns 140 quilos. Assim
que Bill se aproximou ele pode ver que o ídolo estava mancha-
do com sangue seco. Através do prefeito, Bill perguntou ao na-
tivo: “Você é um cristão?”

“Oh, sim,” o nativo respondeu. “Eu tenho sido um cristão
por muitos anos.”

“Por que você está carregando este ídolo?”
“Meu pai antes de mim carregava este deus onde quer que

fosse. Certo dia ele estava caçando sozinho em um lugar aberto
quando um leão o seguiu. Meu pai fez uma fogueira e orou a
este deus usando nossos encantamentos médicos feiticeiros, e o
leão foi embora. Agora eu carrego este deus também onde quer
que eu vá. Se o deus dos missionários falhar, então este deus
não falhará.”
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“Eu penso que você está colocando sua fé na coisa errada,”
Bill repreendeu. “Eu mesmo sendo um caçador, estou familiari-
zado com as maneiras selvagens. Este ídolo não afugentou o
leão; foi o fogo.” O nativo pareceu cético. Bill perguntou: “Você
virá à reunião esta tarde no hipódromo?”

“Amanhã,” ele respondeu.
“Bom. Então amanhã você verá que Jesus nunca falha.”
Os três cultos realizados no domingo, dia 25 de novembro

de 1951, quebraram o recorde de frequência no Hipódromo
Greyville. Não somente estavam as tribunas principais lotadas,
como também estava o campo central, onde diferentes tribos
nativas estavam assentadas no chão, divididas por cercas de pi-
quetes brancos como rebanho de gado. O reverendo Bosworth
conduziu o culto da manhã e o reverendo Baxter pregou à tarde.
O culto da noite foi reservado a Bill para pregar e orar pelos
enfermos.

Até então Bill estava acostumado a falar através de 15 intér-
pretes. Era um processo lento, levando-lhe uma hora e meia
para pregar um sermão que normalmente seria um sermão de 15
minutos. Bill disse: “Jesus Cristo é o Filho de Deus.” O primei-
ro intérprete fez barulhos como uma galinha cacarejando; o se-
gundo como um chacal parolando; o terceiro parecia completa-
mente diferente dos dois primeiros; e assim ia pela fila. (Por
anos passados Bill tinha frequentemente desejado saber acerca
de I Coríntios 14:10, onde Paulo disse que não havia som sem
significado. Agora, depois de ouvir todas estas línguas peculia-
res, ele percebera o que Paulo, o missionário, quis dizer.) Final-
mente o décimo quinto intérprete terminou sua sentença e Bill
continuou: “Jesus veio a terra para salvar pecadores.” O proces-
so começou novamente.

Enquanto os intérpretes sequencialmente repetiam esta li-
nha, Bill foi até a parte de trás da plataforma e perguntou a
Sidney Smith: “O que está acontecendo lá no gramado, é uma
briga?”

O prefeito tinha visto a comoção também. “Eu não sei te
dizer. Eu enviarei um policial até ali para checar.” Logo o poli-
cial voltou com o relatório: “Irmão Branham, uma mulher nati-
va recém deu a luz ali na multidão. Ela parece estar bem.”
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“Vocês não a levarão daqui?”
“Nós oferecemos fazer isto, mas ela simplesmente lavou seu

bebê e começou a amamentá-lo, dizendo que queria ficar para o
culto de oração.”

Tal determinação subjugou Bill. Se as expectações desta nova
mãe representasse o desejo dos demais na multidão, hoje de
fato seria um tremendo culto de cura.

Nenhum cartão de oração fora dado; ao invés disto, vários
missionários tinham simplesmente pegado uma dúzia de pesso-
as enfermas e as alinhado para oração. A primeira pessoa que
veio adiante na fila de oração foi uma mulher descendente de
Indiano Oriental. Seu corpo estava envolto em um sári* colori-
do, e sua testa estava decorada com um ponto vermelho bem
entre seus olhos - o símbolo kumkum, considerado uma marca
de beleza na cultura Hindu.

Assim como Jesus fez com a mulher samaritana, Bill con-
versou com esta mulher usando poucas palavras para contatar
seu espírito. “Senhora, por que tu, sendo uma Hindu, vem a
mim, um cristão, pedir ajuda? Por que você não vai a seus pró-
prios sacerdotes?”

“Eles não podem me ajudar,” a mulher respondeu.
Acima dela uma visão se desdobrou, mostrando ela em um

consultório ouvindo o diagnóstico do doutor. Bill disse: “Se-
nhora, você tem tuberculose. Eu creio que se você aceitar Jesus
Cristo como seu Salvador pessoal, Ele vai te curar também.”

Imediatamente a mulher ajoelhou-se apenas com um joelho
ao chão, inclinou sua cabeça, pegou sua saia longa e limpou o
ponto vermelho de entre seus olhos. Bill viu uma luz brilhar ao
redor dela. “Irmã,” ele disse: “Jesus Cristo tem recém te curado.
Vá e O sirva o resto de sua vida.”

Um sussurro coletivo ondulou através da audiência e Bill
pode ver outras mulheres Hindus cuspindo em seus dedos, e
então apagando os pontos vermelhos em suas testas. Alguém na
multidão gritou: “Krishna!” Outros Hindus seguiram o canto.

*Sári: A mais importante vestimenta típica da mulher indiana: longa peça de
tecido enrolada em volta do corpo, com uma das pontas formando a saia, e a
outra ponta, drapeada, em torno do seio, de um ombro e, por vezes, da cabeça.
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“Krishna! Krishna!” eles gritavam, pensando que o evangelista
americano tinha dito o nome de um de seus deuses. (Krishna é
uma forma terreal do deus Hindu, Vishnu.)

Elevando suas mãos para aquietá-los, Bill explicou: “Não,
eu não disse Krishna. Eu disse Cristo! e ele falou o nome distin-
tamente, enfatizando o “t”, “Jesus Cristo. Eu não sou Krishna;
eu sou um servo de Jesus Cristo.”

A seguinte pessoa na fila era uma jovem de descendência
européia. Ela parecia estar com boa saúde, e enquanto se apro-
ximava, Bill pode sentir um espírito de boas vindas ao redor
dela. Ele disse: “Eu vejo que você é uma cristã.” Ela respondeu
que era. “Irmã, eu vejo você indo a uma igreja. Você pertence a
Igreja Holandesa Reformada.” Então ele parou, perplexo. Algo
estava diferente acerca desta mulher. Frequentemente em uma
visão ele via uma forte luz queimar ao redor do paciente, indi-
cando que a pessoa estava curada. Mas nesta visão tudo estava
ficando mais escuro, como sombras se ajuntando ao aproximar
da noite. “Irmã, há poucos dias você foi a um doutor. Seu mari-
do te esperou no corredor enquanto o médico te examinava. Seu
marido tem cabelo e bigode preto, e ele estava usando um terno
cinza. O doutor é um homem grisalho que usa óculos. O doutor
disse que você tem um cisto em seu ovário. Não há tratamento,
mas o médico ainda quer removê-lo.” A mulher meneou que
sim. Assim que Bill falou, a visão ficou mais escura ao redor
dela. Ele estava prestes a dizer: “O Senhor Jesus te abençoe e te
cure, minha irmã,” e permiti-la sair da plataforma com alguma
esperança; mas antes que ele pudesse dizer isto, a visão se mu-
dou a uma procissão fúnebre e viu as pessoas que carregavam
seu caixão enterrando-a. Então Bill sabia que a vida dela estava
para terminar, e ele decidiu que deveria dizer a ela bem clara-
mente. “Senhora, você é uma mulher de aparência forte. Há so-
mente uma coisinha de errado com você, apenas este cisto em
seu ovário. Mas prepare-se para morrer, porque Assim Diz o
Senhor: ‘Tu viverás somente um curto espaço de tempo’.”

Os olhos da mulher estalaram e ela ofegou: “Senhor?”
“Isto é correto, irmã. Apenas esteja certa que seu coração

está bem com Deus.”
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Assim que esta mulher deixou a plataforma, um homem bem
vestido, de branco, guiou um menino nativo pelos degraus e
através da plataforma. O homem parou a quase 4 metros do
evangelista americano, enquanto o menino vinha a frente sozi-
nho. Bill deu uma olhada no menino e disse: “Qualquer um pode
ver que ele é estrábico. Eu não posso curá-lo, mas Jesus Cristo
pode. Talvez Deus me mostrará algo que encorajará a fé do
menino.” Ele parou, observando o passado do menino se desdo-
brar. “Eu vejo uma mulher alta e magra, Zulu, segurando um
menino em seus braços, mostrando ele ao marido que nota que
o bebê é estrábico. Eu sei que a família é cristã porque na visão
eu os vejo orando diante da cruz.” Quando isto foi repetido pelo
intérprete Zulu, a mãe e o pai se levantaram na audiência, ace-
nando e gritando que isto estava correto.

Enquanto isto, o menino tinha sua cabeça inclinada.
Bill disse: “Eu não tenho que orar pelo menino porque ele já

está curado. Você pode passar agora.”
O jovem Zulu levantou sua cabeça e sorriu. Era verdade;

seus olhos estavam descruzados e normais. O menino saiu da
plataforma, mas o homem que o trouxera não saiu. Ele se apro-
ximou dizendo: “Senhor Branham, eu quero falar com você um
minuto.”

Ern Baxter o impediu. “Nós não podemos permitir que nin-
guém fale com o irmão Branham quando ele está sob a unção.”

“Eu quero apenas fazer a ele uma pergunta.”
Virando-se aos dois, Bill disse: “Está bem, irmão Baxter.

Deixe o doutor falar.”
“Como você sabe que eu sou um doutor?”
Bill ignorou a pergunta. “O que posso fazer por você dou-

tor?”
“É verdade, eu sou um doutor britânico. Eu examinei este

menino antes dele subir aqui e o examinei novamente há pou-
cos momentos atrás. Seus olhos eram cruzados e agora não es-
tão mais. Como você fez isto? Você o hipnotizou?”

“Se hipnotismo endireitasse olhos, vocês, doutores, deveriam
fazer isto. Mas não foi hipnotismo; isto foi o poder de Deus.”

“Senhor Branham, sou apenas um membro de igreja. Mas agora
que tenho visto um Deus tão tangível que pode endireitar estrábicos,
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eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Salvador, e estou dese-
jando dizer isto a toda sua audiência.”

Cerca de cinco minutos se passara desde que a mulher com o
cisto em seu ovário saíra da plataforma. Enquanto o doutor bri-
tânico falava com a multidão, um mensageiro veio a plataforma
e contou entusiasticamente a um dos intérpretes, que então con-
tou a Bill: “Sabe aquela mulher que você disse para se preparar
para morrer? Ela recém morreu. Este homem conhece o marido
dela e estava assentado ao lado deles. Quando a mulher voltou a
seu assento, ela disse a seu marido: “Bem, o que você acha dis-
to;’ e antes que ele pudesse respondê-la, ela caiu morta bem
ali.” (Mais tarde eles souberam que ela morreu de ataque cardí-
aco.)

Por último, veio na fila de oração um homem negro tão cor-
cunda que caminhava de quatro pés. Obviamente ele tinha re-
tardo mental. Um vigia custodiava este corcunda para que ele
não vagasse, usando uma corrente presa à coleira ao redor de
seu pescoço.

“Olhe a esta pobre criatura,” Bill disse com compaixão. “Se
eu pudesse ajudá-lo, eu ajudaria. A verdade é que não posso
ajudá-lo. Mas Jesus Cristo pode. A vida deste homem não pode
ser escondida porque o anjo do Senhor está aqui.” Quando a
visão veio, ela revelou algo inesperado. Bill disse: “Eu sei que
este garoto cresceu em um lar cristão porque eu vejo uma foto
de Jesus pendurada na parede de sua cabana. Ele nasceu nesta
condição deformada. Mas bem agora ele não está preocupado
consigo mesmo; ele está preocupado acerca de um irmão. Há
quatro anos atrás seu irmão mais novo foi ferido quando monta-
va um grande cachorro ou cabra de cor amarela. Agora seu ir-
mão está aleijado e tem que usar muletas quando caminha. As-
sim diz o Senhor: ‘Seu irmão está curado’.”

Neste momento um grito perfurou o ar. Lá de trás, na audi-
ência, um homem alto, negro, se levantou e acenou com duas
varas, com as muletas, acima de sua cabeça, gritando em sua
língua nativa que ele era o irmão, e agora estava curado.

A multidão ferveu com clamoroso entusiasmo por cau-
sa deste milagre, e isto foi muitos minutos antes que eles
se aquietassem o suficiente para que pudessem ouvir.
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Bill observava a comoção pacientemente, e então virou sua aten-
ção de volta ao pobre homem corcunda a sua frente. Uma som-
bra azul apareceu no ar, revelando uma visão deste homem de
pé ereto e caminhando normalmente. Bill disse a audiência:
“Vocês podem ver que Jesus Cristo curou o irmão deste ho-
mem. Se Deus curar agora este deformado, retardado, quantos
de vocês aqui servirão ao Senhor Jesus?”

Mãos negras e mulatas se levantaram em todo o estádio. Bill
disse ao vigia para remover a corrente que estava ao redor do
pescoço do homem. O vigia meneou sua cabeça, preocupado e
talvez um pouquinho temeroso. Bill insistiu. “Levante o homem
e tire sua corrente. Deus o tem libertado.” Relutantemente obri-
gado, o vigia, desatou a corrente e levantou os ombros do ho-
mem. O homem não precisou de muita ajuda. Sua espinha
estralou uma dúzia de vezes enquanto se endireitava, deixando-
o de pé com perfeita postura na frente de 50.000 pessoas. Bill
colocou seu braço ao redor da cintura descoberta do homem e
caminhou até a margem da plataforma, e então de volta ao púl-
pito. O homem sorriu e acenou à audiência, confirmando que
sua mente tinha sido sobrenaturalmente restaurada à saúde.

A multidão parecia estrondar e mover como um terremoto.
Agarrando-se a sua oportunidade, Bill perguntou: “Quantos de
vocês receberão agora Jesus Cristo como seu Salvador?”

Milhares sobre milhares de mãos se levantaram. Ern Baxter
disse: “Irmão Branham, eu penso que eles não te entenderam.
Eles devem ter pensado que você estava perguntando a eles se
queriam cura física. É melhor fazer esta pergunta através dos
intérpretes novamente.”

Então Bill disse ao microfone: “Eu não estava vos pergun-
tando se vocês querem cura física. Eu estava perguntando se
vocês aceitarão Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Se acei-
tam, fiquem de pé.”

Milhares de pessoas se levantaram. Bill disse: “Antes que
Jesus venha aos vossos corações, vocês devem primeiro renun-
ciar a seus falsos deuses. Vocês que estão carregando ídolos, eu
quero que vocês os quebrem agora mesmo.”

Uma nuvem de poeira levantou do campo enquanto ho-
mens e mulheres destruíam seus ídolos de barro no chão.
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Primeiro Bill orou em voz alta para a salvação deles, então fez
uma oração geral pela cura de todos os que estavam enfermos
ou aflitos. Milhares destes novos cristãos gritavam que foram
curados.

No dia seguinte em seu hotel, Fred Bosworth não podia pa-
rar de pensar acerca da reunião de domingo a noite. “Irmão
Branham, assim que as pessoas saíram eles fizeram um grande
amontoado com as muletas, camas, cadeiras de rodas e apare-
lhos. Eu fiquei ali e me emocionei. Em todos os 40 anos pregan-
do o Evangelho e orando pelos enfermos, eu jamais vi uma reu-
nião que fosse igual a esta.”

O prefeito Sidney Smith disse: “Irmão Branham, venha até
aqui e olhe pela janela. Aqueles caminhões estão cheios de mu-
letas e coisas que as pessoas deixaram para trás na noite passa-
da.”

Quando Bill olhou, ele viu sete grandes caminhões de gado
passando pelo hotel, seguidos por centenas de pessoas que ha-
viam sido curadas - nativos de todas as tribos se misturavam,
sem inimizade entre si, juntos ombro a ombro, cantando a can-
ção tema das campanhas Branham: “Somente crer; somente crer;
tudo é possível; somente crer.”

Smith disse: “Estimamos que havia 50.000 pessoas naquela
reunião da noite passada - mais de 100.000 pessoas contando os
três cultos de domingo. Ontem devia haver 30.000 pessoas que
deram seus corações a Jesus Cristo. Não há maneira de saber
quantos mil foram curados.”

“E eu tão enfermo que mal posso ficar de pé,” Bill acrescen-
tou. “Deveríamos ter vindo direto de Johannesburg a Durban
como o anjo nos disse para fazer. Até então era óbvio a todos
que Durban é onde o Senhor queria que estivessem.”

Infelizmente não era óbvio a todos. O reverendo Schoeman
revelou que Ern Baxter, Bill e Billy Paul estariam tomando vôo
a Salisbury, Rodesia na quarta-feira de manhã.

“E - e sair de Durban?” estalou Bill desanimado. “Por que?
Aqui é onde o Senhor está movendo.”

Schoeman trouxe a tona a mesma razão passada: “Nós
estamos apenas seguindo o itinerário que estabelecemos há
um mês atrás. Nós te agendamos a dois dias em Salisbury,
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então a Pretória para uma única reunião, e então a Johannesburg
para uma última reunião antes que vá para casa. Eu não entendo
por que você está zangado. Você teve suas reuniões em Durban
como você queria.”

“Que distância fica Salisbury, Rodesia?”
“Mil e duzentos e oitenta quilômetros a norte daqui.”
Bill mal podia compreender o absurdo destes homens. Ele

apontou o óbvio: “Há mais de 50.000 pessoas aqui em Durban
que querem me ouvir pregar. Muitos deles tem caminhado qui-
lômetros e mais quilômetros para chegar até aqui. Milhares de-
les são novos cristãos. Agora, de repente, vocês querem me le-
var a mil e duzentos e oitenta quilômetros de distância; e você
deseja saber por que estou zangado?”

“Eu sinto muito, irmão Branham, mas nós prometemos a este
irmão em Rodesia que te levaríamos ali, e nós temos que man-
ter nossa palavra.”

Sentindo-se fraco demais para argumentar, Bill desistiu, ter-
minando o roteiro de acordo com o plano do Comitê Nacional.
Em Salisbury ele pregou a meras 1.500 pessoas. Os dois dias
que ele passou em Rodesia obscureceram-se em sua memória
como um sonho ruim. Então ele voltou a África do Sul onde ele
teve uma reunião em Pretória e mais duas em Johannesburg.
Durante a última reunião em Johannesburg, ele se sentiu como
se fosse morrer. Todavia sua própria aflição não estorvava seu
dom de discernimento ou o poder de Deus. Entre suas muitas
visões naquela noite, ele viu uma mulher na audiência que era
cega. Apontando a ela, ele a encorajou a se por de pé e aceitar
sua cura. Ela não respondeu, entretanto uma outra mulher na
mesma fileira se levantou. Bill se virou a esta outra mulher e
disse: “Eu sei que você é cega também, mas por que você se
levantou? Você é uma judia e não crê que Jesus é o Cristo. Você
acha que Jesus pode restaurar sua visão?” Ela meneou que sim.
Bill continuou: ‘Eu não posso pedir a Ele para ser seu Curador
a menos que primeiro Ele seja seu Senhor e Salvador. Se você
O aceita como o Messias, levante sua mão.” Ela levantou sua
mão e sua visão retornou.
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Finalmente a hora dele deixar a África do Sul chegou. O
doutor britânico que tinha examinado aquele menino estrábico
em Durban, encontrou Bill no aeroporto em Johannesburg e dis-
se: “Eu sinto que Deus está me chamando para ser um missio-
nário médico. Irmão Branham, eu devo isto tudo a você. Obri-
gado por vir.” Sua gratidão podia ser multiplicada de centenas
de vezes a milhar. Havia relatórios vindo a uma quantia de 1.000
pessoas por semana sendo batizadas. Igrejas de toda a África
estavam sendo ocupadas com pessoas que haviam recentemen-
te se entusiasmado acerca de um Deus vivo e real - um Deus
tangível. Durante suas dez semanas na África do Sul, a comiti-
va William Branham tinha conduzido 120 cultos em 11 cidades
com uma frequência combinada de cerca de 500.000 pessoas.
Somente Deus poderia contar a vitória final, mas Bill sabia o
custo.

Fred Bosworth acompanhou o resto da comitiva Branham
ao aeroporto, embora ele mesmo não viajaria naquele dia.
Bosworth ficaria na África do Sul por mais um mês para traba-
lhar com pastores e missionários, ajudando-os a estabelecer
milhares de novos convertidos a Cristo.
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Enquanto Bill esperava seu avião chegar, ele se contorceu
em miséria pela dor que sentia. Ele seriamente desejou saber se
ele veria Fred Bosworth novamente. Finalmente seu avião pou-
sou e logo ele estava pronto para embarcar. O momento tinha
chegado de dizer adeus. Colocando seus braços ao redor de seu
amigo, Bill disse: “Irmão Bosworth, estou com 42 anos de ida-
de, e penso que meus dias estão para se acabar. Como Paulo eu
posso dizer que tenho combatido o bom combate; acabei a car-
reira; guardei a fé.”119

“Absurdo,” Bosworth falou. “Você é apenas um rapaz. Eu
nem mesmo comecei a pregar até que tivesse 40 anos de idade!
Agora estou com mais de 70 e ainda estou forte. Irmão Branham,
você recém terminou seus estudos e recebeu seu diploma.”

Bill concordou que ele tinha recém terminado seus estudos,
porém ele não estava tão certo acerca do diploma. Ele se sentia
mais como se tivesse falhado no exame final.
119 II Timóteo 4:7

Fred F. Bosworth
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Capítulo 60
O Prognóstico do Anjo

1952

“BILLY BRANHAM, misericórdia rapaz!” clamou o doutor
Adair, olhando a cima a partir do relatório. “Você pegou amebas
na África.” Quando Sam Adair terminou de ler o relatório do
laboratório, ele meneou sua cabeça tristemente. “Não há nada
que eu possa fazer por você, Billy. Eu tenho que te enviar a um
especialista.”

Depois de mais testes, o Doutor Lukas explicou os graves
fatos. “Senhor Branham, estas amebas são parasitas. Elas são
transmitidas como pequenos cistos não maiores do que glóbulos
brancos. Você provavelmente pegou uma em algo que você co-
meu ou bebeu. Os sintomas começam a aparecer cerca de seis
semanas depois que o parasita entra no corpo. O seu caso é o
pior que já vi.”

Bill se lembrou que a primeira vez que ele sentiu cãibras no
abdômen foi em Port Elizabeth, quatro semanas depois que ele
saíra de Johannesburg. Isto significava que Ele provavelmente
engolira um cisto amébico em Klerksdorp. O tempo estava cer-
to. Oh, se ele somente tivesse ficado em Johannesburg como o
anjo tinha lhe dito para fazer, isto jamais teria acontecido.

O Doutor Lukas continuou: “Amebíase invasiva é a terceira
pior enfermidade que há, infectando centenas de milhares de
pessoas no mundo todo. Na maioria dos casos as amebas ficam
adormecidas. Embora estas pessoas infectadas são agora trans-
portadores e podem espalhar a doença, elas mesmas não são
afetadas. Em outros casos, como o seu, os parasitas se tornam
ativos. Nós não sabemos por quê. Bem agora estas amebas estão sain-
do do muco de seus intestinos. Nós vamos tentar controlá-las ali, por-
que se saírem dos intestinos, elas se dirigirão ao fígado ou ao cérebro,



LIVRO 4

e então os problemas pioram. Infelizmente estes parasitas não são
muito afetados por drogas. Eu vou começar um plano de trata-
mento de 60 dias.”

Enquanto Bill estava na clínica, um dos testes requeridos era
que ele bebesse um pouco de metal de bário. O doutor que esta-
va lhe dando este teste disse: “Senhor Branham, eu soube que
você é um missionário.”

“Um missionário evangelista, sim. Eu recém voltei da África.”
“Eu estudei para ser um pregador também. Tive quatro anos

de escola para descobrir que não havia nada de cristandade. Então
comecei a estudar os ensinamentos de Maomé, Buda, Confúcio,
e muitos outros. Eu fiquei surpreso em saber que o Cristianismo
não é a única religião que fala sobre o nascimento através de
uma virgem e um Salvador. Eu decidi que provavelmente não
há nada em nenhuma destas coisas, então lancei a bagunça toda
para longe e agora eu sou um agnóstico.”

Com seus intestinos doendo e sua mente cheia do pavor de
sua condição, Bill não se sentiu em condições de debater com
tal homem astuto. Silenciosamente ele orou: “Senhor Jesus, dê-
me uma outra chance quando eu estiver me sentindo melhor.”

Depois que ele foi para casa e contou à sua esposa as terrí-
veis notícias, Meda disse: “Bill, se lembra da senhora Shane de
New Albany?”

“Não é aquela professora neurótica de escola dominical na
igreja do irmão Johnson, aquela pela qual orei pouco antes de ir
à África do Sul?”

“Sim, é ela. Enquanto você esteve na África, ela me ligava a
cada poucos dias. Agora que você está em casa, ela está me
ligando todos os dias.”

“Como ela está?”
“Terrível. Ela está ficando tão ruim que mal pode sair de

casa. Ela quer que você ore por ela sob a unção, mas ela acha
que não pode viajar até uma reunião.”

“Isto não importa. A maneira que isto parece agora, talvez eu
nunca mais tenha uma outra reunião.”

“Bill, não diga isto. De qualquer forma, a senhora Shane
quis que eu te perguntasse se da próxima vez que o anjo do
Senhor se aproximar, ela pudesse ser a primeira na lista a te ver.
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“Certamente,” disse Bill distraído. Ele estava pensando como
não tinha visto o anjo do Senhor desde aquele dia fatal em
Klerksdorp quando ele se resignou a seguir o itinerário do Co-
mitê Nacional, ao contrário da vontade do Senhor. Ele pensou:
“Oh, como eu estraguei minha vida.”

Bill viveu as semanas seguintes em estado miserável. A me-
dicina não podia ajudar. A dor o atormentava tanto que ele tinha
dificuldade para dormir. Noite após noite ele andava de um lado
ao outro em sua casa, chorando, rogando: “Deus, por favor te-
nha misericórdia de mim, por favor perdoe-me. Se ainda há al-
guma bondade em Teu coração a meu favor, por favor perdoe-
me. Eu jamais conscientemente cruzarei Tua linha novamente.”

O Senhor não falava com ele - nem por voz, ou visão, nem
através da Palavra Escrita, embora Bill lesse sua Bíblia cons-
tantemente. Sentindo-se inútil e isolado, a mente de Bill se des-
lizou ainda mais próximo do poço da desesperança. Oh, por que
ele tinha sido tão imprudente em desobedecer um comando di-
reto do Senhor? Dia após dia ele reexaminou seu dilema na Áfri-
ca, peneirando os vários elementos, sondando diferentes solu-
ções, tentando aprender de seus erros. Agora ele podia ver que
seu maior erro foi enroscar-se com o Comitê Nacional da Áfri-
ca do Sul, um grupo de líderes tão inflexível que não podia nem
mesmo se curvar mesmo que o próprio Deus pedisse a eles para
mudar seus planos. Então Bill percebeu que ele tinha visto esta
mesma atitude inflexível entre os pregadores denominacionais
na América. Talvez não eram os homens, mas o sistema que era
culpado. Toda organização cristã vivia por uma lista prefixada
de credos e estatutos, que frequentemente se tornavam dogmas
tão venerados que os membros não podiam ver a Palavra de
qualquer outra maneira. Isto estaria bem se eles estivessem sem-
pre certos. Mas e se estivessem errados? E se Deus quisesse
mostrar algo mais a eles, e eles não pudessem receber isto por-
que isto não se encaixava com seus dogmas? Neste caso, a pró-
pria inflexibilidade deles os condenaria nos julgamentos de Deus.
E se a cristandade denominacional estivesse de fato incomo-
dando, ao invés de ajudar o Espírito de Deus?

Depois de muito buscar na alma, Bill decidiu que
seu segundo erro fora ser sensível demais às críticas.
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Esta sensibilidade originava de sua rejeição na infância, quan-
do a sociedade o excluíra por causa da má reputação de sua
família. Tornar-se um cristão o levara a amar e aceitar o que ele
perdera como um menino. Mas parte de seus complexos da in-
fância permaneceram, incluindo sua tendência ao nervosismo e
sua sensibilidade às críticas. Agora que muitas milhares de pes-
soas estavam clamando por sua atenção, ele queria agradar a
todos, o que era uma tarefa impossível. Ele decidiu que dali em
diante ele deveria fazer o que quer que fosse que Deus quisesse
que ele o fizesse, independente de quem pudesse ser ofendido
no processo. Ele estaria muito melhor desapontando a homens
do que desapontando o Senhor Jesus Cristo.

Infelizmente não era sempre fácil saber o que o Senhor que-
ria. Bill meditava a respeito de uma crítica que o tinha persegui-
do por anos. Muitos cristãos reclamavam que ele não orava por
pessoas suficientes durante suas campanhas de cura. Centenas
de enfermos vinham a cada culto querendo uma oração pessoal
dele. Já que o discernimento sobrenatural sobrecarregava seu
corpo de maneira tão pesada, Bill raramente tinha força sufici-
ente para orar por mais do que algumas dúzias de pessoas em
qualquer noite de campanha concedida. Muitos críticos diziam
que ele deveria ser mais como Oral Roberts e outros evangelistas
de fé-cura,  fazendo uma longa fila de pessoas e movendo-as
tão rápido quanto possível e orar com poucas palavras. Talvez
seus críticos estavam certos; talvez seu método era devagar de-
mais. As vezes Bill se desgastava acerca deste enigma por ho-
ras, desejando saber como Deus realmente queria que ele
estruturasse as campanhas de cura. Em outras vezes, Bill sentia
que a questão não mais importava, porque ele poderia jamais
pregar novamente.

Logo de manhã, Meda encontrou seu marido ajoelhado, com
sua cabeça inclinada sobre o assento do sofá, chorando.

“Bill, qual é o problema?”
“Querida, se você apenas soubesse quão mal eu me sinto.

Aqui eu estou, com apenas 42 anos de idade; minha saúde rom-
pida; meu ministério acabado; estou em dívida. O que posso
fazer? O amanhã, o que será de mim? Parece-me como que o
fim da estrada.”
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“Talvez você se sentirá melhor depois que tiver comido algo,”
Meda sugeriu.

Bill tinha chorado tanto que seus olhos tinham quase sido
fechados pelo inchaço. Meda o guiou à mesa do café da manhã
onde ele lambiscou alguns ovos e torradas. Ultimamente seu
apetite tinha declinado dramaticamente. Consequentemente seu
peso tinha caído muito nas semanas que se passaram até que
pesasse 49 quilos. Sua condição estava piorando ao invés de
melhorar.

Em meados de fevereiro de 1952, Bill voltou para mais testes.
O Doutor Lukas meneou sua cabeça e estudou os resultados: “Re-
verendo Branham, eu temo que o medicamento que tenho te dado
não está funcionando. O próximo que usarei será o arsênico.

“Arsênico? Não é perigoso?”
“Sim, eu tenho que tomar muito cuidado com a dosagem.

Mas não se engane, reverendo Branham, sua condição é séria.
Amebíase invasiva mata cerca de 40.000 pessoas por ano. Estas
amebas ativas podem ir comendo e se dirigindo através das pa-
redes intestinais e entrarem na corrente sangüínea, a qual as car-
rega ao fígado onde elas podem formar abscessos arriscados.
As vezes o sangue também as espalha a outras partes do corpo,
incluindo o cérebro. Quando isto acontece, você começa a ter
febre e em dez horas você estará morto.”

Bill foi para casa mais perturbado do que nunca. Ele pegou
seu novo medicamento como prescrito, mas a única coisa que o
mesmo fez foi fazer sua pele ficar laranja amarelada.

A esta altura, seu amigo, o doutor Sam Adair, ligou para ele
para contar acerca do infortúnio de um amigo em comum. “Billy,
você sabe que a mãe de Delbert morreu há poucos anos atrás.
Delbert tem agora 17 anos de idade, e ele saiu com as pessoas
erradas. Agora ele está no hospital, morrendo com sífilis. Eu
tenho dado a ele toda a penicilina que seu corpo pode suportar,
e não está fazendo bem algum. Apenas pensei que você gostaria
de saber.”

Tão enfermo quanto Bill se sentia, ele juntou forças para ir
ao hospital e visitar este que há muito tempo era amigo da famí-
lia. Quando ele entrou no quarto do hospital, Delbert disse: “Ir-
mão Branham, estou envergonhado por tê-lo aqui.”
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“Quão ruim é isto, Delbert?”
“O doutor me disse para fazer minha paz com Deus.”
“Eu sei que sua mãe era uma cristã. E quanto a você?”
“Quando eu decidi tomar meu próprio caminho, alguns ra-

pazes me disseram que seria inteligente começar a fumar; então
fumei. Então comecei a beber cerveja socialmente com a gangue,
e a primeira coisa, você sabe, isto me pegou.”

“Não é tarde demais para dar seu coração a Jesus Cristo.”
“Eu - eu quero,” o rapaz gaguejou: “mas temo que Deus não

vai querer me receber, pois sou tão pecaminoso.”
“Oh, sim, Ele vai querer,” Bill assegurou-lhe. “Esta é a ra-

zão pela qual Ele deu Sua vida na cruz, para salvar pessoas pe-
cadoras.”

“Você acha que Ele me tomaria agora que eu tenho esta en-
fermidade?”

“Não é seu corpo que você está apresentando a Ele. É sua
alma.”

“Então aceito.”
Abrindo a Bíblia, Bill leu em voz alta João capítulo 14, que

começa:  Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede
também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se
não fosse assim, eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lu-
gar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos leva-
rei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós
também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o cami-
nho.

Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e
como podemos saber o caminho?

Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim.

Terminando o capítulo, Bill ajoelhou-se ao lado da cama e
orou. Delbert levantou suas mãos e chorou: “Querido Deus, te-
nha misericórdia de minha alma. Por favor não me permita
morrer como um pecador. Com todo meu coração eu creio que a
Palavra está correta e eu estou vindo agora a Te aceitar como
meu Salvador.”

Bill levantou-se e deu um tapinha de leve no ombro de
Delbert. “Agora vamos falar sobre cura Divina.”
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“Não importa mais se eu morrer ou não.” Delbert colocou a
mão sobre o coração. “Algo tem acontecido aqui e não tenho
medo de morrer agora.”

“Sim, Delbert, salvação é a coisa principal. Mas o mesmo
Senhor Jesus que salvou sua alma, pode também te libertar da
enfermidade do teu corpo.” Impondo as mãos sobre o peito do
jovem, Bill orou novamente.

Quando Bill voltou para casa, ele ligou para Sam Adair e
disse: “Doutor, por que você não dá mais uma injeção de peni-
cilina em Delbert?”

“Bill, eu já tenho dado a ele mais antibióticos do que sufici-
ente. Se fosse fazer algum bem, eu já o teria feito.”

“Mais uma injeção o feriria?”
“Não.”
“Então você daria mais uma de qualquer forma, como um

favor a mim?”
“Está bem, mas não fará bem algum.”
Poucos dias mais tarde, o doutor Adair ligou de volta e dis-

se: “Aquela última injeção pegou. Delbert vai vencer esta coi-
sa.”

“Isto é maravilhoso,” Bill disse. Quando ele desligou o tele-
fone, ele ficou feliz por seu jovem amigo, mas triste por si mes-
mo. “Senhor,” ele orou: “Tu curaste a Delbert. Por que Tu não
me curas?”

DURANTE a última semana de fevereiro de 1952, William
Branham retornou à clínica do Doutor Lukas. “Como está desta
vez?” ele perguntou.

O Doutor Lukas não sorriu. “Toda vez que eu te examino, eu
encontro mais amebas em seu sistema. Reverendo Branham,
não quero te alarmar, mas você é um homem casado e tem vári-
os filhos. Você precisa certificar-se de que seus afazeres estão
em ordem. Não há nada mais que a ciência médica possa fazer
por você. Se aqueles parasitas entrarem em sua corrente
sangüínea, você começará a ter febre alta. Será ruim demais se
eles se alojarem em seu fígado, mas se forem a seu coração ou
cérebro, você viverá cerca de mais dez horas e é isto.”
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Bill foi para casa angustiado. Naquela noite ele novamente
andou de um lado ao outro, orando, chorando, rogando a Deus
por misericórdia; mas agora ele sentia-se mais desesperado do
que antes. A cada meia hora ou mais ele conferia sua temperatu-
ra para ver se estava ficando com febre. O que sua família faria
sem ele? Billy Paul provavelmente ficaria bem, mas e quanto a
seus bebês? Em Março Rebeca teria seis anos e Sara teria um
ano de idade. Como Meda iria criar estas duas meninas sozi-
nha?”

Acerca das 11 h Bill adormeceu. As três horas da manhã,
algo o acordou. Ele estava no escuro, ouvindo o tique-taque do
relógio ao lado de sua cama. De repente ele sentiu uma leve
pressão que fez sua pele formigar. O anjo do Senhor estava pró-
ximo. Bill esperou com tensa antecipação. Então ele ouviu aquela
voz familiar dizer: “Vá até seu bebê e dê-lhe água.” Então a
pressão cessou.

Saindo da cama, ele se envolveu com seu roupão sobre seu
pijama e desceu pelo corredor até o quarto da menina onde ele
encontrou Sara em seu berço, chorando rocamente, com sua face
ruborizada da tensão. Ela tinha estado enferma nos últimos dias
e tinha chorado tanto que tinha perdido sua voz. Bill a pegou, a
levou para a cozinha e deu-lhe um copo de água. Ela bebeu
tudo. Bill pensou: “Não é maravilhoso que meu Senhor fez isto
por Sara. Jesus é tão dócil e cuidadoso.”

Ao invés de colocar Sara de volta em seu berço, ele a colo-
cou em sua própria cama ao lado de Meda. Ela dormiu instanta-
neamente. Bill voltou ao quarto de Sara e deitou numa cama de
solteiro, mas ele não podia adormecer. Depois de muito tentar,
ele desejou saber: “O amanhã, o que será de mim? Eu penso que
não levará muito tempo até que eu tenha me ido. Uma febre me
atingirá... então, dez horas e tudo estará acabado... minha espo-
sa terá que criar estas duas menininhas sozinha.” Ele chorou em
voz alta: “Oh, Deus, há algo que eu possa fazer?”

Um fraco barulho quebrou o silêncio - fraco porém
gradativamente se fortalecendo. Parecia como um redemoinho
se aproximando. Bill tirou seu cobertor e se assentou ao lado da
cama. “Querido Deus, Tu está vindo com o perdão para Teu
servo, ou Tu está vindo para me levar?”
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Um espiral de luz, com as cores do arco-íris, apareceu, ele-
vando-se ao teto. Debaixo desta luz saiu o anjo do Senhor. Ele
tinha seus braços cruzados, e em um punho ele tinha numerosas
folhas de papel branco. O anjo disse: “Já que você esteve dese-
jando saber acerca de seu futuro...”

“Sim,” disse Bill: “Eu estava desejando saber o que há de ser
meu amanhã.”

O anjo soltou várias folhas de papel no chão. Bill podia ver
que elas tinham palavras escritas em cada página, porém antes
que ele pudesse lê-las, o anjo disse: “Olhe para isto,” e mostrou
a Bill os papéis restantes em sua mão. As folhas de papel esta-
vam em branco, livres de quaisquer marcas. O anjo as lançou ao
ar. De repente o quarto não tinha mais teto. Os papéis voaram
ao negro céu, indo cada vez mais alto até que se parecessem como
pontinhos como de estrelas antes que desaparecessem além da
Via Láctea. Então a voz estrondou do céu: “Seu futuro é limpo!”

Quando Bill voltou a si, ele ainda estava sentado ao lado da
cama. O quarto estava escuro e quieto. Sentindo-se entorpecido
e confuso, ele disse: “Deus, se tenho encontrado favor Contigo,
por favor me diga: E quanto a estas amebas? Eu vou me livrar
delas? Por favor, Senhor, se Tu tens perdoado meu pecado, Tu
falarias comigo uma vez mais?”

Novamente esta Presença do sobrenatural varreu através do
quarto e o anjo saiu daquela luz. Quando ele falou, sua voz era
compassiva, todavia firme. “Já que você esteve desejando sa-
ber acerca daquelas amebas, elas não vão te incomodar mais.”

O anjo partiu, deixando Bill vibrando em gozo. Ele estava
curado. Curado! Deus tinha tocado seu corpo com um milagre.
Ele viveria para criar sua família afinal. Ele podia até mesmo
retornar a seu ministério. Lembrando-se de seu ministério, Bill
pensou: “Enquanto o anjo estava aqui, eu deveria ter pergun-
tando como eu deveria orar pelos enfermos.”

De repente o anjo novamente se colocou de frente a ele. A
vestimenta branca do anjo refletia a luz sobrenatural que circu-
lava acima de sua cabeça.

Bill disse: “Diferentes pessoas têm estado criticando minhas
reuniões, dizendo que Oral Roberts e estes outros ministros oram
por 500 pessoas ao mesmo tempo que levo para orar por 15.
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Tu me disseste que eu tinha que levar as pessoas a crerem em
mim. Eu deveria continuar fazendo desta forma que estou fa-
zendo, esperando a visão? Ou eu deveria orar pelas pessoas em
uma fila rápida da maneira que o irmão Bosworth disse-me para
fazer?”

“Apenas faça como você sentir-se guiado a fazer,” ele res-
pondeu. Então o anjo desapareceu.

“Apenas faça como eu me sentir guiado a fazer,” Bill repe-
tiu. Quão encorajador. Esta era a exata lição que ele tinha apren-
dido de seu erro na África do Sul.

Antes que muito tempo se passasse, Bill sentiu esta Presença
do anjo uma vez mais, e ele ouviu aquele som familiar como
fogo sendo golpeado pelo vento em um rítmo firme: Woossssh,
whoossssh, whoossssh... A visitação desta noite era diferente de
outras visitações. Normalmente o anjo trazia somente uma men-
sagem. Esta noite ele apareceu repetidamente.

O anjo pegou Bill no Espírito e o colocou nas reuniões de
Durban. Ele estava de pé ao norte no final do Hipódromo
Greyville, olhando ao sul, exatamente onde ele tinha estado
quando ele pregara ali poucos meses antes. As pessoas enchiam
as tribunas principais e demais lugares como ele bem se lem-
brava. Logo que ele ficou convencido de que esta era a mesma
reunião, o anjo o elevou e o carregou ao leste. Bill observou a
reunião em Durban ficar azul e se desfazer no oeste. Então o
anjo o colocou no meio de uma outra multidão. Estas pessoas
eram magras e de pele negra; muitas delas usavam roupas ao
redor dos quadris e turbantes. Bill presumiu que fossem India-
nos Orientais.

Ele ouviu um barulho acima dele como o zumbido de um
grande dínamo. Olhando acima, ele viu um outro anjo descendo
dos céus, vestido de vermelho e uma grande luz oscilante agar-
rada em sua mão estendida. A multidão abaixo elevava seus bra-
ços e gritava louvores a Jesus Cristo. O anjo acima ligou a força
de seu holofote para mais forte, iluminando a orla da multidão,
mostrando como eles se estendiam até as colinas circunvizinhas.
Parecia como um oceano de pessoas até onde Bill podia ver. O
anjo do Senhor, ainda de pé ao lado dele, clamou: “Há 300.000
delas nesta reunião Branham!”
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Atordoado pelo poder da visão, Bill se lançou a frente entre
as duas camas de solteiro. Quando ele se reanimou, ele pode ver
a luz do dia penetrando entre as cortinas da janela. Ele percebeu
que deveria ser cedo porque a casa ainda estava quieta. Então
ele ouviu algo curioso. Parecia como as páginas de um livro
sendo viradas por uma brisa; só que não poderia ser uma brisa
porque a janela estava fechada. Assentando-se, Bill ficou pas-
mado em ver sua Bíblia sair da mesa de cabeceira da cama e
flutuar através do quarto, parando na frente dele, ainda pairan-
do no ar. Estava aberta em Atos, capítulo 27, onde Paulo estava
falando aos tripulantes do barco de seu aprisionamento durante
uma terrível tempestade. Uma mão apareceu acima do texto e
apontou aos versículos enquanto Bill lia: ó varões, ter-me ouvi-
do a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômo-
do e esta perdição. Mas, agora, vos admoesto a que tenhais
bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós,
mas somente o navio. Porque, esta mesma noite, o anjo de Deus,
de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo,
não temas! Importa que sejas apresentado a César, e eis que
Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó va-
rões, tende bom ânimo! Porque creio em Deus que há de acon-
tecer assim como a mim me foi dito.

Assim que ele terminou de ler esta porção da Escritura, aquela
mão flutuando virou as páginas de volta a Josué capítulo 1, e
apontou aos dois versículos que seguiam as linhas impressas
enquanto Bill lia: Moisés, meu servo, é morto; levanta-te, pois,
agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu
dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso
pé, vo-lo tenho dado, como eu disse a Moisés... Esta mão pare-
cia enfatizar os versículos cinco e seis: Ninguém se susterá di-
ante de ti, todos os dias da tua vida; como fui com Moisés,
assim serei contigo; não te deixarei nem te desampararei. Es-
força-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a
terra que jurei a seus pais lhes daria... Não to mandei eu? Es-
força-te e tem bom ânimo; não pasmes, nem te espantes, por-
que o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares.
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Quando Bill terminou de ler todo o capítulo 1 de Josué, ele
tentou pegar sua Bíblia. Instantaneamente ela estava de volta na
mesa de cabeceira onde ele a tinha deixado.

Uma batida na porta soou. Meda perguntou: “Posso entrar?”
“Isto é estranho,” Bill pensou: “Por que ela perguntaria se

ela pode entrar?”
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Capítulo 61
Três Testemunhas

1952

MEDA BRANHAM bateu novamente. “Bill, você está bem?”
“Sim,” ele respondeu: “entre.”
Meda entrou no quarto segurando seu bebê dormente. “Bill,

aconteceu alguma coisa? Há poucas horas eu tive que levantar
com Sara, e enquanto estava de pé, pensei que eu deveria dar
uma olhada em você; mas quando eu vim a esta porta, eu tive
um forte sentimento de que não deveria abri-la. Eu desejei sa-
ber se talvez uma visão estava sucedendo, então eu me assentei
na sala de estar e balancei Sara até agora a pouco.”

Bill olhou as horas. Eram seis horas. A visão o tinha segura-
do por três horas! “Sim, querida, era uma visão. O anjo do Se-
nhor esteve aqui desde as três horas desta manhã. Deus tem me
perdoado e eu vou me livrar destes parasitas.”

“Oh, Bill,” ela ofegou: “que notícia maravilhosa!” Poucos
minutos mais tarde seu entusiasmo amortizou a uma pergunta.
“Bill, você poderia ver esta mulher neurótica de New Albany
hoje. Ela tem me implorado para ligar para ela da próxima vez
que a unção viesse sobre você.”

“Certamente, querida. Diga a ela para vir acerca das dez ho-
ras. A primeira coisa agora de manhã, é que eu preciso ir ao
banco e ver acerca daqueles canhotos de cheque para registro
de rendimento tributável. Eu também ligarei ao Doutor Lukas e
verei se ele pode me fazer um outro exame.”

Enquanto Meda foi ao telefone para ligar para a senhora
Shane, Bill assentou-se para pensar acerca do que significava
a visão. A primeira Escritura era fácil, porque era paralela
com seu infortúnio na África do Sul. Paulo disse para aque-
les navegantes que se eles tivessem apenas dado ouvido a ele,
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e ficado em Creta durante o inverno, eles não teriam perdido o
barco deles. Evidentemente Paulo também teve problemas com
o povo que não cria que ele era guiado por Deus.

Paulo sofreu junto com os tripulantes por este erro, mas pela
graça de Deus, nenhuma vida se perdeu. Para Bill, a lição era
óbvia: jamais seguir idéias de homens novamente quando o Se-
nhor estiver guiando a um outro caminho.

Entender como Josué capítulo 1 se aplicava a ele era mais
desafiante. Como fui com Moisés, assim serei contigo; não te
deixarei nem te desampararei. Certamente esta era uma decla-
ração da comissão de Deus para este ministério. Mas qual era a
específica ligação entre seu ministério e o de Josué? Deus o
estava comissionando a guiar a igreja à terra prometida espiri-
tual, da mesma forma que Josué guiou Israel a terra prometida
natural? É o que parecia... a este povo herdar a terra que jurei a
seus pais lhes daria... Não somente Josué guiou os filhos de
Israel na luta deles para possuir a Canaã; depois que as batalhas
terminaram, Josué dividiu a terra entre as 12 tribos, direcionando-
as a herança terreal deles. De acordo com o apóstolo Paulo,
Deus prometeu para a igreja Cristã uma herança espiritual. E,
agora, digo isto, irmãos: que carne e sangue não podem herdar
o Reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis
aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e
fechar de olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta so-
ará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos
transformados. Porque convém que isto que é corruptível se
revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista
da imortalidade.120 Bill desejou saber se ele estava sendo cha-
mado para guiar a igreja gentia à sua herança espiritual.

Fosse o que fosse que a visão significasse, era aparente que
muitas batalhas jaziam a frente, e Deus o estava encorajando
para ir adiante com ousadia. Não to mandei eu? Esforça-te e
tem bom ânimo; não pasmes, nem te espantes, porque o Se-
nhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Pe-
gando sua caneta, Bill escreveu um resumo da visão nas fo-
lhas em branco no final de sua Bíblia de referência Scofield,

120 SOBRENATURAL: A Vida de William Branham

120 II Coríntios 15:50-53



LIVRO 4

assim ele sempre se lembraria disto e sempre teria isto com ele.
Durante o café da manhã, a sogra de Bill passou em sua casa

para perguntar: “Está tudo bem por aqui? Esta manhã eu fui à
pia para lavar as louças da noite passada, e senti que o Senhor
estava me dizendo: ‘Vá a casa de Bill. Algo aconteceu’.”

Depois que Bill contou a senhora Broy acerca das repetidas
visitas do anjo na madrugada, Bill se lembrou de algo que a
Bíblia disse: ...pela boca de duas ou três testemunhas, se esta-
belecerá o negócio.121 Aqui estava sua segunda testemunha,
confirmando que o que o anjo lhe disse era verdade. Quando
terminou seu café, Bill ligou para o Doutor Lukas. “Eu gostaria
de fazer mais um exame esta manhã.”

“Para quê?”
“Eu não tenho mais aquelas amebas”.
“Sim, você as tem. Uma vez que uma pessoa pega aqueles

pequenos demônios, ele os terá pelo resto de sua vida.”
“Esta manhã o Senhor Jesus fez algo por mim. Eu gostaria

que você me examinasse uma vez mais.”
O Doutor Lukas hesitou. “Uh - bem - eu recém te examinei

outro dia. Seus intestinos estão cheios daqueles parasitas. Mas
se você quer ser examinado de novo, venha esta tarde e darei
uma outra olhada.”

Bill chegou ao banco quando ele estava abrindo. Seu negó-
cio não demorou. Em seu caminho para a porta, ele de repente
sentiu como que não deveria sair. Indo a um lado do lobby, ele
orou quietamente: “Senhor Deus, o que Tu queres que eu faça?”
Ele ficou ali por um minuto, segurando sua pasta debaixo de
seu braço. Então uma voz soou em sua cabeça: “Olhe para Bob
Denison.”

Bob Denison, um dos caixas do banco, era um conhecido
seu de muito tempo. Bob estava detrás de uma das janelas do
caixa com sua cabeça inclinada. Bill foi até ali e disse alegre-
mente: “Bom dia, Bobby, Como está tudo hoje?”

Quando Bob levantou sua cabeça, lágrimas saíram de seus olhos.
“Billy, eu não sei como você tomará isto, mas esta manhã, às três
horas eu acordei, e eu sonhei que eu deveria te contar meu proble-
ma. Agora aqui está você, então espero que você não se importe.”

Três Testemunhas 121
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“Não, Bobby. Vá adiante.”
“Quase toda minha família morreu com câncer. E agora eu

tenho todos os sintomas disto. Eu tenho estado muito preocupa-
do acerca de morrer nos últimos dias.”

Pegando a mão direita de Bob em sua esquerda, Bill sentiu
as vibrações pulsantes de um demônio cancerígeno. A mão es-
querda de Bill inchou enquanto ficava vermelha. “Bobby, va-
mos orar para que Jesus Cristo toque seu corpo.”

Depois de uma curta oração, as vibrações pararam. O câncer
tinha se ido. Bill pensou: “Aqui está minha terceira testemu-
nha.”

Quando Bill chegou em casa, a senhora Shane já tinha che-
gado. Já que ela estava nervosa demais para dirigir, dois amigos
dela a trouxeram. Bill pediu a eles para esperarem na sala de
estar enquanto ele conversava com a senhora Shane no escritó-
rio. Um homem Batista também tinha vindo à casa querendo
oração. Bill jamais o encontrara antes, mas ele o conhecia por
sua reputação, porque este homem era um jogador profissional
de beisebol de Louisville, Kentucky. Agora ele estava morren-
do com câncer no baço, uma condição para a qual a ciência
médica não tinha cura. Bill pediu a ele para esperar em um quarto.

Entrando em seu estúdio, Bill encontrou a senhora Shane
caminhando de um lado ao outro esfregando as mãos. Ele as-
sentou-se. “Como vai, senhora Shane. Por favor, assente-se.”

Lançando-se em uma cadeira, ela gaguejou: “Ir - irmão
Branham, o anjo do Senhor está aqui?”

“Sim, irmã, estamos em sua presença.”
“Bom. Agora você pode expulsar este espírito mal de mim.

Eu sinto que a qualquer minuto a terra vai se dividir e me engo-
lir.”

“Apenas um minuto irmã. Nós temos que observar o que
estamos expulsando. Vamos conversar um pouco primeiro.” Ele
quis levar a mente dela distante do problema para que ela pu-
desse acalmar-se. “Vamos você e eu em uma pequena viagem...”

“Não!” ela gritou. “Eu não posso viajar!” A voz dela aumen-
tou em histeria.

“Acalme-se,” Bill a tranquilizou. “Eu estava falando de uma via-
gem mental. Vamos voltar quando Deus fez o homem e a mulher,
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e os colocou no jardim do Éden.” Ele conversou suavemente,
acalmando os nervos dela. Logo Bill viu um carro preto corren-
do no ar entre eles. Ele perguntou: “Você já esteve em um aci-
dente?”

“Não, irmão Branham. Por que perguntas?”
“Oh, eu vi algo.” Ele continuou conversando. Logo a visão

retornou, desdobrando a terrível verdade. “Você se casou du-
rante a última guerra, e seu marido foi enviando à França por
navio. Você ficou sozinha e começou a sair com outros homens.
Numa noite você esteve em um carro preto com um rapaz loiro
e você rompeu seus votos matrimoniais. No caminho de volta,
este carro preto quase foi atingido por um trem enquanto cruza-
va as linhas férreas.”

A senhora Shane gritou e desmoronou-se ao chão. Meda
apressou-se a ir ao cômodo para ver o que havia de errado. Am-
bos Bill e Meda ajudaram a mulher a voltar à cadeira. Ela tre-
mia incontrolavelmente e chorava: “Irmão Branham, não diga
isto a ninguém!”

“Irmã, bem aí está seu problema. E você jamais vai melhorar
até que faça isto correto. Eu não me importo quantas vezes orem
por você; eles podem pisar e gritar e te ungir com 190 litros de
óleo, e isto não faria bem algum. Enquanto você tiver pecado
inconfessado em sua vida, este demônio tem um direito de ficar
aí. Se você quer melhorar, você terá que confessar este pecado a
seu marido e fazer isto correto.”

“Eu confessei isto, irmão Branham. Eu confessei isto a Deus
há muito tempo atrás.”

“Não foi contra Deus que você pecou. Você é uma mulher
casada. Você pecou contra os seus votos matrimoniais.”

“Irmão Branham, eu não posso contar a meu marido. Ele me
deixaria por isto.”

“Irmã, você sabe que tenho vos contado a verdade. Ninguém
sabe deste pecado exceto você, o homem loiro e Deus. Você me
contou que tem ido a um psiquiatra por dez anos. Ele não poderia
tirar você disto. Mas este é o seu problema. Está bem profundo
em sua mente subconsciente. Você jamais vai melhorar até que
conte a seu marido a respeito disto e limpe sua consciência.”
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“Eu não posso fazer isto,” ela chorou. “Eu tenho três filhos.
Isto romperia nosso lar.”

“Seu lar pode se romper de qualquer forma, porque mental-
mente vocês não vão aguentar juntos por muito mais tempo. É
melhor você ir a seu marido e conversar sobre isto.”

“Eu - eu não posso,” ela gritou. “Eu apenas não posso fazer
isto.”

Bill levantou-se. “Cabe a você, irmã. Eu tenho feito tudo o
que posso. Eu tenho lhe dito o que Deus tem me mostrado e
você sabe que isto é a verdade. O resto é com você. Eu tenho
que ir agora e ver um homem que está no outro cômodo e tem
câncer.”

Ela implorou: “Oh, irmão Branham, não me deixe!”
De repente Bill viu um homem de pé ao lado da senhora

Shane. Ele era alto, e tinha cabelos penteados nitidamente pre-
tos, e estava usando uma jaqueta branca, e quando ele virou Bill
pode ler a palavra “CHEVROLET” impressa nas costas. Bill
disse: “Seu marido não trabalha para a empresa Chevrolet?”

“Sim,” ela choramingou.
“Ele é um homem alto com cabelo ondulado preto que pen-

teia de lado.”
“Sim. Isto é correto.”
“Ele tem o mesmo pecado a te confessar.”
A mão dela voou até a face. “Não, não meu marido! Ele é um

diácono.”
“Eu não me importo com o que ele mostra pelo lado de fora,

Deus vê seu coração. Durante a guerra, quando o vôo de seu
marido pousou na Inglaterra, ele pegou uma jovem e esteve com
ela. Mas isto não é tudo. Há três dias atrás ele saiu furtivamente
com uma mulher de cabelo escuro que trabalha no escritório
dele. Ela estava usando um vestido rosa. Eles estacionaram de-
baixo de uma árvore de faia em um Chevrolet verde com placa
de Indiana. E bem ali ele viveu tão infiel a você como você uma
vez fez a ele.”

“Eu conheço a mulher,” ela ofegou. “E eu conheço o carro
também.”

“É melhor você ir e chamar seu marido e conversar acerca
disto.”
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Enquanto Bill foi orar pelo homem que tinha câncer, a se-
nhora Shane ligou para seu marido no trabalho e pediu a ele
para encontrá-la na estrada. Os dois amigos dela a levaram ao
lugar e esperaram até o marido dela chegar. Quando ela se as-
sentou no assento da frente com seu marido, ela disse lentamen-
te: “Eu sei que tenho te mantido sem dinheiro nos últimos dez
anos, indo toda semana ao psiquiatra. Mas agora eu penso que
tenho chegado ao fundo de meu problema. Eu fiz algo uma vez,
algo ruim, algo que tem me assombrado desde então. Eu tenho
que te dizer o que é, e espero que você me perdoe.”

Quando ela terminou de confessar seu pecado, o marido dela
começou a ficar indignado. Ela acrescentou: “E há três dias atrás
você não saiu com uma secretária de seu escritório? Vocês não
pararam debaixo de uma árvore de faia e fizeram o mesmo que
eu fiz?”

Ele olhou para ela cautelosamente: “Com quem você tem
falado?”

“Eu recém vi o irmão Branham. Ele me contou.”
Com esta revelação, a hipocrisia esvaziou-se como um pneu

furado. “Querida, esta é a verdade. Se você me perdoar, eu te
perdoarei. Eu descerei à igreja e resignarei como diácono, e você
se resignará como uma professora de escola dominical. Vamos
estar certos com Deus e criar nossos filhos corretamente.”

Voltando a casa do irmão Branham, eles foram à porta com
seus braços um ao redor do outro. Bill tinha recém terminado de
orar pelo paciente com câncer. (O homem recebeu seu milagre.)
Bill disse aos Shanes: “Estou feliz em ver que vocês dois conse-
guiram fazer isto funcionar entre vocês. Agora nós podemos
chamar o nome de Jesus e fazer este demônio sair.”

Poucos minutos mais tarde, a senhora Shane era uma nova
mulher.

MAIS TARDE naquele mesmo dia, Bill apareceu na clínica.
Embora tão ocupado quanto estava o Doutor Lukas, ele ainda
apertou sua agenda para dar tempo a Bill. “Agora, o que você
estava dizendo no telefone esta manhã?”

“Eu não tenho mais aquelas amebas.”
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“Reverendo Branham, você está provavelmente apenas ex-
perimentando um alívio temporário dos sintomas. Isto acontece
as vezes. No campo da medicina chamamos isto de remissão.”

“Não, doutor, isto não é temporário. Isto é permanente. Es-
tou absolutamente curado.”

“Você me trouxe uma amostra de fezes?” O Doutor Lukas
levou esta amostra para o laboratório da clínica. Logo ele saiu e
disse: “Eu tenho que examinar mais profundamente.” Quando
ele terminou este exame, ele disse: “Reverendo Branham, as
amebas ainda estão ali mas elas não estão mais ativas. Eu ja-
mais ouvi disto acontecer antes e não tenho nem idéia do que as
levaria a ficarem dormentes.”

“Eu sei,” disse Bill confiantemente. “O Senhor Jesus me
curou acerca das três horas esta manhã.”

O doutor disse: “Eu vou te examinar regularmente por três
meses antes que eu possa dizer que você não está mais infectado.”

“Você pode me examinar todos os dias se quiser.”
Assim que Bill estava passando pela sala de espera, ele viu o

parceiro do Doutor Lukas de pé na entrada de seu escritório
conversando com uma enfermeira. “Senhor Branham,” disse o
doutor, indo até ele para lhe dar um aperto de mão, “é bom vê-
lo novamente.”

Em sua mente, Bill orou: “Senhor, se Tu queres que eu con-
verse com ele sobre religião, permita ele trazer o assunto. Eu
não quero pressioná-lo.”

O doutor disse: “O que você pensa acerca daquelas tribos na
África? Eles não estão progredindo cada vez mais?”

“Sim, eu suponho que estão.”
“Há muitos indianos orientais transplantados para a África

do Sul, não é?”
“Isto é correto. A população de Durban é quase a metade

indianos.”
“Eu tenho lido muito acerca disto. Hindus, não são?”
“Muitos deles são Hindus, mas alguns são Muçulmanos.”
“Um grupo de pessoas inteligentes são aqueles indianos. De

fato eu penso que Mahatma Gandhi foi o homem mais inteli-
gente que já viveu.”
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“Todo homem tem o direito de ter sua própria opinião. Mas
eu defiro com você aí; eu penso que foi Jesus Cristo.”

“Eu aposto que você não teve muito sucesso levando aque-
les Hindus e Muçulmanos à sua religião, não é?”

“Oh, sim. Tivemos cerca de 30.000 convertidos em apenas
um dia.”

“O quê?” o doutor se espantou, deixando cair seu cigarro.
“Trinta mil convertidos em um dia?”

“Se você questionar isto, você pode ligar para Sidney Smith,
o prefeito de Durban, e perguntar a ele. Você verá que provavel-
mente fizemos uma baixa estimativa.”

“Você tem certeza de que eram Hindus?”
“Muitos deles eram Hindus. Quando eles viram o poder do

Deus Todo-Poderoso movendo no meio deles, eles creram que
isto era o Senhor Jesus, apenas como eu disse a eles que era. Eu
vi centenas de mulheres Hindus esfregando o ponto vermelho
de suas testas quando aceitaram a Cristo.”

Todos na sala de espera pareciam estar ouvindo a esta con-
versa. O doutor esfregou seu pé sobre o cigarro acesso que ti-
nha caído; então deu um tapinha nas costas de Bill e disse: “Ra-
paz, você deve ser um gênio.”

“Não, senhor. Eu sou um que desistiu da escola na sétima
série. Meu Senhor Jesus é o gênio.”

“Oh, eu não sei,” disse o doutor. “Isto está indo um pouquinho
longe demais para mim.”

“Desculpe-me por falar tão direto com você doutor, mas você
está perdendo algo. Você é um homem inteligente, cheio de co-
nhecimento. Mas o conhecimento pode te levar somente a uma
certa altura. Havia duas árvores no jardim do Éden. Uma delas
era a árvore da ciência e a outra era a Árvore da Vida. Quando
Adão deixou a Árvore da Vida para comer da árvore da ciência,
ele se separou de seu Criador. Desde então, o homem tem esta-
do comendo da árvore da ciência, e isto o está destruindo. Ele
aprendeu a fazer o metal e o que criou? Espadas e flechas. En-
tão descobriu a pólvora. Depois de um tempo inventou o auto-
móvel. Ele tem matado mais pessoas do que a pólvora. Agora
tem criado para si uma bomba atômica.”
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“Mas se o homem não tivesse inventado nada disto, ainda
morreria.”

“Não, não se tivesse ficado com a Árvore da Vida. Ele vive-
ria eternamente. A morte veio porque ele deixou a Árvore da
Vida para ir à árvore da ciência. Mas o homem ainda pode viver
eternamente se voltar para a Árvore da Vida, que é Jesus Cris-
to.”

“Eu não sei sobre isto,” o doutor respondeu.
“Eu não sou contra ensinamento escolar,” Bill terminou. “Mas

o problema que vocês têm com os ensinamentos escolares, com-
panheiros inteligentes, é que vocês tentam arrazoar todas as
coisas. Você sobe na árvore da ciência tão alto quanto possa ir,
mas quando você chega muito alto e não pode ir além, você
rejeita todas as coisas que não pode entender. A árvore da ciên-
cia é correta, mas quando você sobe tão alto quanto possa nela,
você deveria pular para a Árvore da Vida e continuar subindo.
Isto é o que é a fé na Palavra de Deus.”
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Capítulo 62
Virada a Esquerda
no Lago Michigan

1952

EMBORA SEUS SINTOMAS tivessem desaparecido no dia
em que fora curado, William Branham não pôde voltar a traba-
lhar imediatamente. Sua luta contra os abcessos com as amebas
o deixara enfraquecido e magro. Levaria mais quatro meses an-
tes que ele pudesse sentir-se forte o suficiente para continuar
sua rigorosa agenda de ter uma campanha de fé-cura após a ou-
tra.

Em abril de 1952, Fred Bosworth ligou com um propósito
tentador. “Irmão Branham, em Baltimore estão nos oferecendo
um auditório gratuito, com ar condicionado por todo o mês de
julho. O edifício comporta 10.000 pessoas. Quinhentos minis-
tros assinaram o patrocínio das reuniões: Metodistas, Batistas,
Evangelho Completo e vários outros. Quinhentos deles estão
desejando cooperar. Você não pode resistir isto.”

“Se Deus me disser para ir ali, então é onde eu quero ir. Mas
até agora, não sinto guiado a ir a Baltimore.”

Poucos dias mais tarde Ern Baxter ligou. “Há pessoas em
todo o país querendo sua visita. Muitas cidades estão pergun-
tando por você: Hammond, Zion, Chicago, Battle Creek,
Minneapolis, e San Francisco. Eu poderia facilmente preencher
sua agenda pelo resto de 1952. Então, o que você está planejan-
do fazer?”

“Neste momento eu não sinto guiado a nada.”
Baxter sugeriu: “Então vamos a Chicago. Eles têm uma gran-

de arena esperando por você ali.”
“Parece bem.”
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“Devo confirmar?”
Bill hesitou: “Não, é melhor esperar um pouco.”
Naquela tarde Bill levou sua esposa a um planetário. En-

quanto ele observava a noite do céu artificial rolar através do
teto, o Espírito Santo tocou-lhe e disse: “Fique longe de Chica-
go por agora. Dirija-se a Hammond e Zion.” Quando Bill che-
gou em casa ele ligou para Ern Baxter, e pediu-lhe para prepa-
rar reuniões em Hammond, Indiana, e Zion, Illinois.

Baxter disse: “Isto é o suficiente para julho. Onde você quer
ir depois?”

Bill disse que ele não tinha liderança para ir além de Zion.
Ern Baxter suspirou. “Irmão Branham, nós temos que especifi-
car datas a fim de assegurarmos grandes auditórios. E quanto a
Battle Creek?”

“Eu penso que está bem. Eu tenho dois lugares que estou
considerando depois de Zion: Battle Creek, Michigan, e
Minneapolis, Minnesota. Estou um pouquinho mais inclinado a
Battle Creek porque já estive em Minneapolis antes. Mas não
faça nenhum compromisso a longo prazo.”

Sem que Bill soubesse, Ern Baxter prontamente ligou para
seu contato em Battle Creek e agendou Bill a uma campanha
que começaria no dia 16 de agosto e duraria 14 noites consecu-
tivas.

Na madrugada da manhã seguinte Bill sonhou que via uma
onda lodosa se dirigindo para uma casa de praia onde sua espo-
sa estava dormindo. Desesperadamente ele correu para salvar
Meda, pegando-a poucos momentos antes que a gigantesca onda
esmagasse a casa de praia a fragmentos. Bill acordou suando.
Ele sentiu-se aliviado quando viu sua esposa dormindo pacifi-
camente ao lado dele. Ele pensou: “Que coisa, que sonho terrí-
vel. Eu desejaria saber se isto significa algo.”

Então, abruptamente, ele estava assentado em um barco flutuan-
do em uma água bem azul. Como dia e noite são similares porém
diferentes, assim é uma visão, similar contudo diferente de um so-
nho. Sonhos são sombras de realidade, vindo a olhos fechados em
uma escuridão de sono, deixando indistintas impressões que são di-
fíceis de se lembrar. Uma visão vinha a olhos bem abertos, atingindo
os sentidos como o raio solar e deixando imagens distintas no cérebro.
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Até onde Bill podia ver, ele realmente estava assentado em um barco
em um lago tão grande que a margem parecia como uma linha fina e
nebulosa à distância. Ele ouviu um som como de um pequeno mo-
tor se aproximando... putt-putt-putt-putt. Olhando para trás, ele
viu uma sombra movendo-se debaixo da superfície. Ela vinha
lentamente em direção à popa do barco, mas antes que isto atin-
gisse a mesma, isto virou a esquerda e se arremessou para lon-
ge. Então isto circulou e veio para a popa de seu barco nova-
mente, virando no último momento e lançando-se à sua esquer-
da. Bill inclinou-se sobre a beira do barco, esperando poder ver
que tipo de objeto estranho era este. Ao invés disto, ele viu uma
estrada debaixo da água que chegava a um “T” debaixo de seu
barco - uma estrada ia à esquerda e a outra ia direita. Agora ele
ouvia o anjo do Senhor dizer: “Isto está te dizendo para virar a
esquerda.”

De repente Bill estava de volta em seu quarto, assentado na
cama, bem acordado. Ele sentiu-se confuso. O que acontecera?
Ele tinha sonhado acerca de sua esposa, e então - ele adormeceu
e teve um segundo sonho? Isto parecia mais vívido do que um
sonho; as imagens brilhavam com claridade, como se ele esti-
vesse de fato ali navegando em um lago. Mas se era uma visão,
o que significava? Isto não parecia fazer sentido. Ele ponderou
a experiência por um longo tempo, tentando entendê-la; porém
finalmente desistiu.

DEPOIS de sete meses de intervalo, William Branham con-
tinuou seu ministério evangelístico no dia 13 de julho de 1952,
começando com uma ambiciosa campanha de oito dias de fé-
cura em Hammond, Indiana. Orar pelos enfermos na Améri-
ca era diferente do que tinha sido na África, onde ver um
milagre podia inspirar centenas de pessoas a crerem em Cristo
para suas próprias curas. Na África seu trabalho tinha sido
mais fácil, porque o anjo tinha dito a ele que se ele levasse as
pessoas a crerem nele, então nada pararia diante de sua ora-
ção, nem mesmo o câncer. Usar seu dom ainda era tão
esgotante quanto correr uma maratona, mas pelo menos na
África ele sentia como se estivesse correndo em solo seco.
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Orar pelos enfermos em Hammond era como tentar correr com
água pelo joelho. A multidão em geral parecia fria e reservada
concernente a discernimento sobrenatural. Embora muitas pes-
soas tinham fé suficiente para serem curadas, Bill continuava
sentindo o ceticismo escoar da audiência como lodo de um pân-
tano estagnado. No começo da fila de oração, uma mulher veio
adiante que parecia saudável e forte. Bill disse: “Já que você é a
minha primeira paciente, eu quero conversar com você apenas
um momento. Eu creio que somos estranhos um ao outro, não
somos?”

“Sim.”
“Você e eu, cada um de nós, temo um espírito humano. Quan-

do esta unção vem sobre mim, isto é um Espírito também. Isto é
o anjo do Senhor, que é um Mensageiro enviado por Deus. Isto
é uma parte de Deus, um atributo de Deus, um dom de Deus
enviado para te abençoar. Se você tem um espírito de increduli-
dade, então isto não pode te abençoar. Se seu espírito está dese-
joso, então isto poderá te dizer algo e te abençoar.”

“Agora, você está consciente que algo está acontecendo. É
Sua presença, o anjo do Senhor está de pé aqui a poucos metros
de distância de mim agora. Sim, minha irmã, você está sofrendo
com enxaquecas. Recentemente você esteve assentada em uma
cadeira, lendo, quando uma destas enxaquecas veio. Na visão
eu te vejo esfregando sua cabeça. Oh, você estava lendo meu
livro.122 Você pensou: ‘Se eu for as reuniões e ele orar por mim,
talvez estas dores de cabeça cessarão.’ Suas dores de cabeça são
causadas por um problema feminino. Eu sei que a você tem sido
dito diferentes coisas, mas isto está errado. O doutor cometeu
um engano. Para que você possa saber que eu sou um profeta de
Deus, eu te direi algo mais: você pertence à igreja chamada Ci-
ência Cristã. Eu te vejo em uma sala de leitura da Ciência Cris-
tã. Isto é correto? Se for, levante sua mão.”

Enquanto ela levantava sua mão, Bill viu um flash de luz
cercá-la. Ele inclinou sua cabeça e orou, então abriu seus olhos
e elevou sua cabeça a tempo de ver a luz do anjo afastar-se dele,
indo para a audiência.
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“Desculpe, algo está acontecendo. Eu estou tendo uma visão
de alguém mais tendo o mesmo problema, mas é uma senhora
de cor.” Bill apontou e falou ao mesmo em que a visão se des-
dobrava diante de seus olhos abertos. “É esta mulher com blusa
amarela assentada bem ali. Você não tem enxaqueca devido a
sinusite? Se isto é correto, levante-se. Você crê no Filho de Deus,
Jesus Cristo? No Nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço pela
bênção de Deus sobre você e que aquelas enxaquecas te deixem
e jamais voltem novamente.”

Virando-se para a audiência, Bill disse: “Cada cético aqui
deve sentir-se envergonhado.”

Os céticos continuaram descrendo de qualquer forma. Mais
tarde Bill soube que um outro evangelista tinha recentemente
pregado em Hammond, e a versão deste homem sobre cura Di-
vina tinha fermentado a idéia destas pessoas. Muitos na multi-
dão suspeitavam que o discernimento era nada mais do que um
truque ligado com os cartões de oração. Na terça a noite, Billy
Paul distribuiu 100 cartões de oração. Mas quando o Espírito
desceu, Isto persuadiu Bill a ignorar estes cartões de oração e ao
invés disto pedir para aquelas pessoas enfermas que estavam
sem cartões de oração que levantassem suas mãos. Identifican-
do várias fileiras de pessoas sem cartões de oração, ele pediu a
estes homens e mulheres para formarem uma fila à sua direita.

A primeira na fila era uma anciã que se arrastou pelos de-
graus à plataforma. Bill disse: “Você não tem um cartão de ora-
ção. Você apenas veio aqui esta noite e assentou-se e está como
que surpresa por eu ter te chamado. Eu sou apenas seu irmão.
Eu disse ‘irmão’ porque você é uma cristã. Eu sei porque eu
sinto as boas vindas do seu espírito. Eu estou falando com você
como nosso Mestre fez com a mulher no poço, quando Ele disse
‘dá-Me de beber.’ Ele queria começar uma conversa com ela
para que ele pudesse captar o espírito dela. Quando eu captar
seu espírito, a visão acontece. Então eu posso somente dizer o
que eu vejo. Mas se for capaz de saber o que há de errado com
você, você crerá em mim como sendo Seu profeta?

“Eu vejo que você tem estado chocada ultimamente. Algo tem
acontecido que tem te dado uma verdadeira sacudida. Você tem vári-
as coisas de errado: Você é anêmica, você tem problemas femininos,
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e você tem estado nervosa por um longo tempo. Mas o que você
realmente teme é este câncer. Você teme que isto tirará sua vida...
o qual tirará sua vida se Deus não te der misericórdia. Se isto é
correto, levante sua mão para as pessoas.

Ela levantou sua mão. Novamente Bill confrontou os céti-
cos. “Para vocês que pensam que eu sou um impostor, pensan-
do que isto era telepatia mental, que eu leio estas coisas do car-
tão de oração, vocês não se envergonham? Deus lidará com vocês
por isto. Deus seja misericordioso com suas almas pecadoras.”
Ele virou de volta à mulher, inclinou sua cabeça, e orou pela
cura dela no Nome de Jesus Cristo. “Agora, minha irmã, vá
para casa e esqueça tudo acerca da condição cancerígena; você
ficará bem.”

Deste ponto em diante, o ceticismo na audiência evaporou
na calorosa noite de julho. Pelo resto da semana o Espírito de
Deus moveu-se livremente em Hammond. Bill ficou tão im-
pressionado com o progresso da fé na audiência que durante um
culto ele tentou uma experiência, ver por quantas pessoas ele
poderia orar em uma noite. Ele estava esperando que ele pudes-
se orar por uma centena ou mais, e que a fé delas fosse elevada
o suficiente e elas não o levaria às visões. Todavia, visões sufi-
cientes vinham de qualquer forma, e depois que 78 pessoas pas-
saram pela fila de oração, Bill ficou exausto.

Na manhã seguinte ele sentiu-se forte o suficiente para con-
tinuar a campanha, mas ele sabia muito bem que ao tentar muito
isto, seu corpo não suportaria a tensão. As visões apareciam
espontaneamente. Ele não podia manejá-las ou encerrá-las.
Quando fé suficiente puxava seu dom, o discernimento seguia.
Seu corpo podia suportar isto por cerca de meia hora cada noite,
não mais. Muito tempo gasto nesta outra dimensão poderia matá-
lo, apenas como quase o fez em 1948. Todavia ele estava feliz
por ter tentado seu experimento na noite anterior. Agora ele sa-
bia que deveria continuar a usar cartões de oração para limitar o
número de pessoas a receberem oração a cada culto. Se a audi-
ência não pudesse crer depois de assistir o discernimento sobre-
natural na fila de oração, então não havia nada mais que Bill (ou
para esta questão, Deus) pudesse fazer por eles.

134 SOBRENATURAL: A Vida de William Branham



LIVRO 4

EM AGOSTO William Branham começou sua campanha em
Battle Creek, Michigan, uma pequena cidade de 40.000 pessoas
à margem oriental do Lago Michigan. Depois de algumas reu-
niões, ele sentiu-se perplexo. O dom de Deus estava operando
perfeitamente, mas apenas como em Hammond, os cristãos em
Battle Creek não pareciam estar pegando sua significância, en-
tão a fé deles ficou vazia. Mas diferente de Hammond, aqui em
Battle Creek Bill não podia colocar seu dedo no problema. Tal-
vez ele fora apenas atingido pelo entusiasmo que ele tinha visto
na África do Sul. Ele disse a Ern Baxter: “Há algo de errado. Eu
não sei o que é, mas eu quero descobrir. Amanhã a tarde eu
sairei aos bosques para orar acerca disto até que eu saiba.”

Na manhã seguinte ele foi até um lugar retirado próximo a
um lago onde ele poderia orar sem ser perturbado. Ajoelhando-
se entre videiras selvagens debaixo de uma majestosa árvore de
carvalho, ele logo perdeu-se em oração. De repente ele estava
em um lago em um pequeno barco a motor. O motor ia putt putt
putt enquanto se dirigia ao norte paralelo à margem oriental.
Então o barco virou a esquerda em direção à margem ocidental
do lago. O anjo do Senhor apareceu perto dele e disse: “Encerre
suas reuniões em Battle Creek e vire a Minneapolis imediata-
mente.” O anjo se desvaneceu, e um momento mais tarde Bill
estava de volta à margem, ajoelhado debaixo daquela sombrosa
árvore de carvalho.

Agora Bill entendia a visão que ele tinha visto em casa em
abril. Então ele tinha estado orando se deveria visitar Battle
Creek, Michigan, ou Minneapolis, Minnesota. As águas limpas
e azuis de sua visão anterior representava o Lago Michigan. Se
ele tivesse pegado um mapa da área, Battle Creek fica à direita
do Lago Michigan; Minneapolis fica à esquerda. O tempo todo
Deus queria que ele virasse a esquerda, mas por alguma razão
ele não tinha entendido. Agora ele estava em Battle Creek, ao
contrário da vontade do Senhor. O pior de tudo, seu administra-
dor tinha preparado uma campanha de duas semanas, e ainda
faltava oito dias para encerrar. Sair deste compromisso seria
doloroso.
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Assim que Bill voltou ao hotel, ele contou a seu administra-
dor o que ele tinha que fazer. A princípio Ern Baxter pensou que
fosse uma brincadeira. Quando ele finalmente percebeu que Bill
falava sério, Baxter chamou para uma conferência o reverendo
Floyd, o ministro local que estava coordenando a campanha em
Battle Creek. Bill explicou a visão e o que deveria ser feito.

Claramente o reverendo Floyd ficou aborrecido. “Irmão
Branham, eu creio que Deus quer que façamos estas reuniões
em Battle Creek.”

“Eu não estou discordando de você aí. Eu não sei por que eu
não reconheci isto por uma visão em abril quando eu ainda esta-
va em casa, mas agora eu vejo; e agora eu devo obedecer o que
Deus quer que eu faça.”

“Irmão Branham,” disse Ern Baxter, “nós temos quatorze
igrejas combinadas nesta campanha. Nós temos que considerar
toda a cooperação dos ministros aqui.”

“Isto é correto, temos que considerar...” Bill parou. Ele sen-
tiu a presença do Senhor se aproximar. De repente ele viu que
isto era um teste. Deus lhe tinha permitido estar confuso acerca
da visão para que assim ele encerrasse esta situação, que era
similar ao que ele tinha encarado na África do Sul: os ministros
queriam consideração, e seu administrador simpatizou-se com
o grupo ministerial. Mas Deus tinha dito a ele para fazer algo
mais. “Irmãos,” ele disse: “Eu vos amo. Mas o Espírito Santo
me diz que devo ir além ao outro lado do lago, e eu vou. Eu não
cometerei o mesmo erro que eu cometi na África do Sul espe-
rando até que algo acontecesse. Eu devo ser obediente a Deus.”

“Irmão Branham,” disse um ministro de maneira frustrada,
estando à mesa: “você clama ser um fundamentalista. Onde você
encontra tal coisa como esta nas Escrituras?”

“Está aqui,” Bill respondeu calmamente. “Filipe estava ten-
do um avivamento em Samaria, e o Espírito Santo o chamou
para sair dali e o enviou ao deserto a um homem. Este homem
levou o Evangelho de volta a Etiópia.”123

O reverendo Floyd carranqueou. “Eu não entendo por que
Deus faria isto possível a nós estabelecermos estas reuniões, e
então enviar-te a outro lugar depois de você estar aqui.”
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“Irmão Floyd, o que Battle Creek precisa é de um bom avi-
vamento do Espírito Santo à moda antiga, não de uma campa-
nha de cura. Um avivamento que leve as pessoas de volta à
linha espiritual. Já que as reuniões estão estabelecidas, por que
vocês não dão um passo reavivalista em meu lugar?”

Floyd encolheu os ombros. “Bem, os cristãos podem enten-
der, mas eu não sei acerca dos demais.”

O lugar ficou quieto por um momento. Apenas então Bill viu
esta luz sobrenatural resplandecendo acima da cabeça de Floyd.
Ele disse: “Irmão Floyd, bem agora você está pensando acerca
do tempo quando o profeta Isaías subiu ao Rei Ezequias e disse
a ele que Deus tinha ouvido sua oração.”124

Floyd levantou suas sobrancelhas. “Irmão Branham, isto é
correto.”

“Confirmação,” disse Bill. “O Espírito Santo está aqui para
provar que esta é a coisa certa a se fazer.”

“Mas como você poderia saber o que estou pensando?”
“Lembra que a Bíblia disse que Jesus via os pensamentos

deles.125 Isto é o mesmo Espírito Santo.”
Relutantemente, estes ministros concordaram em trazer um

reavivalista para pregar no resto da campanha. Tão difícil quan-
to foi desapontar seus patrocinadores, Bill sentiu-se bem que
estava obedecendo a seu Senhor. A África do Sul foi uma lição
que ele jamais esqueceria.

Naquela noite, depois que Bill explicou à sua audiência em
Battle Creek por que ele estava deixando a campanha mais cedo,
ele disse: “Vocês podem não entender isto, mas eu vos amo com
um eterno amor cristão; e Deus sabe que isto é a verdade. Se eu
soubesse que era Sua Divina vontade, eu ficaria aqui nesta cida-
de pelas próximas seis semanas até que um reavivamento pu-
desse varrer toda a cidade. Eu estou desejando, mas eu devo ser
flexível em Suas mãos e fazer exatamente o que Ele me diz para
fazer.”
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Capítulo 63
Quando o Amor é Projetado

1953

EM FEVEREIRO DE 1953, William Branham teve uma cam-
panha de cura de sete dias em Tallahassee, Florida. Um dia,
enquanto ele, sua esposa e seu administrador estavam almoçan-
do em um restaurante no centro, uma jovem sorridente de seis
anos de idade acenou a ele através da janela da frente. Ele ace-
nou de volta. Logo ela entrou no restaurante puxando seu pai
pelo braço. Eles pararam na mesa de Bill e a menina disse: “Ir-
mão Branham, você se lembra de mim?”

“Não, eu creio que não lembro.”
“Quando você orou por mim, Deus curou minha cegueira.”
O pai dela explicou. No ano anterior a sua filha tinha seria-

mente ferido um dos olhos em um acidente. O médico dela dis-
se que ela não tinha esperança de ver com aquele olho nova-
mente. Mas o pai disse: “Sim, há esperança.” Ele levou sua fi-
lha do hospital, fez uma cama para ela no assento de trás de seu
carro, e foi a Indiana, parando somente para comer e abastecer.
Eles chegaram em Jeffersonville no domingo a noite e encon-
traram Bill saindo para a igreja. Bill orou pela menina e agora
ela estava curada.

“Qual olho era cego?” Bill perguntou.
“Este,” disse a menina. “Quero dizer este.” Ela apontou pri-

meiro a um olho, depois a outro. “Sabe que não me lembro.”
O pai dela sorriu e disse: “Foi este.”
Antes que ela saísse, a menina deu a Bill um envelope que

ele colocou em seu bolso e esqueceu dele até que chegasse em
casa. Quando ele abriu, ele viu que era um cartão do Dia dos
Namorados com sua assinatura abaixo de um amável poema.
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Em maio de 1953, Bill conduziu uma estrenuosa campanha
de fé-cura em Jonesboro, Arkansas, tendo sete reuniões em seis
dias. Durante esta semana, um ministro em Jonesboro ridiculari-
zou cura Divina em sua estação de rádio local. Não somente ele
acusou William Branham de perpetrar uma fraude, como ele tam-
bém desafiou o público, dizendo: “Darei US$1.000,00 a qual-
quer um que possa provar que um milagre de cura aconteceu.”

Dentro de uma hora depois do final do programa de rádio,
dezenas de pessoas ligaram para o administrador de Bill ofere-
cendo-se para ser a prova se Bill aceitasse o desafio do homem.
Bill ajuntou vários casos e disse: “Vamos lá pegar aqueles
US$1.000,00.” Um homem trouxe consigo seu médico para afir-
mar que ele tinha estado certa vez morrendo com câncer. Uma
outra mulher trouxe sua vizinha e um doutor, como também os
registros médicos, para provar que ela tinha passado vinte anos
em uma cadeira de rodas sofrendo de artrite.

Quando eles confrontaram o ministro, apesar de todo o peso
da evidência deles, o homem evitou: “Bem - uh - eu não posso -
e - o dinheiro não está aqui. Está em nosso quartel general
denominacional no Texas.”

“Então amanhã partiremos de avião ao Texas e pegaremos,”
disse Bill decididamente. “Eu quero colocar este dinheiro em
um fundo para missionários.”

Infelizmente nenhuma das pessoas que eram sua prova po-
deria ir com ele ao Texas tão brevemente. Então o ministro
denominacional sugeriu uma alternativa. “Quando chegarmos
ao meu quartel general, eu pegarei uma menina e cortarei o bra-
ço dela com uma navalha. Se você puder curar isto diante de
meus irmãos, então te darei os US$1.000,00.”

“Você está sofrendo de um sério caso de deficiência men-
tal,” Bill disse em desgosto. “Como pode um cristão fazer uma
coisa doentia como esta? Parece a mesma coisa que disseram a
Jesus: ‘Se tu és o filho de Deus, desça da cruz e creremos em
ti.’126 Este é o velho clamor familiar do incrédulo: ‘Jesus, mos-
tra-nos um sinal,’127 quando milagres estavam acontecendo to-
dos os dias e aqueles fariseus não estavam ao redor para ver!
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Ou mais, se eles vissem um milagre, eles diziam que viera por
Belzebu, príncipe dos demônios. Sempre tem sido desta forma.
‘Mestre, nós creremos em ti se tu fores onde queremos e fizer o
que queremos que tu faça.’ Mas os fariseus não tinham qual-
quer fio atado a Jesus. Ele estava livre para fazer a vontade do
Pai. E assim Ele é hoje.”

Em junho de 1953 Bill viajou a Connersville, Indiana, es-
premendo nove reuniões em sete dias. Depois disto, cansado de
meses de campanhas pelo país, ele reservou o resto de seu verão
para descansar em casa com sua família.

É claro, ele jamais poderia descansar completamente em casa.
As pessoas constantemente invadiam sua privacidade. Bill ti-
nha morado em sua casa em Ewing Lane durante cinco anos e
nunca tinha tido uma refeição com as cortinas das janelas aber-
tas. Frequentemente estranhos ficavam em seu jardim, esperan-
do para vê-lo, querendo que ele lhes falasse seus problemas,
esperando seu conselho e oração. Eles vinham a todas as horas
do dia e noite. Bill já tinha visto uns 30 carros estacionados em
frente a sua casa ao mesmo tempo, alguns deles eram ambulân-
cias. Sempre que ele entrava no quarto, a primeira coisa que ele
fazia era fechar as cortinas; senão alguém pelo lado de fora po-
deria vê-lo ali ou bater na janela ou apenas entrar na casa como
intruso, para chegar até ele.

Bill não podia rejeitar alguém que queria oração. Ele amava
as pessoas e sabia que 99% destas pessoas eram sinceras no
coração, buscando serem curadas ou tentando encontrar paz
mental. Ele não podia dormir a noite sabendo que alguma mãe
com um bebê enfermo estava acampada em seu gramado, ou
algum homem morrendo com câncer estava dormindo no carro
em sua calçada esperando por oração. Ele tinha que fazer o que
ele podia para ajudá-los. Então sempre que estes estranhos apa-
reciam em sua casa, ele orava por eles no Nome de Jesus. Algu-
mas noites, quando ele terminava de orar pela última pessoa
que estava ali, ele não tinha energia suficiente para trocar de
roupas antes de desmaiar na cama.

Até mesmo uma simples tarefa como aparar a grama se
tornava difícil por causa de seus frequentes visitantes. Toda
vez que ele começava, alguém parava querendo oração.
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Bill mudava de roupas, aconselhava e orava com o recém-che-
gado, então se trocava de novo colocando as roupas de trabalho
e aparava a grama um pouco mais antes que a próxima pessoa
chegasse. Dias após dias vinham muitas pessoas querendo ora-
ção de maneira que Bill não podia terminar o gramado. As ve-
zes parecia como que perder uma batalha. Quando ele termina-
va seu jardim da frente, o de trás tinha crescido a um vasto pasto
novamente.

Numa tarde havia uma calmaria na questão de visitantes.
Colocando roupas de trabalho, Bill apressou-se a ir ao quintal e
ligar sua máquina de cortar grama. Logo ele estava cortando
uma fileira através da grama grossa tão rápido quanto podia
empurrar sua máquina. No calor do verão, não demorava para
que sua camisa ficasse encharcada de suor, então ele a arrancou
e a lançou a um lado.

No topo de um poste havia um ninho de andorinha pregado
na parte de trás da cerca. Bill esqueceu que um enxame de abe-
lhas tinha feito um ninho dentro da casa do passarinho. Em sua
pressa para terminar de cortar a grama, ele bateu com a máqui-
na de cortar na cerca, forte o suficiente para sacudir aquele ni-
nho de andorinha. Dali saiu um aglomerado de abelhas, nervo-
sas e querendo vingança. Em poucos segundos elas o cercaram,
circulando no ar, algumas delas pousando em sua pele, prontas
para furarem profundamente com seus ferrões farpados. Bill
sabia que estava em sérios problemas porque tantas abelhas as-
sim poderiam ferroar um homem até a morte. Então, de repente,
seu medo mudou-se a amor. Continuando a empurrar sua má-
quina, ele disse: “Abelhinhas, eu sinto muito ter-vos perturba-
do. Eu sei que ferroar é a arma dada por Deus para vocês se
protegerem; mas eu não quis feri-las de modo algum. Eu sou
um servo de Deus e tenho que terminar esta grama para que
assim eu possa entrar e orar por mais filhos de Deus. Então no
Nome de Jesus Cristo, voltem ao seu ninho. Eu não vou mais
incomodá-las.”

Imediatamente a nuvem de abelhas levantou e voou direta-
mente de volta a seu ninho. Bill ficou parado observando en-
cantado. Esta era a mesma coisa que ele tinha experimentado
anos atrás quando ele tinha enfrentado aquele touro assassino.
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O amor o enchera, mudando o curso da natureza. Não era um
amor humano; era algo mais profundo, algo maior, mais cheio;
isto é o que a Bíblia chama de ágape, ou amor Divino, o amor
perfeito de Deus expressado através do homem. Ele desejou saber
se isto foi o que o profeta experimentou quando foi lançado na
cova dos famintos leões. Foi o amor que evitou que os leões
comessem a Daniel?128 O amor tinha certamente mudado a in-
tenção destas abelhas. Ele percebeu que quando o amor se pro-
jeta, a graça toma controle.

Bill continuou seu trabalho. Assim que terminou o jardim
dos fundos, vários carros estacionaram em frente a sua casa.
Era hora de entrar e orar por mais filhos de Deus.

Mais tarde, ele foi ver por que suas filhas estavam chorando.
Entrando na cozinha, ele encontrou Sara esticada no chão,
Rebeca à mesa e Meda perto do balcão da cozinha olhando abai-
xo à pia cheia de louças sujas. Todas as três estavam chorando.

Olhando a seu marido, Meda chorou: “Bill, vou ficar louca.
As crianças não comeram nem um pouquinho desde o café da
manhã. Houve tantas pessoas na casa hoje que não fui capaz de
ficar na cozinha.”

Agora Bill sabia por que suas pequenas filhas estavam chorando.
Não somente estavam com fome, como a mãe delas estava criando
uma atmosfera de tensão nervosa. Ele sabia que ele poderia acalmá-
las se ele apenas pudesse criar o tipo certo de atmosfera...

Colocando seus braços ao redor de sua esposa, Bill disse sua-
vemente: “Sim, é muito ruim as vezes. Mas lembre-se, estamos
servindo ao Senhor Jesus Cristo. Pense acerca desta manhã. Não
foi maravilhoso ver aquele menininho tirar aqueles aparelhos e
andar normalmente?” Em seu coração ele orava: “Oh, Senhor,
ajude-me aqui. Envie Tua Presença e Teu amor à minha querida
esposa.” Ele disse: “Meda, provavelmente não virá ninguém mais
por algum tempo. Vamos aprontar algo para comer. Eu te ajuda-
rei.” Ele arregaçou as mangas e pegou uma frigideira suja da pia.

“Oh, não vai ajudar. Você pode ser capaz de lavar as louças,
mas você não sabe cozinhar.”

Ele sorriu. “Quem não sabe cozinhar? Você quer me dizer
que você jamais me viu fritar batatas? Eu cresci com elas.”
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De um lado da boca surgiu um pequenino sorriso e logo ela
era ela mesma novamente, dócil e alegre. Um momento mais tar-
de Rebeca e Sara pararam de chorar. A atmosfera tinha mudado.

ENTRE seus muitos visitantes naquele verão estava o doutor
Morris Reedhead, que neste tempo era o cabeça das Missões
Sudão, uma das maiores organizações Batistas missionárias no
mundo. Bill acomodou o doutor Reedhead na sala de estar e Meda
trouxe chá e o deixou sobre a mesa de centro que era de vidro.

O doutor Reedhead foi direto ao ponto de sua visita. “Irmão
Branham, eu recentemente conversei com um jovem Muçulma-
no que havia recém se formado na universidade aqui na Améri-
ca e estava voltando para casa na Índia. Não querendo perder
uma chance de testemunhar do Senhor, eu disse a ele: ‘Por que
você não renuncia seu profeta morto Maomé e recebe o ressurreto
Jesus?’ O jovem respondeu: ‘Generoso senhor, o que pode seu
Jesus fazer por mim que meu Maomé não pode?’ Eu disse: ‘Je-
sus pode te dar vida eterna.’ Ele respondeu: ‘Maomé me prome-
teu vida eterna se eu seguir o Alcorão.’ Eu disse: ‘Jesus pode te
dar gozo e paz.’ Ele respondeu: ‘Maomé já tem me dado gozo e
paz. Eu não preciso de mais disto de Jesus.’ Eu disse: ‘Jesus
Cristo está vivo hoje. Maomé tem estado morto por séculos.’
Ele respondeu: ‘Se Jesus está vivo, então prove isto. Onde ele
está?’ Eu disse: ‘Ele está vivendo em meu coração.’ Ele respon-
deu: ‘Maomé está vivendo em meu coração’.”

“A esta altura eu estava tão frustrado que não sabia o que dizer. O
jovem pôde ver minha frustração e disse: ‘Vê, nós Muçulmanos pode-
mos comandar tanta psicologia quanto vocês cristãos. Esta é a razão
pela qual o islã é a maior religião no mundo hoje. Mas eu admito uma
coisa: seu Jesus prometeu a vocês cristãos mais do que nosso Maomé
prometeu a nós. Eu tenho lido em sua Bíblia onde Jesus disse que ele
estaria convosco até a consumação dos séculos;129 e que as obras que
Ele fez, vós farieis também130: expulsar demônios, levantar os mortos,
curar os enfermos e assim por diante. Deixe-me ver os cristãos produ-
zindo as mesmas obras e então crerei que Jesus está vivo’.”
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“Eu disse: ‘Você está se referindo a Marcos, capítulo 16.
Mas alguns daqueles versículos foram adicionados mais tarde.
Eles podem não ser inspirados.’ Ele disse: ‘Que tipo de livro
você está seguindo se parte disto é inspirado, e parte não é?
Todo o Alcorão é inspirado’.”

“Senhor Branham, fiquei pasmado. Eu sou um cristão erudi-
to. Eu tenho tantos graus de doutor e honorífico que eu poderia
encher sua parede com eles. Mas aquele jovem Muçulmano me
pegou, com toda a teologia, e deu um nó nisto. Eu mudei de
assunto. Mais tarde, refletindo de volta naquela conversa, pen-
sei sobre você e decidi vir vê-lo. Eu quero saber - todo os meus
ensinamentos da Bíblia estão errados?”

“Em um sentido, sim. Ensinamento tem seu lugar. Mas, dou-
tor Reedhead, a vida eterna não vem pelo ensinamento; vem
pelo novo nascimento. Jesus disse: Necessário vos é nascer de
novo.”131

“Você quer me dizer que aceitar Jesus como Salvador não é
a mesma coisa que receber o Espírito Santo?”

“Isto é o que Paulo disse. Ele disse àqueles efesianos:
Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes?132 Vê? Isto
é depois que eles já tinham aceitado a Jesus.”

“Irmão Branham, eu sou um Batista, mas eu já estive em
reuniões pentecostais. Existe tal experiência do Espírito Santo
que eles falam?”

“Doutor Reedhead, há muita falsidade e fanatismo por aí.
Mas isto não muda o fato de que há uma genuína experiência do
Espírito para o que crê. O Espírito Santo que caiu no pentecos-
tes é o mesmo Jesus hoje, e ele dá o mesmo tipo de poder.”133

O doutor Reedhead disse: “Como um Batista a outro Batis-
ta, eu quero te perguntar algo: Abraão creu em Deus e isto lhe
foi imputado como justiça.134 O que mais Abraão poderia fazer
do que crer em Deus?”

144 SOBRENATURAL: A Vida de William Branham

131 João 3:7
132 Atos 19:2
133 Atos 2
134 Romanos 4:3



LIVRO 4

“Isto é verdade,” Bill concordou, “mas Deus deu a ele a cir-
cuncisão como uma testemunha e uma confirmação de que Ele
tinha aceitado a fé de Abraão.135 Não importa o quanto você
professa a fé, até que Deus te dê o Espírito Santo - a confirma-
ção, o Selo de Deus - Ele não tem reconhecido sua fé ainda.
Efésios 4:30 diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
no qual estais selados para o Dia da redenção.”

Dando um profundo suspiro, o doutor Reedhead perguntou:
“Como posso receber o Espírito Santo?”

“A única coisa que sei, irmão, é impor as mãos naqueles que
estão buscando o Espírito Santo.”

“Você imporia suas mãos sobre mim e pediria a Deus para
me dar o Espírito Santo?”

“Sim, eu o farei.”
O doutor Reedhead ajoelhou-se tão rápido que seus cotove-

los quebraram o vidro da mesa de centro. Bill não se importou,
porque ali em sua sala de estar ele viu aquele amadurecido eru-
dito Bíblico receber o Espírito Santo de Deus.
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EM AGOSTO DE 1953, William Branham recebeu uma liga-
ção de Leroy Kopp, pastor do Templo Calvário em Los Angeles.
O reverendo Kopp tinha patrocinado várias campanhas de Bill
em Los Angeles, incluindo aquela a qual o ex-congressista
Upshaw caminhara sem muletas pela primeira vez em 66 anos.
Agora o reverendo Kopp queria permissão para fazer um filme
documentário acerca de Bill e seu ministério, o qual Kopp cha-
maria de O Profeta do Século Vinte. Bill concordou.
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Assim numa manhã de agosto, dois caminhões pararam em
frente a casa de Bill. Um letreiro ao lado do caminhão dizia: Com-
panhia de Filme Westminster, Hollywood, Califórnia. Bill ficou
surpreso com a quantidade de equipamentos que estes homens
colocaram em sua casa: luzes, microfones, caixas de câmeras so-
bre tripé e cabos elétricos espalhados pelo chão. O produtor que-
ria fazer uma maquiagem em Meda para o filme, mas Meda ja-
mais usara maquiagem em sua vida, então ela recusou.

O filme começou mostrando Leroy e Paul Kopp caminhan-
do pelos impressionantes pilares de pedra que margeavam a
calçada de entrada. Estes pilares tinham pedras esculpidas que
formavam como que asas de uma águia. Depois a câmera foca-
lizou a frente da casa de Bill, mostrando a entrada incomum,
onde um lado do teto se estendia diagonalmente duas vezes mais
do que o outro lado, fazendo parecer um gigante número sete
inclinado para frente.

Bill saudou a ambos na porta e os guiou à sua sala de estar.
Cortinas com detalhes de folhas verdes cobriam as janelas, acen-
tuando o leve verde das paredes. Em cima de uma lareira estava
uma pintura a óleo da cabana onde Bill nascera em 1909. Sobre
uma mesa de canto estava uma cópia da fotografia tirada em
Houston, Texas, que mostrava o anjo do Senhor queimando como
um halo acima da cabeça de Bill. Os irmãos Kopp assentaram-
se em um sofá de couro vermelho. Diante deles, Bill estava as-
sentado em uma cadeira verde almofadada. Entre eles estava a
mesma mesa de centro que o doutor Reedhead tinha quebrado
enquanto buscava o batismo do Espírito Santo. O vidro quebra-
do tinha sido substituído.

Leroy Kopp começou a entrevista perguntando a Bill acer-
ca de sua vida e ministério. Embora Bill tivesse sido um ora-
dor público por 20 anos, e sentia-se confortável pregando di-
ante de milhares de pessoas de uma só vez, ele não estava acos-
tumado a ser entrevistado na frente de uma câmera. Ele seguiu
o roteiro rigorosamente enquanto descrevia sua infância
incomum. Ele mencionou como, quando tinha sete anos de
idade, um anjo falou-lhe de um redemoinho, dizendo: “Nunca
bebas, fume ou corrompa o seu corpo de forma alguma, pois
tenho uma obra para você fazer, quando ficares mais velho.”
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Ele descreveu como, em 1946, este mesmo anjo o encontrou
em forma humana e deu-lhe uma comissão para levar um dom
de cura Divina ao mundo, prometendo-lhe dois sinais de Deus
para provar seu chamado: primeiro, os milagres e curas e, em
segundo, revelar os segredos dos corações dos homens. Bill
contou como o anjo usava histórias Bíblicas para explicar-lhe
seu ministério, como quando Natanael encontrou Jesus e ficou
surpreso que Jesus já sabia acerca dele;136 e a história onde Je-
sus conversava com uma mulher samaritana no poço de Jacó, e
ele sabia o problema dela sem que ela lhe contasse. Ela disse:
Senhor, vejo que és profeta... Eu sei que o Messias (que se cha-
ma o Cristo) vem; quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus
disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Isto foi somente depois
que Jesus revelou este segredo oculto no coração dela que a
samaritana reconheceu Jesus como sendo o Cristo, o Messias, o
Salvador prometido de Israel.137

A esta altura da conversa, o documentário tomou um rumo
curioso. Depois de uma desajeitada pausa, Bill disse:
“Concernente as campanhas planejadas para Israel, irmão Kopp,
eu estarei feliz em servir nosso Senhor em Israel.”

O reverendo Kopp adicionou: “Irmão Branham, pensamos
que muitos judeus crerão que Jesus Cristo é o Messias quando
eles verem um cristão cumprindo a profecia do Velho Testa-
mento em Joel 2:28: como nos últimos dias o Senhor derrama-
ria de seu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e filhas profe-
tizariam... e jovens teriam visões.”

“Sim, irmão Kopp, eu creio que meu ministério será muito
efetivo aos judeus, como o Novo Testamento diz: ‘Os judeus
buscam sinais; os gregos sabedoria’.”138

Estes breves comentários pareciam fora de lugar neste
documentário sem conhecer seu plano de fundo. Em 1950 Bill ti-
nha conduzido várias reuniões em Estocolmo, Suécia. Lewi Pethrus,
pastor da maior igreja Pentecostal na Suécia, ficou tão impressionado
com o dom de discernimento no ministério de Bill que sugeriu que
Bill devesse ir a Israel e mostrar o poder de Jesus Cristo aos judeus.
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Bill considerou a idéia, mas não persistiu nisto.
Neste meio tempo, Lewi Pethrus começou uma obra

missionária em Israel. Nos dois anos seguintes sua igreja distri-
buiu 1.000.000 de Novos Testamentos entre os judeus na pales-
tina, concentrando-se em as novas chegadas. Para a maioria
destas pessoas esta foi a primeira vez que leram acerca de Jesus.
Muitos judeus disseram a Pethrus: “Se Jesus é o Messias e ele
ainda vive, então permita-nos vê-lo fazer o sinal do Messias e
creremos nele.” Novamente Pethrus pensou acerca de William
Branham.

Na primavera de 1953, Pethrus contatou Miner Arganbright,
que era vice-presidente do Companheirismo Internacional de
Homens de Negócio do Evangelho Completo, sugerindo que o
CIHNEC patrocinasse uma campanha de fé-cura de William
Branham em Israel, então os modernos judeus poderiam ver o
sinal de seu Messias. Juntos estes dois homens se aproximaram
de Bill com seu plano. Miner Arganbright tinha recém voltado de
Israel, onde ele tinha entrevistado muitos judeus enquanto saiam
dos aviões. Arganbright tinha perguntado a um ancião: “Você está
vindo aqui para que então possa morrer em Israel?” O judeu res-
pondeu: “Não, estou vindo aqui para ver o Messias.”

Ao ouvir esta história, o coração de Bill ficou em chamas.
Ele pensou: “Isto será perfeito para meu ministério!” Agora em
agosto, enquanto Leroy Kopp estava filmando O Profeta do
Século Vinte, Pethrus e Arganbright estavam preparando uma
campanha Branham em Israel.

Depois dos comentários de Bill sobre Israel, o documentário
mudou para sua campanha na Igreja Filadélfia em Chicago, no
dia 29 de agosto até dia 7 de setembro de 1953. Embora o filme
mostrasse um segmento de apenas uma fila de oração, as cinco
pessoas que receberam oração foram representantes das milha-
res que foram curadas nos últimos sete anos. Duas pessoas fo-
ram precisamente diagnosticadas da audiência em geral. Então
Bill orou por uma mulher na fila de oração sem revelar o pro-
blema dela. Na mulher seguinte ele discerniu problema de ane-
mia. Qualquer cético poderia pensar que ele adivinhara o pro-
blema dela corretamente porque ela parecia muito pálida. Mas
o problema da última mulher seria impossível adivinhar.
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Uma mulher de meia idade pôs-se diante do evangelista, tor-
cendo suas mãos nervosamente. Bill olhou bem nos olhos dela
e disse: “Eu vejo que és estritamente uma estranha para mim.
Você veio de uma outra cidade. Você teve muitos problemas
com seu coração. E você tem problemas cardíacos para come-
çar. Não é correto?”

“É correto,” ela respondeu.
“Há muita escuridão ao teu redor. Eu vejo um lençol negro

te seguindo. Oh, é uma mentira. (Ela meneou a cabeça e come-
çou a tremer de emoção.) Alguém te contou uma mentira; e foi
um homem que professa cura Divina. Ele disse que você era
uma bruxa. Isto é correto?”

“Sim,” ela chorava, acenando com a cabeça enquanto cobria
sua face com as mãos.

“E você causou uma agitação na igreja acerca disto. Isto não
é correto? Seu pastor está doente agora mesmo. Ele tem
poliomelite. Isto é correto?”

“Sim, senhor.”
“Irmã, não preste atenção ao que eles te disseram. Eles estão

mentindo. A única coisa que há de errado com seu coração é
esta condição nervosa que tem feito seu coração se agitar. Vá
para casa em paz, e Deus te abençoe. Está tudo bem com você.
Você não é uma bruxa.”

Enquanto a audiência entusiasticamente louvava ao Senhor,
Bill disse: “Eu confio que Deus está vos abençoando a tal pon-
to onde vocês não podem descrer mais. Seria pecado para vocês
descrerem agora. Depois que Deus tem enviado Seu Filho e
tem feito todos estes sinais... enviado Sua Bíblia, enviado Seus
pregadores, enviado Seus dons... e você ainda descrê Dele?...
então não há nada que te resta senão que ser condenado no
final.
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Este discernimento é somente para glorificar a Deus reve-
lando Jesus Cristo, e quando Ele esteve aqui na terra Ele fez
estas mesmas coisas. E Ele disse: ‘Quando eu for, voltarei no-
vamente. E um pouco mais e o mundo não Me verá mais (estes
são os incrédulos), mas vós Me vereis (quem? Os crentes), por-
que Eu estarei convosco, e em vós, até a consumação dos sécu-
los.’139 Então é pecado descrer. ‘Vá e não peques mais (ou des-
creia mais) ou pior coisa virá sobre ti,’ disse Jesus.140 É crer, ou
perecer.

Mas Deus é paciente e misericordioso. Quando as pessoas
não tomam Sua Palavra, então sinais e maravilhas são acrescen-
tadas à Igreja, como Jesus Cristo prometeu que Ele faria.141 E na
minha honesta crença, eu creio que Deus está encerrando bem
agora com os gentios e se virará aos judeus imediatamente. Os
gentios serão deixados com seus credos e dogmas em suas de-
nominações frias e formais. A Igreja verdadeira será levada no
Rapto, e o Evangelho irá aos judeus. Amém. Amém significa
‘assim seja’.”

139 João 14:3, 15-20
140 João 5:14; 8:11
141 João 14:12; Marcos 16:15-18
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Capítulo 64
Ungindo Para a Vida

1953

ESTRANHOS invadindo sua privacidade não foi o único pro-
blema que William Branham teve que lidar em casa durante
aquele verão de 1953. Recentemente seu filho começara a se
rebelar contra sua estrita educação cristã. Como muitos adoles-
centes, Billy Paul queria viver sua vida sem responsabilidades
ou restrições. Infelizmente esta atitude estava tentando levar-
lhe ao caminho perigoso. Bill esperou pelo momento certo para
trazer o problema à tona com seu filho.

Certa noite enquanto Bill estava orando, ele teve uma visão
de seu filho em uma festa bebendo, pulando de uma janela e
caindo de cabeça no chão, perdendo os sentidos. Em terror Bill
clamou: “Oh, Deus, não permita ele morrer! Ele é o único filho
que tenho!” A visão encerrou com um estalo inconcluso, pondo
Bill em alerta, e suor começou a descer por suas têmporas. Ele
orou: “Senhor, não permita meu filho morrer desta maneira.”

Um dia, depois da meia noite, Billy Paul entrou em casa
pisando na ponta dos pés com hálito de cerveja. Na manhã se-
guinte Bill deixou seu filho dormir até a hora que quis. Quando
Billy Paul acordou acerca das dez horas, seu primeiro pensa-
mento foi visitar um amigo. Bill estava lavando seu carro na
calçada quando Billy Paul passou pela porta da frente. Bill fe-
chou a torneira e disse: “Você chegou tarde ontem a noite, não
foi, filho? Você quer me dizer onde você esteve?”

“Não, senhor,” Paul respondeu. Ele sabia que seu pai podia
saber sem perguntar.

“Você está começando a ir pelo caminho errado, Paul.”
“Papai, eu quero ver como é lá fora.”
“Filho, você crê que seu papai te ama?”



LIVRO 4

“Eu sei que você ama.”
“Bom, porque o que eu vou te dizer, vou dizer com amor. Eu

não posso mais ter você me ajudando nas reuniões porque isto
não tem um bom reflexo no meu ministério. Não somente isto,
você não pode viver assim e ainda ficar aqui.”

“Papai, eu quero sair de casa de qualquer forma. Eu quero
ver do que se trata o mundo.”

“Não faça isto, Paul. O pecado pode te levar mais longe do
que você queira ir, e te segurará por mais tempo do que você
queira ficar. Se você permitir isto, o pecado tomará controle de
sua vida; e te acabará custando mais do que você queira pagar.”

“Papai, eu quero ir.”
“Antes que você vá, me faça um favor. Erga seus braços as-

sim.” Bill estendeu seus braços bem retos a ambos os lados.
Billy Paul fez como seu pai pediu. Bill disse: “Agora vire-se e
olhe na parede atrás de você. Sua sombra forma uma cruz. Duas
estradas cruzam no centro desta cruz: uma guia para o céu; e a
outra guia ao inferno. Você não pode caminhar em ambas as
estradas ao mesmo tempo. Hoje você está nesta encruzilhada.
Eu posso te dizer o que é correto, mas você tem que fazer sua
escolha. Mas se você começar a ir pela estrada errada, em al-
gum lugar na estrada Deus te virará, porque eu te reclamo sob o
sinal.142 Pode ser uma estrada dura de volta; mas é sua decisão.”

Billy Paul escolheu a estrada errada.
Vários dias mais tarde, o doutor Pilai, o arcebispo da igreja

presbiteriana na Índia, passou pela casa de Bill para tentar per-
suadi-lo a ter uma campanha de cura na Índia. Bill e Meda esta-
vam se aprontando para levar suas filhas ao dentista em New
Albany, então Bill pediu para o arcebispo os acompanhar. En-
quanto Meda levava Rebeca e Sara à sala do dentista, Bill e o
doutor Pilai ficaram no carro, conversando sobre a proposta do
arcebispo. De repente Bill sentiu que deveria sair do carro. Ele
ignorou o sentimento. Presentemente ele ouviu uma voz sussur-
rar: “Saia do carro imediatamente.” Agora ele sabia que o Se-
nhor queria falar com ele a sós. Pedindo licença, Bill saiu e
caminhou pela rua. Logo o anjo do Senhor disse: “Volte para
casa o mais rápido que puder. Billy Paul está em problemas.”
142 Êxodo 12:13
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Chegando em casa, Bill encontrou sua sogra na varanda da
frente, chorando histericamente: “Billy Paul está no hospital,
morrendo.” Bill a acalmou o suficiente para ouvir a história.
Billy Paul estava morando com ela. Ontem ele foi pescar e caiu
no lago. Esta manhã ele reclamou de dor na garganta, então a
senhora Broy o persuadiu a ir ver o doutor Adair. O doutor deu-
lhe uma injeção de penicilina, não sabendo disto até que fosse
tarde demais que Billy Paul era extremamente alérgico a peni-
cilina. Logo depois do antibiótico ter entrado na corrente san-
guínea, seu coração parou. O doutor Adair o reviveu com uma
injeção de adrenalina, mas sua reação alérgica continuou. Uma
ambulância levou Paul ao hospital onde os doutores estavam
até então lutando para mantê-lo vivo.

Quando Bill chegou no hospital, ele correu em direção a sala
de emergência e encontrou o doutor Adair no corredor. O dou-
tor Adair disse: “Eu não sabia que ele era alérgico a penicilina.
Eu já havia lhe dado uma anteriormente, e ele não teve reação.
Mas desta vez teve. Nós aplicamos nele três injeções de
adrenalina, mas sua pulsação continua caindo. Eu sinto muito,
Bill; posso ter matado seu rapaz.”

“Doutor, você é meu amigo. Eu sei que você tem feito o
melhor para salvá-lo. Posso vê-lo?”

“Nós o entubamos, e ele está inconsciente, mas vá adiante.”
Bill entrou na sala de emergência e fechou a porta. Billy

Paul estava deitado com um tubo de plástico colocado em seu
nariz. Seu corpo estava inchado e sua pele parecia azulada, exceto
pela pele ao redor de seus olhos, que estava preta; sua mandíbu-
la estava como que solta, deixando sua boca bem aberta. Apare-
lhos de sustentação gargarejavam e zumbiam suavemente de
fundo.

Caindo de joelhos, Bill orou desesperadamente: “Querido
Deus, até onde a ciência pode ir, meu filho já se tem ido; mas eu
estou Te pedindo para ser misericordioso e não permitir que isto
aconteça.”

Minutos se passaram, e então ele viu a mesma visão que tinha
visto poucos dias antes, só que desta vez um pouco torcida.
Ele viu Billy Paul pulando da janela e viu ele caindo de
cabeça; só que desta vez ele viu dois fortes braços se estenderem,
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e o pegarem, e ele foi levado de volta à janela. Então ele ouviu
Billy Paul dizer: “Papai, onde estou?” Isto não era parte da vi-
são.

Bill levantou-se e foi para o lado da cama. “Você está no
hospital, Paul. Não se preocupe. Tudo está bem agora.”

Poucos minutos mais tarde Bill chamou a enfermeira. Billy
Paul queria que o tubo fosse retirado de seu nariz. Quando a
enfermeira analisou o pulso do rapaz, ela viu que estava nor-
mal.”

Infelizmente este acontecimento quase fatal não levou Billy
Paul a arrepender-se. Depois de deixar o hospital, ele voltou a
seus caminhos errados - frequentando piscinas, bebendo, fu-
mando, jogando pôquer e outros jogos. Teria que ser uma lição
mais forte para mostrar a ele o caminho certo. A lição não esta-
va longe de chegar.

No dia 13 de setembro de 1953, Billy Paul completou 18
anos de idade. Em outubro Bill levava sua família ao Colorado
para férias. Já que Billy Paul estava morando sozinho e não
queria estar em contato com seus pais, nem Bill ou Meda sabi-
am que o filho deles estava tendo problemas de saúde quando
eles saíram para viajar. Paul estava tendo hemorragia interna.
Ele ignorou seus sintomas até onde aguentou, indo ver um dou-
tor somente depois que a dor em seu estômago o dobrou. Imedi-
atamente o doutor Brenner deu-lhe entrada no hospital.

A condição de Billy Paul era crítica. Ele tinha desenvolvido
úlceras intestinais, possivelmente causadas pelo álcool que ti-
nha estado bebendo. Só a hemorragia em si já era uma séria
ameaça à sua saúde. E pior, tecido cicatrizado tinha se formado
em úlcera, bloqueando seus intestinos, cortando a circulação e
matando as células. A gangrena tinha se estabelecido. O doutor
Brenner o advertiu do perigo, avisou-lhe que uma colostomia
precisava ser feita ou ele morreria.

Billy Paul protelou. Ele queria desesperadamente enviar uma
mensagem a seu pai, pensando que se seu pai apenas orasse por ele,
então tudo estaria bem. Ele tinha visto isto acontecer nas campanhas
de fé-cura de seu pai e em casa - milagre após milagre, centenas
sobre centenas de vezes. Por que isto não poderia acontecer a ele?
Certamente isto somente aconteceria se seu pai estivesse ali para orar.
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Mas ninguém sabia exatamente onde seu pai estava ou quando vol-
taria. Depois de uma demora de vários dias, o doutor Brenner
insistiu que a operação não poderia ser segura se fosse adiada
por mais tempo. A vida de Paul estava em risco. Relutantemen-
te, a senhora Broy assinou a permissão para o doutor Brenner
operar seu neto.

Na manhã seguinte, enquanto Billy Paul esperava nervosa-
mente pela operação, ele lamentou seu destino. Dentro de uma
hora o doutor Brenner iria remover parte de seus intestinos e
alimentar a ponta aberta através de um buraco em seu abdômen
a um saco plástico. Pelo resto de sua vida ele estaria condenado
a usar este saco plástico. Ele pensou sobre o que seu pai tinha
lhe dito: “O pecado acabará te custando muito mais do que você
queira pagar.” Oh, por que ele tinha virado suas costas para o
Senhor Jesus Cristo?

Ele sentiu uma mão em seu ombro e ouviu a voz de seu pai.
“Olá, Paul.”

O alivio tomou conta dele. “Papai, eu tenho tentado dura-
mente te encontrar. Onde você tem estado?”

“Eu estava de férias com a família no Colorado. Paul, você
se lembra daquela noite em Vandalia, Illinois, quando Deus te
permitiu ver Seu anjo?”

Billy Paul recordou do pequeno fogo que girava e tinha se
transformado em um homem. O anjo estava no canto do quarto
de hotel com seus braços cruzados. Como ele se lembrava da-
quela face, tão firme e poderosa. “Eu jamais esquecerei daquela
noite, papai.”

“Aquele mesmo anjo me encontrou nas Rochas do Colorado
e disse: “Vá a Billy Paul imediatamente. Ele está em proble-
mas.’ Filho, o caminho de um transgressor é duro.”

“Ore por mim, papai.”
Bill meneou sua cabeça. “Não ainda, filho. Eu não pequei;

você pecou. Primeiro você precisa pedir a Deus para te perdoar.
Se você está pronto a fazer de Jesus Cristo seu Senhor, eu creio
que Ele te curará.”

Ali na cama de hospital, Billy Paul virou ao centro da encru-
zilhada, e desta vez ele escolheu a estrada correta, a que leva à
vida eterna. Então seu pai orou por sua cura.
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Quando o doutor Brenner entrou para ver seu paciente antes
da operação, Bill pediu a ele para examinar Paul uma vez mais.
Depois de numerosos testes, o doutor Brenner disse: “Reveren-
do Branham, eu não entendo isto. Seu filho parou de sangrar e
eu não posso encontrar traço algum de infecção gangrenosa. É
como que um milagre o que aconteceu.”

“E você não sabe a melhor parte,” Bill disse: “Paul tinha
deixado o Senhor Jesus Cristo, mas hoje ele voltou. Este é o
maior milagre de todos.”

EM NOVEMBRO DE 1953, William Branham teve uma cam-
panha de fé-cura de nove dias em Owensboro, Kentucky; então
no dia 29 de novembro ele começou uma longa campanha em
Palm Beach, Florida. Enquanto ele estava em Palm Beach,
Gordon Lindsay ligou para perguntar-lhe se ele falaria na con-
venção da Voz da Cura em Chicago na sexta-feira a noite, dia 11
de dezembro. Bill tinha planejado estar em Palm Beach até dia
15 de dezembro, mas já que no verão anterior ele tinha prome-
tido a Lindsay (e também a Joseph Matteson-Boze) que ele fa-
laria na convenção da Voz da Cura em Chicago, ele concordou
em encurtar suas reuniões na Flórida. Assim que ele terminou
de falar com Lindsay, ele ligou para Matteson-Boze para permi-
tir seu amigo saber o dia em que ele estaria em Chicago. Já que
ele falaria somente uma noite na convenção, Matteson-Boze
perguntou se ele pregaria no sábado a noite e domingo de ma-
nhã na Igreja Filadélfia em Chicago. Bill disse que ele estaria
feliz em fazê-lo.

Ele terminou as reuniões em West Palm Beach no dia 6 de
dezembro a noite. Naquela mesma noite ele e Billy Paul (que
estava novamente ajudando-lhe nas campanhas) foram para casa.
Revezando, eles dirigiram direto através da noite e o dia se-
guinte, chegando em casa cerca das três horas da manhã do ou-
tro dia. Enquanto Bill se aprontava para deitar, o anjo do Se-
nhor entrou no quarto e disse: “Algo está errado em Chicago.”

Bill perguntou: “É na Igreja Filadélfia?”
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“Não,” disse o anjo enquanto abria uma visão. Bill viu Gordon
Lindsay, editor da revista A Voz da Cura, virar-se para um outro
homem e dizer: “Diga ao irmão Branham isto. Mas não deixe-o
saber que tive alguma coisa a ver com isto.” Quando a visão se
desvaneceu, o anjo disse: “Este homem vai te confrontar na con-
venção e te tirar da reunião.”

O anjo desapareceu antes que Bill pudesse fazer uma outra
pergunta, ficando sem saber o que isto significava.

No dia 11 de dezembro de 1953, Bill chegou na convenção
A Voz da Cura 45 minutos antes que fosse sua vez de falar. Um
homem chamado Velmar Gardner o encontrou na porta, o pu-
xou pelo braço, e rapidamente o levou a um lobby num cômodo
ao lado. Gardner parecia ansioso para fechar a porta. Logo um
outro homem entrou e se apresentou como o reverendo Hall, da
revista A Voz da Cura. Bill reconheceu o senhor Hall como o
homem que Gordon Lindsay conversara na visão.

Em tom ameaçador o reverendo Hall disse: “Irmão Branham,
ouvimos que você está planejando falar na Igreja Filadélfia
amanhã a noite e domingo. A Voz da Cura tem decidido que se
você pregar para Joseph Matteson-Boze, então não permitire-
mos que você fale esta noite na convenção.”

“O que há de errado em pregar para o irmão Boze?”
“Bem, algumas igrejas em Chicago não gostam dele. E para

manter unida a nossa convenção aqui, nós tomamos esta decisão.”
“Quem você quer dizer com ‘nós’?”
“A mesa diretiva da Voz da Cura. Gordon Lindsay não teve

nada a ver com isto.”
Bill sabia melhor. Agora ele podia ver do que se tratava. Toda

a coisa estava afundada em política - a organização A Voz da
Cura e algumas igrejas de Chicago estavam pressionando-o a
dar ouvido a suas idéias. Se ele não tivesse superado aquela
tempestade na África do Sul, ele poderia ter-se afivelado sob
esta pressão agora. Ele lembrou-se do que o anjo lhe dissera na
noite em que fora curado das amebas: “Faça o que sentir-se
guiado a fazer.”

“No verão passado eu prometi ao irmão Boze que eu faria
pelo menos uma reunião para ele durante o tempo desta con-
venção e vou manter minha promessa.”
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“Então você não pode falar esta noite.”
“Para mim está bem. Eu apenas entrarei e ouvirei o culto.”
Levantando-se, Bill abriu a porta. Antes que ele desse dois

passos daquela sala, Gardner e Hall o pegaram pelo braço e o
forçaram através do lobby a uma saída. As portas do corredor
da convenção estavam abertas e Bill ouviu alguém anunciar:
“Lamentamos em dizer que o irmão Branham não falará esta
noite. Ele está com um irmão enfermo, então ele não poderá
vir.”

Quão inteligentemente afirmaram, porque isto era parcial-
mente verdade. O irmão de Bill, Howard, estava enfermo. Há
não muito tempo atrás o Senhor tinha mostrado a Bill uma vi-
são do pai deles, Charles, descendo do céu e colocando uma
marca onde seria o lugar da sepultura de Howard. Mas Bill não
sabia quando seu irmão morreria, nem tinha a enfermidade de
Howard influenciado esta viagem a Chicago de forma alguma.

Foi uma outra lição em quão fortemente a política das igre-
jas poderiam afetar seu ministério, independente de quão duro
ele tentasse ficar acima disto. E ele tinha tentado. Não somente
eram todas as suas reuniões interdenominacionais, como ele pro-
positalmente mantinha sua pregação simples para evitar ofen-
der a muitos diferentes ministros denominacionais que apoia-
vam suas campanhas. Ele sempre pregava sobre salvação e cura
através da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo -
temas que a maioria dos cristãos poderiam pelo menos se apro-
ximar concordando. Sempre que ele tinha um desejo de pregar
algo além disto, ele fazia isto em sua igreja local em
Jeffersonville, Indiana. Mas em um ministério internacional
como o seu, já que era difícil agradar a todos, era também difícil
evitar as armadilhas da política das igrejas. Sua experiência nesta
convenção da Voz da Cura fez isto dolorosamente claro.

ASSIM QUE William Branham chegou em casa, de Chicago, ele
soube que George Wright estava morrendo. Sem mesmo desfazer
as malas, Bill entrou em seu carro e foi a Milltown. George Wright
tinha sido seu amigo desde o começo de seu ministério. Por anos
Bill tinha passado muitas horas agradáveis na fazenda dos Wrights,
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andando pelas colinas arborizadas caçando esquilos e coelhos. Eles
tinham desfrutado boas refeições juntos e falado sobre muitas
questões Bíblicas ao redor da mesa da cozinha dos Wright.
Ambos tinham compartilhado muitas aventuras. George tinha
até mesmo acompanhado Bill na noite em que Georgia Carter
fora curada de tuberculose depois de passar nove anos acamada.
Quando Bill fez a curva na familiar estrada de campo que leva-
va a fazenda dos Wright, ele sentiu muitas saudades de tudo
isto.

George Wright estava tão feliz em ver Bill que tinha tentado
caminhar rápido demais e começou a tossir, e a cuspir sangue.
Quando sua voz retornou, ele disse lentamente: “Oh, irmão
Branham, tentamos te localizar em Chicago. Você não recebeu
nosso telegrama?”

“Não, irmão George. Não o recebi. Qual é a sua condição?”
“O sangue começou a coagular na minha perna, então se alo-

jou nos meus joelhos. Um especialista veio de Louisville para
me examinar. Ele disse que tenho mais três ou quatro dias de
vida; ele disse que quando este coágulo desaloja, e vai para meu
cérebro e me paralisa, ou ao meu coração, me mata imediata-
mente.”

Caindo de atravessado na cama, Bill rogou a Deus para per-
mitir George viver. Ele ficou na fazenda dos Wright por mais
vários dias, para ficar orando por seu velho amigo. No início de
cada manhã, ele carregava nos ombros sua arma e marchava
pela colina nevada e arborizada atrás da casa, caçando coelhos.
Na terceira manhã, voltando da colina, Bill contou dez carros
estacionados no jardim. Ele sabia o que isto significava. O pú-
blico tinha descoberto que ele estava ali e as pessoas estavam
vindo querendo oração. De toda boa consciência ele não pode-
ria ficar na fazenda dos Wright por mais tempo. A senhora Wright
não precisava de um grasnado de estranhos à sua porta em um
tempo estressante como este.

Enquanto ele arrumava as malas, Meda ligou para ele: “Bill,
você precisa vir imediatamente para casa. A senhora Baker, que
é uma viúva judia e que faz trabalho missionário cristão aqui na
cidade, quer que você ore pela filha dela.”
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Ele conhecia a filha da senhora Baker, cujo primeiro bebê
nascera com pés torcidos e tinha sido curado depois que Bill
orara por ele. Ele conhecia a senhora Baker por sua reputação,
já que as vezes ela era mencionada no jornal local. Antigamente
ela era uma judia professa, depois se converteu ao Cristianis-
mo, frequentando o Instituto Bíblico Moody, de Chicago, gra-
duada com honras, mudou-se a Louisville, Kentucky, e por mui-
tos anos tinha sido uma missionária ativa entre a população ju-
dia na área.

“Eu estava apenas planejando sair daqui agora de qualquer
forma,” Bill disse: “Qual é o problema com a filha da senhora
Baker?”

“Ela recém teve um bebê e alguma complicação se desen-
volveu. A senhora Baker chamou isto de septicemia. Eu penso
que isto quer dizer sangue envenenado. O bebê está bem, mas a
jovem mãe está numa condição crítica. Ela está no hospital Ba-
tista.”

“Eu passarei ali antes de ir para casa,” Bill disse.
Shelby Wright, filho de George de 40 anos de idade, carre-

gou a pasta de Bill quando saiu do carro, o qual estava estacio-
nando perto de uma gigante árvore de salgueiro no jardim da
frente. Shelby disse: “Irmão Branham, eu sei que você tem ten-
tado dar esperança a mamãe; mas o que você realmente pensa
acerca de papai? Ele vai morrer?”

“Sim, Shelby, eu creio que seu papai vai morrer. Ele tem 72
anos de idade. Deus somente lhe prometeu 70 anos.143 Eu tenho
pedido a Deus para poupá-lo, mas Deus não tem me respondido
uma palavra acerca disto. George é um cristão, então ele está
pronto para ir. Agora eu suponho que Deus vai levá-lo para casa.”

“Oh, eu sei que papai está pronto para ir. Mas você sabe o
que mais me incomoda? Por anos papai tem testificado a todos
ao redor de Milltown que Deus é um curador. Agora algumas
daquelas pessoas estão zombando dele, dizendo que se Deus é
um tal curador, por que Ele não apenas dissolve aquele sangue
coagulado? E o homem que está rindo mais é o ministro da Igreja
de Cristo.”

143 Salmos 90:10
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Naquela tarde Bill passou no hospital Batista. A senhora
Baker estava de pé no corredor, do lado de fora do quarto de sua
filha, alvoroçando com uma outra mulher e um sacerdote cató-
lico. Assim que Bill chegou, a outra mulher disse à senhora
Baker: “Mas ela é minha nora e eu não quero que ela vá para o
inferno. Eu quero que o sacerdote a unja para sua morte.”

“Apenas um momento,” Bill se interpôs. “Vocês deveriam
deixar-me entrar primeiro. Eu sou o irmão Branham e eu vim
para ungir a jovem para a vida.” Isto realmente deixou a sogra
nervosa. Bill sugeriu: “Por que você não permite o marido dela
decidir?”

O marido, um homem com seus vinte, definitivamente pre-
feriu que Bill entrasse primeiro e ungisse sua esposa para a vida.
Murmurando, a sogra saiu de lado e permitiu Bill passar.

A jovem mãe estava em coma, sua alma ondeava entre a
vida e a morte. Bill ajoelhou-se ao lado da cama dela e passou
dez minutos pedindo a Jesus Cristo para ser misericordioso e
permiti-la viver. Finalmente ele levantou-se, tirou uma lágrima
de seu olho, e pegou seu chapéu e casaco. Antes que pudesse
sair, a coluna de Fogo apareceu sobre a cama da jovem mãe.
Instantaneamente a luz tornou-se em uma visão. Ele viu esta
mesma mãe de pé em sua cozinha, mexendo numa panela de
sopa. Ela olhou abaixo a um menininho robusto, colocou seu
dedo em seu lábio, e disse: “Shhhh. O bebê está dormindo.”
Então a visão o deixou.

Sorrindo com confiança, Bill saiu pela porta. Ali estava o
marido, o doutor, o sacerdote, e as duas avós em um grupo. Bill
disse ao marido: “Eu tenho boas notícias para você, filho. As-
sim diz o Senhor: ‘Sua esposa ficará bem.’ Esta noite ela vai
piorar; mas de manhã ela começará a melhorar. Dentro de 36
horas ela estará bem o suficiente para ir para casa. Se ela não
for, então eu sou um falso profeta.”

Enquanto a senhora Baker e seu genro regozijavam, o sacer-
dote olhou ironicamente para o doutor, que meneou sua cabeça
e saiu. Fazendo carranca, a sogra estalou: “Filho, já não ouvi-
mos o suficiente acerca desta tolice? É hora do sacerdote ungi-
la para a morte.”
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O jovem marido não permitiu o sacerdote entrar. Ele disse a
sua sogra: “Você se lembra quando meu primeiro menino nas-
ceu e tinha pés torcidos? Eu o levei à casa do irmão Branham
para que ele orasse por ele. O irmão Branham teve uma visão e
disse que dentro de 24 horas os pés de meu bebê estariam endi-
reitados. Na manhã seguinte, corremos ao seu berço e eles esta-
vam da maneira que o irmão Branham disse que estariam. Se o
irmão Branham diz: ‘Assim Diz o Senhor, em 36 horas minha
esposa ficará bem,’ então adeus; eu vou para casa para esperar
por ela.”

Assim que Bill estava saindo do hospital Batista, Charlie
McDowell o encontrou nos degraus da frente e rogou-lhe para
acompanhá-lo a Frankfurt, Kentucky, e orar por sua mãe. Os
médicos tinham recém operado uma mulher de 61 anos de ida-
de que tinha câncer. Eles encontraram o corpo dela tão cheio de
câncer maligno que nem mesmo se importaram em fechar suas
costas; eles apenas cobriram a incisão, porque ela morreria em
poucas horas de qualquer forma.

Era tarde da noite quando Charlie McDowell e Bill chega-
ram a Frankfurt. No hospital, Bill simplesmente impôs suas mãos
sobre a senhora McDowell e pediu por sua cura no Nome de
Jesus Cristo. Então ele saiu, chegando em casa cerca das cinco
horas da manhã. Vários estranhos estavam dormindo nos de-
graus da porta, esperando por ele. Amavelmente ele orou por
cada um, e então caiu exausto na cama.

Poucas horas mais tarde o raio solar o acordou. Eram nove
horas, segunda de manhã, dia 28 de dezembro de 1953. Colo-
cando seu roupão sobre seu pijama, ele desceu pelo corredor
em direção ao banheiro. Quando ele passou pela porta da sala,
ele ficou surpreso em ver uma formosa jovem assentada ali. Ele
disse: “Bom dia, senhora. O que você está fazendo aqui?”

Ela não falou com ele. Ao invés disto ela virou sua cabeça e
falou com alguém na cozinha. Bill olhou para ver quem era. Foi
quando ele percebeu que era uma visão, porque a cozinha que
ele viu não era sua cozinha. A senhora McDowell estava ali,
inclinando-se contra o armário da cozinha, conversando no te-
lefone. Bill pensou consigo: “Esta é a mulher pela qual orei na
noite passada.”
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Bem naquela hora ele ouviu um barulho incomum atrás dele.
Confuso, ele virou-se para ver o que poderia ser. Ali estava uma
árvore de salgueiro chorando. Torrões de terra amarelados esta-
vam caindo do céu, fazendo um plop-plop enquanto enchiam
um buraco grande e retangular na base da árvore. Havia algo
acerca daqueles galhos da árvore de salgueiro que parecia fami-
liar. Sim, era a árvore de salgueiro onde ele estivera na casa de
George Wright. Ele ouviu o anjo do Senhor dizer algo acerca de
‘covas’, mas ele não captou o que era, então ele pediu a Deus
para repetir a visão. De repente ele estava de pé atrás do púlpito
de sua igreja em Jeffersonville. George Wright entrou pela por-
ta principal, foi pelo corredor e apertou a mão de Bill. O anjo
disse: “Assim diz o Senhor, George Wright cavará as covas da-
queles que estão rindo dele.” Então Bill entendeu que George
estaria bem.

Depois do café da manhã, ele ligou para Charlie McDowell
para contar que sua mãe estaria saindo do hospital. Então ele
ligou para os Wrights.

Shelby atendeu o telefone. “Irmão Branham, papai está qua-
se paralisado esta manhã.”

“Não importa. Ele ficará bem. Vá e diga a seu papai que eu
tenho o ‘Assim Diz o Senhor’ para ele. Ele cavará as covas das
pessoas que estão rindo dele.”

“Irmão Branham, você sabia que meu pai as vezes trabalha
no cemitério como um coveiro?”

“Não, Shelby, eu não sabia disto.” Mas agora que ele sabia,
a visão fazia mais sentido.

Detalhe por detalhe, as visões se tornaram realidade. A se-
nhora McDowell sentiu-se melhor imediatamente. O doutor a
examinou novamente e ficou chocado quando não pôde encon-
trar câncer algum. De fato seu caso dispensou todo o trabalho
do pessoal do hospital. Uma semana depois que recebera ora-
ção, ela foi para casa e continuou suas tarefas normais. Todo dia
ela ficava um longo tempo no telefone conversando com sua
filha, exatamente como Bill a tinha visto fazer na visão.

Dois dias depois que Bill disse a George Wright ‘Assim Diz o
Senhor,’ o sangue coagulado em seus joelhos se dissolveram sem
causar dano algum. Depois disto, ele rapidamente recuperou sua saúde.
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Num domingo de manhã ele abriu a porta do Tabernáculo Branham,
foi pelo corredor até a frente e apertou a mão de Bill, exatamente
como Bill o tinha visto fazer na visão. Concernente àqueles que
tinham zombado dele durante sua enfermidade, porque ele ti-
nha testificado que Jesus Cristo é um curador, dentro de um ano
ele viu cinco deles serem sepultados, incluindo o ministro da
Igreja de Cristo. George Wright viveu bem até seus noventa.

Já a jovem mãe que estava morrendo de septicemia, na ma-
nhã seguinte o teste de sangue revelou que não havia mais nada
de toxinas. Na manhã seguinte ela pegou seu recém nascido do
hospital e o levou para casa. A senhora Baker cantou de alegria.
Em sua obra missionária, ela zelosamente testificava como Je-
sus Cristo tinha curado sua filha. Logo a organização cristã que
a patrocinava retirou seu apoio financeiro. Um oficial da orga-
nização explicou: “Nós não temos nada contra William Branham,
e nem queremos nosso programa emaranhado na controvérsia
ao redor de cura Divina.”

Quando Bill ouviu isto, ele disse: “Então eles estão fora do
programa de Deus. Sinais e maravilhas sempre vindicarão o
programa de Deus. Enquanto houver um mundo, haverá um Deus
sobrenatural aqui para controlar as coisas, e Ele sempre terá
alguém no qual Ele pode colocar suas mãos. Esta noite Ele tem
uma igreja ao redor do mundo todo. Sua igreja tem muitas des-
tas coisas que tem que ser tirado. Eu não posso tirá-las; nem um
homem pode. Isto cabe a Deus. Ele cuidará disto. Não importa
quantos programas feitos pelas mãos dos homens se levantarão,
cada um deles cairá. O próprio Deus estabelecerá Seu progra-
ma. Até onde sei, Seu programa é que as pessoas sejam batizadas
em Jesus Cristo e sejam guiadas pelo Espírito Santo, livre de
condenação.”
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Capítulo 65
Chamado Para Fora do Egito

1946

WILLIAM BRANHAM estava planejando ir além mar nova-
mente no dia 23 de fevereiro de 1954. Entretanto, até o dia pri-
meiro de janeiro, seus administradores ainda não tinham esta-
belecido seu itinerário. As campanhas em Israel e Índia pareci-
am certas, mas a África do Sul permanecia questionável. Al-
guns membros do Comitê Nacional pareciam estar arrastando
seus pés. Então em janeiro algo surpreendente aconteceu que
fez Bill mudar seus planos.

Certo dia um carro cheio de pessoas chegou em sua casa, as
quais desejavam oração. Ele as colocou na sala de estar, então
foi pegar algo e viu um outro homem de pé na porta. Primeiro
ele presumiu que ele fosse deste mesmo grupo, alguém que ti-
nha se atrasado ao sair do carro. O que o confundiu foi a manei-
ra peculiar com a qual este homem estava vestido. Ele parecia
os indianos Sikhs, do leste, que Bill tinha visto em Durban, África
do Sul. Seu cabelo negro e aparência escura contrastava aguda-
mente com o turbante branco amarrado ao redor de sua cabeça.

O homem estava na porta com sua cabeça inclinada. Bill foi
até ele e o saudou cordialmente: “Como vai, senhor?”

Levantando sua cabeça, o indiano oriental disse: “Irmão
Branham, não vá além mar até setembro.”

Esta foi uma resposta inesperada. Bill não sabia o que dizer.
Ele virou-se e moveu sua mão, dizendo: “Por que você não en-
tra?” Quando ele olhou de volta, o homem havia se ido. Ele tinha
simplesmente se desvanecido! Bill ficou na porta, aturdido.

Mais carros seguiram o primeiro, e era meia noite quando
ele terminou de orar pelas pessoas neste dia. Ele foi para cama
acerca de uma hora, mas poucas horas mais tarde ele acordou,
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sonhando que não deveria ir a Índia até setembro. Ele acordou
Meda e contou-lhe seu sonho; então ele voltou a dormir e so-
nhou a mesma coisa novamente. Na manhã seguinte ele ligou
para um de seus administradores e disse a ele para reagendar
suas campanhas no estrangeiro para setembro de acordo com a
visão e os sonhos.

Uma vez que as viagens à África, Oriente Médio e Ásia esta-
vam sendo adiadas, seus administradores procederam em pre-
encher sua agenda com campanhas através da América do Nor-
te. Nos primeiros três meses de 1954, Bill teve reuniões em
Wood River, Illinois; Hot Springs, Arkansas; e Shreveport,
Louisiana. Depois destas, ele teve uma campanha de oito dias
em Phoenix, Arizona. Então moveu-se a Carlsbad, Novo Méxi-
co, antes de voltar ao leste a Columbus, Ohio, onde ele teve
uma gigantesca reunião no coliseu (uma reunião que incluiu a
cooperação de 400 ministros e suas congregações.) No final de
março ele voltou para casa para ter reuniões em Louisville,
Kentucky, e Jeffersonville, Indiana.

Em abril Bill tirou um tempo para si, mas como de costume
isto não garantiu-lhe descanso algum. Enfermos e necessitados
o procuravam a todas as horas do dia. Numa ocupada tarde de
sábado, quando o número de visitantes veio a bem poucos, Bill
disse a Meda: “Se alguém mais ligar, apenas diga para ir a igre-
ja de manhã e orarei por eles ali. Eu estou ficando cansado de-
mais, querida, não consigo me segurar.”

Depois que os visitantes restantes saíram, Bill levou Meda
para dar uma volta de carro. Ele não tinha destino algum em sua
mente; ele apenas queria sair de casa para que pudesse relaxar
um pouco. Ele dirigiu-se ao sul a New Albany em uma auto-
estrada com vista panorâmica que passava ao redor e ao topo de
algumas colinas. A modesta elevação provia uma agradável vis-
ta da zona rural aos arredores, mostrando uma mistura entre
campos de milho e terras arborizadas. Finalmente eles chega-
ram em um lugar onde a estrada fazia uma curva à beira de um
precipício.

Enquanto ele manejava seu carro na primeira curva, ele
viu o anjo do Senhor como uma névoa branca diante de
seus olhos. O vidro da frente ficou completamente branco.
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Por cinco ou seis quilômetros ele cegamente guiou seu carro
em cada curva enquanto seus olhos observava algo acontecer a
12.800 quilômetros de distância, literalmente. Meda continua-
va conversando com ele enquanto ela observava o bonito cená-
rio além do precipício. Depois de cinco minutos ela deu uma
olhada em seu marido para ver por que ele não estava lhe res-
pondendo. No instante em que ela viu seu olhar fixo transparen-
te, ela sabia que ele estava perdido em uma visão. “Bill!” ela
ofegou.

Voltando a si, Bill estacionou seu carro ao lado da estrada.
“Querida, eu tenho que orar pelo irmão Bosworth agora mes-
mo. Eu o vi sair de um trem na África do Sul e se ferir. Eu os vi
pegarem-no e o colocarem em uma maca. Ele está em um hos-
pital agora, seriamente enfermo. Eu devo orar por ele imediata-
mente.” Caminhando a uma curta distância à ladeira arborizada,
ele ajoelhou-se e orou.

Na noite seguinte depois do culto, um de seus quatro telefo-
nes em sua casa tocou. Bill respondeu. Um operador de
Louisville da Western Union disse: “Senhor Branham, eu tenho
um telegrama para você de Durban, África do Sul. É do doutor
Yeager. Ele diz: ‘Ore pelo reverendo Bosworth imediatamente.
Ferido depois de sair do trem. Hospitalizado. Espera-se que ele
morra’.”

Quando Bill conseguiu uma ligação para Durban na segun-
da-feira, Fred Bosworth não tinha sido somente curado, como
também já tinha deixado o hospital e retornado a seu trabalho.

Por mais de um mês então, Bosworth tinha estado viajando
através da África do Sul, tentando organizar mais campanhas
Branham no país. Até então era como tentar fazer um arranhão
num diamante. A maioria dos cristãos na África do Sul queriam
que William Branham voltasse para ter mais campanhas de cura,
porém muitos líderes de igreja não queriam o mesmo. O Comitê
Nacional das Igrejas da África do Sul tinham a palavra final no
caso. Certos membros poderosos do Comitê Nacional argumen-
taram que o alto-perfil do ministério de Branham enfraquecera
a influência de pobres pastores locais. Para um evangelista ve-
terano como Bosworth, isto cheirava como uma desculpa podre
usada para esconder a inveja deles.
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Depois de semanas de debate, o Comitê Nacional finalmen-
te negou o pedido do visto de William Branham. Novamente
seu ministério fora estorvado pela política da igreja. Agora esta
seria a última vez.

EM SETEMBRO DE 1954 William Branham começou sua
terceira viagem além mar voando da Cidade de Nova York a
Lisboa, Portugal, onde o Barão Von Blomberg o esperava. O
Barão Von Blomberg era um aristocrata alemão, erudito, e bem
viajado (ele falava sete línguas.) Em 1950 o Barão Von Blomberg
encontrou Bill na Finlândia e ficou impressionado pelo poder
sobrenatural de Cristo tão visível mostrado no ministério de Bill.
Já que o Barão tinha ligações com o mundo todo, incluindo
monarcas e outros líderes políticos, Von Blomberg ofereceu-se
a fazer um itinerário para Bill nesta viagem. Depois de Portugal
ele estava agendado a visitar a Itália, Egito e Israel; então ele
iria a Arabia, e finalmente a Índia.

Em Lisboa, Von Blomberg tinha preparado para Bill um jan-
tar com o presidente e os membros de seu gabinete. Além disto,
o Barão não fora capaz de preparar uma campanha em Portugal,
porque a Igreja Católica Romana usou sua influência política
para impedi-lo de conseguir um grande auditório. Bill teve que
fazer duas reuniões em uma igreja Pentecostal na base de uma
colina nos limites da cidade. Mas aquelas duas reuniões arde-
ram com milagres, estabelecendo o tom para o resto de seu ro-
teiro no estrangeiro.

Saindo de Portugal, Bill, Billy Paul e o Barão Von Blomberg
tomaram vôo para a Itália. Na estadia em Roma, Bill visitou o
calabouço subterrâneo onde o apóstolo Paulo tinha sido aprisi-
onado por sua fé. Olhando para aquela cela de prisão fria e es-
cura, o coração de Bill encheu-se de amor por Paulo, aquele
cortês mensageiro que levara o Evangelho aos gentios. Rejeita-
do pelo mundo, até mesmo mal compreendido por muitos cris-
tãos de seu dia, todavia através de todos seus anos de luta ele
jamais hesitou ou virou as costas para sua comissão.
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Paulo sabia que ele estava carregando o maior tesouro na
terra: as boas novas que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos
para dar vida eterna a todos aqueles que Nele cressem, ambos
judeus e gentios. Por Paulo ter ficado firme em seu chamado,
cada cristão através de séculos foi beneficiado. Isto atingiu Bill
como uma poderosa lição que ele poderia aplicar em seu pró-
prio ministério.

Em seu segundo dia em Roma, ele foi agendado a encontrar-
se com o papa às três horas da tarde. O Barão Von Blomberg
disse a ele como deveria agir - como deveria ajoelhar-se com
um só joelho; então o papa estenderia a sua mão e Bill deveria
beijar o anel do papa e endereçá-lo como “Sua Santidade” ou
“Santo Pai.”

Bill meneou a cabeça. “Isto está fora. Cancele a audiência.
Eu o chamarei de reverendo, ou doutor ou qualquer outro título
que ele queira, mas não de Santo Pai. Jesus Disse: ‘Não chame
homem algum de Pai senão a Deus.’144 Quando é para adorar,
há somente um homem o qual eu adorarei e este é Jesus Cristo.”

Então ao invés de ir ver o papa, Bill visitou a casa do papa. A
Cidade do Vaticano é um estado independente, único, situado
no coração de Roma. Embora ocupe somente 240 metros qua-
drados, está no centro do governo da Igreja Católica Romana, e
sua influência toca cada país na terra. Bill ficou impressionado
com o rico esplendor da Basílica de São Pedro, os Jardins do
Vaticano e o Palácio de Seu Santo Ofício. A riqueza contida
nestes edifícios era surpreendente. Visitando o museu do
vaticano, ele viu uma coroa tríplice magnificente, representan-
do a jurisdição do papa sobre o céu, purgatório e inferno. Uma
inscrição em latin lê-se: VICARIUS FILII DEI, significando
Vicário de Cristo, ou no lugar do Filho de Deus. Que contraste
entre as riquezas da Cidade do Vaticano e a sombria cela de
prisão não longe de onde Paulo o apóstolo passou os últimos
anos de sua vida. Era uma lição forte que a riqueza não signifi-
cava verdade. Bill pensou: “O Evangelho não brilha, ele reluz.”

Em um parque não longe da Cidade do Vaticano, um
evangelista cristão estava tendo reuniões de avivamento em uma
grande tenda. Bill foi até ali para ver o que estava havendo.
144 Mateus 23:9
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Depois que Bill se apresentou, o evangelista local bondosamente
pôs-se de lado, entregando seu culto ao americano mundialmente
famoso. Ali na sombra da Cidade do Vaticano, Bill pregou a Pala-
vra de Deus e orou pelos enfermos. Deus proveu os milagres.

DE ROMA Bill tomou vôo para Cairo, Egito, onde passou um
dia fazendo turismo, visitando as esfinges e as pirâmides, e ven-
do por si mesmo que a Grande Pirâmide não tinha sua pedra de
coroa. Para ele isto parecia simbólico porque a Bíblia fala de Je-
sus Cristo sendo a Pedra de Coroa - ou como a versão Rei Tiago
colocou: ‘pedra de esquina.’145 Há somente uma estrutura onde a
pedra de esquina e a pedra de coroa são da mesma forma, e é na
pirâmide. Bill cria que em algum tempo na névoa da história an-
tiga Deus tinha permitido esta volumosa estrutura ser construída
como um testemunho de Seu grande plano, e logo a verdadeira
Pedra de Esquina Se colocaria finalmente em Seu lugar próprio.

Naquela noite ele jantou com o Rei Farouk do Egito. Na
manhã seguinte, enquanto esperava no aeroporto internacional
do Cairo pelo avião que o levaria a Jerusalém, seu entusiasmo
cresceu fortemente. Logo ele estaria em Israel, terra dos profe-
tas da Bíblia, terra natal de Jesus, lar dos judeus cegados, mui-
tos dos quais ainda estavam procurando pelo seu Messias. Uma
reunião estava agendada em Jerusalém para aquela mesma tar-
de. Embora muitos judeus descartavam o Cristianismo como
sendo falso, e conhecendo a natureza incomum do ministério de
Bill, Lewi Pethrus ainda esperava o comparecimento de cerca
de 5.000 israelitas. Propagandas foram colocadas ao redor de
Jerusalém sugerindo uma ligação entre seu “dom de
discernimento” e o “sinal de seu Messias.”

Bill cria que este era o ambiente perfeito para seu ministério.
Judeus devotos reverenciariam seus profetas. Encravado nas leis
mosaicas eram duas as qualificações de um verdadeiro profeta:
primeiro, ele teria visões; e segundo, sua precisão seria de
100%.146 Bill imaginou o que aconteceria quando ele chamasse
uma fila de oração em Jerusalém e o discernimento começasse.
145 Salmos 118:22, Mateus 21:42, Lucas 20:17, Atos 4:11, I Pedro 2:7
146 Números 12:6 e Deuteronômio 18:15-22
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Certamente aqueles judeus reconheceriam o sinal de seu pró-
prio Messias? Ele imaginou toda a audiência recebendo o batis-
mo do Espírito Santo, assim como aqueles 120 discípulos fize-
ram no dia de Pentecostes.147 Se isto acontecesse, a era gentílica
estaria terminada. Jesus disse: “Jerusalém será pisada pelos
gentios, até que os tempos dos gentios se completem.”148 Assim
que Israel como uma nação aceitar a Jesus Cristo, a noiva gentia
de Cristo será levada com seu Noivo, enquanto o resto do mun-
do mergulha na agonia da grande tribulação. Os judeus terão
então 3 anos e meio para pregar o Evangelho de Cristo antes da
grande batalha final. De acordo com o livro de Apocalipse, quan-
do a poeira levantar no campo de batalha do Armagedon, o sol
nascerá num milênio de paz e perfeição.149 Bill mal podia con-
ter seu entusiasmo. Nesta tarde ele poderia estar pregando o
sermão mais importante de sua vida.

O avião tinha pousado, mas ainda restava trinta minutos até
que fosse tempo de subir à bordo, então ele foi a uma loja de
presentes. Pegando um pequeno elefante esculpido em uma
madeira de ébano com dentes de marfim, ele estava consideran-
do comprá-lo para o doutor Adair, quando ele ouviu alguém
dizer: “Não vá.”

Ele olhou ao redor, mas ninguém estava prestando atenção
nele. “Talvez eu imaginei isto,” ele pensou, e estava indo ao
balcão para pagar. Então ele ouviu isto novamente distintamen-
te: “Não vá. Esta não é a hora.”

Não havia erro na voz do anjo, mas ele mal podia crer no que
ele estava ouvindo. As reuniões estavam marcadas. O avião esta-
va esperando. O que isto significava? Saindo do lotado terminal
de passageiros, ele foi para a parte de trás de um hangar para que
assim pudesse ficar sozinho. Ali ele orou: “Pai Celestial, em pou-
cas horas mais eu estarei indo a Palestina e estarei diante de seus
filhos cegados. Eu desafiarei aqueles judeus a crerem no sinal de
seu Messias. Quando eles reconhecerem que Isto és Tu fazendo o
discernimento, eles receberão o batismo do Espírito Santo ape-
nas tão certo desta forma. Não é o que Tu queres?”

147 Atos 2
148 Lucas 21:24
149 Apocalipse 16:16; 20:1-3
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O anjo do Senhor apareceu, suspenso no ar como um ponto
de luz, como uma névoa branca. Bill se encolheu contra o hangar.
O Espírito Santo disse: “Fique fora da Palestina. Este não é o
seu lugar. Esta não é a hora. A taça de iniquidade dos gentios
não está cheia ainda. Há mais respigos para serem feitos.”

Aquele ponto de névoa reluzente evaporou-se no sufocante
calor do deserto, deixando Bill ofegante. O que ele deveria fa-
zer agora? Não seria fácil cancelar sua campanha em Israel com
tão pouco tempo. Ele poderia até mesmo provocar amargos sen-
timentos entre aqueles que tinham trabalhado tão duro para levá-
lo a Palestina. Mas sua dolorosa lição na África do Sul não po-
dia ser esquecida. Ele estava determinado a fazer o que o Espí-
rito Santo dissesse para fazer, independente das consequências.

Voltando ao terminal, ele mudou sua passagem de Jerusalém,
Israel, a Atenas, Grécia. Isto deixou o Barão Von Blomberg entris-
tecido com a desagradável tarefa de voar a Jerusalém e cancelar a
reunião daquele dia. O Barão voltaria a estar com ele na Arábia
Saudita, onde Bill estava agendado a jantar com o rei da Arábia.

Na Grécia Bill visitou as ruínas do templo de Ares, deus Grego
dos trovões e guerra (conhecido aos romanos como Marte), onde
Paulo o apóstolo tinha pregado o Evangelho àqueles atenianos da
antiguidade.150 Naquela noite em seu quarto de hotel, Bill estudou
sua Bíblia, tentando fazer sentido ao que o Senhor dissera a ele no
Egito. Ele pensou que tinha entendido seu ministério antes disto.
Aparentemente ele tinha perdido algo. Mas o que ele perdera?

O Espírito Santo disse: “Fique fora da Palestina. Este não é
o seu lugar.” Então ele tinha estado errado ao pensar que pode-
ria mostrar aos modernos israelistas o sinal de seu Messias. Este
era um erro honesto. Em 1933 o Senhor dissera: “Assim como
João Batista foi enviado para precursar a vinda de Jesus Cris-
to, assim tu és enviado com uma mensagem para precursar Sua
segunda vinda.” João Batista introduziu Jesus aos judeus. En-
tão Jesus vindicou-Se produzindo o sinal do Messias: sabendo
o passado (e futuro) das pessoas com as quais ele jamais se en-
contrara antes, e revelando o segredo de seus corações.151

150 Atos 17:22
151 Mateus 12:25, 21:1-7; Marcos 14:12-16; Lucas 2:34-35, 6:8;

João 1:5, 2:24-25, 5:19, 10:37; Hebreus 13:8
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Nos últimos cinco anos Bill tinha estado demonstrando o
sinal do Messias em suas reuniões. Quando a unção descia e as
visões sucediam, ele podia discernir o passado, o futuro e os pen-
samentos secretos nas mentes das pessoas. Este discernimento
sempre era perfeito porque ele não estava fazendo isto; Jesus Cristo
dava cada visão e fazia cada milagre. Bill era como um microfo-
ne ligado em um amplificador elétrico. Um microfone é mudo até
que alguém fale nele. Deus estava falando, e Seu Espírito Santo
estava amplificando este dom de discernimento até que cristãos
ao redor do mundo todo pudessem ouvir isto. Pelo Senhor ter
dito a Bill que seu ministério era paralelo ao ministério de João
Batista, parecia apenas lógico que ele deveria ir a Israel e de-
monstrar este sinal do Messias aos judeus.

Agora Bill podia ver que ele tinha deixado passar por alto
um simples fato: A Bíblia não falava sobre duas vindas de Jesus
Cristo; a Bíblia fala de três vindas. A primeira vinda aconteceu
perto de 2.000 anos atrás. Cerca do ano 30 a.D. João Batista
introduziu Jesus aos judeus como seu Messias, seu Salvador.
Quando Israel rejeitou Jesus e O crucificou, isto deu ao resto do
mundo (os gentios) uma oportunidade para serem salvos.152 Je-
sus prometeu que Ele viria novamente, desta vez para a igreja
gentia, revelando-Se e levando Sua Noiva Gentia ao que entre
os cristãos chama-se Rapto.153 A Bíblia diz que Jesus virá desta
segunda vez como um ladrão de noite.154 Quando isto aconte-
cer, ninguém saberá acerca disto exceto Sua Noiva. Depois dis-
to, Jesus voltará uma vez mais para os judeus. Sua terceira vin-
da surpreenderá o mundo, eis que vem com as nuvens, e todo
olho o verá, até os mesmos que o traspassaram.155 Desta vez os
judeus receberão Jesus como seu Messias.

Então, se não era lugar de Bill introduzir o Messias ao moderno
Israel, onde era seu lugar? Ele buscou nas Escrituras uma resposta.
A chave parecia estar em Lucas 1:17, no fato que o espírito de Elias
motivou João Batista. O “Espírito de Elias” foi realmente o Espíri-
to Santo agindo através de uma personalidade como a de Elias.

152 Romanos 11:11, 15, 25, 30
153 I Coríntios 15:51-54; I Tessalonissenses 4:15-17
154 Mateus 24:42-44; I Tessalonissenses 5:2; II Pedro 3:9-10
155 Apocalipse 1:7
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Deus precisou de João para ter o espírito de Elias para que João
pudesse cumprir as difíceis tarefas que seu ministério requeria dele.
Bill abriu em I Reis 17 e leu novamente acerca de Elias, para que
assim pudesse comparar a vida de Elias e ministério com os de João.

Em II Reis 2, ele leu a história sobre os últimos dias de Elias
na terra. Deus apareceu como um fogo ardente e levou Elias em
um redemoinho enquanto Eliseu, que era aprendiz de Elias, ob-
servava. Naquele momento uma porção dobrada do espírito de
Elias caiu sobre Eliseu, que prontamente pegou o manto de Elias,
e com ele atingiu o Rio Jordão, e clamou: “Onde está o Deus de
Elias?” O rio se abriu e Eliseu caminhou ao outro lado sobre
terra seca. Bem ali Deus mostrou à raça humana que o espírito
que inspirou Elias podia ser transferido a um outro profeta. Em
toda a vida de Eliseu ele realizou exatamente duas vezes o nú-
mero de milagres que Elias, provando que ele de fato teve uma
porção dobrada do espírito de Elias. Eliseu podia até mesmo
discernir por visão, com a qual ele demonstrou quando ele disse
ao rei de Israel o que o rei da Síria disse em seu quarto.156

Abrindo em Malaquias, capítulo 4, no Velho Testamento, Bill
leu: “Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno; todos os
soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha; e
o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de
sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo... Eis que eu vos
envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do
Senhor. Muitos estudiosos da Bíblia ensinam que Malaquias 4:5
refere-se a João Batista, porque o anjo Gabriel disse que João teria
o espírito de Elias, e Jesus indicou que João era Elias.157 Mas estes
mestres pararam antes de completar a verdade. Era errado afirmar
que Malaquias 4:5 referia-se somente a João Batista. Quando os
judeus perguntaram a João se ele era Elias, João disse claramente
que não era.158 Ao invés disto ele se identificou com Isaías 40:3:
Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor...159

Jesus identificou João com Malaquias 3:1, Eis que eu envio o meu
anjo, que preparará o caminho diante de mim.160

156 II Reis 6:12
157 Mateus 17:12-13, Lucas 1:17
158 João 1:21
159 Mateus 3:3; Marcos 1:3; João 1:23
160 Mateus 11:7-14; Marcos 1:1-2; Lucas 7:24-28
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A quem então Malaquias se referia quando profetizou: “Eis
que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande
e terrível do Senhor?” Tinha que ser uma daquelas passagens
escriturísticas que têm mais do que um significado - como Oséias
11:1, que diz: Quando Israel era menino, eu o amei; e do Egito
chamei a meu filho. Oséias estava se referindo ao tempo quan-
do Deus enviou Moisés ao Egito para resgatar os filhos de Isra-
el da escravidão. Mas Mateus disse que Oséias 11:1 também era
uma profecia a ser cumprida quando José e Maria, que tinham
fugido do Egito escapariam do Rei Herodes, trazendo o menino
Jesus do Egito e de volta a Israel depois de Herodes morrer.161

Malaquias 4:5 tinha que ter um significado composto tam-
bém, falando de mais do que uma vinda de Elias. Em Mateus 17
os discípulos perguntaram a Jesus: Por que dizem, então, os
escribas que é mister que Elias162 venha primeiro? E Jesus, res-
pondendo, disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro e restau-
rará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o
conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim fa-
rão eles também padecer o Filho do Homem. Então, entende-
ram os discípulos que lhes falara de João Batista. Quando Je-
sus disse isto, João Batista já estava morto. Então quando Jesus
disse: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as
coisas, Ele estava falando de um evento futuro.

Já que deveria haver três vindas de Cristo, e já que a primei-
ra vinda de Cristo foi precedida por um profeta-mensageiro com
o espírito de Elias, era lógico que a segunda e terceira vinda de
Cristo seriam precedidas por um profeta com o espírito de Elias.
Ao todo, seriam cinco vindas do espírito de Elias: a primeira
vez em Elias, a segunda vez em Eliseu, a terceira em João Ba-
tista, a quarta vez em um profeta mensageiro aos gentios até o
final da era gentílica e a quinta vez em um profeta à moderna
Israel.

161 Mateus 2:12-15
162 A palavra Elias em inglês é Elijah, porém na Bíblia, em inglês, está Elias que
é a forma grega de Elijah.
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Por que o espírito de Elias era tão especial que Deus esco-
lheu usá-lo repetidamente em Seu grande plano? Quando Bill
comparou as vidas de Elias e de João Batista, ele viu muitas simi-
laridades notáveis. Ambos eram rudes indivíduos que amavam o
deserto e sabiam como enfrentar a opressão. Ambos tinham cora-
gem de falar contra a corrupção espiritual ao redor deles. Elias
olhou na face do Rei Acabe e falou: “Tu e a casa de teu pai tem
perturbado a Israel porque deixastes os mandamentos do Senhor
e seguistes os baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo o
Israel, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas
que comem da mesa de Jezabel, ajunte-os a mim no Monte
Carmelo para um confronto.”163 João olhou para aqueles fariseus
e saduceus e disse: “Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir
da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento...164

Nem Elias ou João foram tentados pelo dinheiro, poder, fama ou
mulheres. Ambos denunciaram a imoralidade: Elias condenou a
idolatria da Rainha Jezabel,165 e João repreendeu o Rei Herodes
por viver em adultério com a esposa de seu irmão.166

Ambos Elias e João Batista tiveram suas faltas também. De-
pois da vitória de Elias sobre o Monte Carmelo, ele fugiu da ira
de Jezabel e se escondeu no deserto. Durante sua jornada ele
ficou tão depressivo que pediu a Deus para matá-lo.167 João tam-
bém passou por períodos mal-humorados. Quando ele esteve na
prisão ele ficou tão desesperado que enviou uma mensagem a
Jesus que dizia: “Tu és aquele que deveria vir, ou devamos es-
perar por um outro?”168 Notando estas faltas Bill encorajou-se.
Isto lhe mostrava que tudo o que Elias, Eliseu e João Batista
fizeram foi o resultado de Deus trabalhando através deles. Eles
não poderiam confiar em sua própria força. Isto o fez lembrar
de como o anjo do Senhor disse a Paulo: A minha graça te bas-
ta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.169

163 I Reis 18:18-19
164 Mateus 3:7-10
165 I Reis 21:17-23; II Reis 9:36
166 Mateus 14:3-4
167 I Reis 19:1-4
168 Mateus 11:3; Lucas 7:19
169 II Coríntios 12:9-10
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Embora Elias e João fossem ambos profetas, eles foram re-
jeitados pela maioria dos líderes religiosos de seu tempo. Sem
dúvida estes líderes tiveram inveja de Elias e João porque nem
um deles veio através dos canais religiosos estabelecidos. Elias,
Eliseu e João não se juntaram a organização alguma. Isto deu a
eles a liberdade de pregar suas mensagens sem ter que se preo-
cupar acerca dos pensamentos de outrem. E todos os três prega-
ram a Palavra de Deus destemidamente, sem comprometimen-
to. Este era o tipo de espírito que Deus queria em seus profetas,
especialmente aos três ordenados para precursar as vindas de
Cristo. Somente o espírito de Elias era rude o suficiente para
resistir as intensas pressões de oposição e aprontar um povo
para o Senhor.

Atrás daquele hangar egípcio, o Espírito Santo disse a ele:
“Este não é o seu lugar. Esta não é a hora. A taça da iniquidade
dos gentios não está cheia ainda. Há mais respigos para serem
feitos.” Mas a hora de Israel deve chegar, tão certamente quanto
o sol se levanta de manhã para afugentar a escuridão. Depois de
advertir Israel acerca da grande destruição do tempo do fim,
Malaquias 4:2 disse: Mas para vós que temeis o meu nome nas-
cerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas.
Apocalipse 1:7 diz acerca de Jesus Cristo: Eis que vem com as
nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassa-
ram... (“os mesmos” significando os judeus.) Zacarias 12:9-11
profetizou disto. O apóstolo Paulo falou disto aos Romanos
11:25-27. Os judeus finalmente receberão Jesus Cristo como
seu Salvador, e será um profeta com o espírito de Elias que in-
troduzirá o Messias novamente a Israel. Bill sentiu que este
quinto e final Elias seria uma das duas testemunhas em
Apocalipse 11:3-11, porque uma destas testemunhas tinha o
poder de impedir a chuva, e o único outro profeta na Bíblia que
tinha o poder para causar a seca era Elias.170

Quando os judeus finalmente receberem seu Messias, a era
gentílica terminará. Então a ira de Deus será derramada sobre
os gentios que rejeitaram a Cristo.171
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Tão terrível quanto isto poderia soar, aconteceria antes que
Jesus Cristo pudesse reinar em um reino pacífico e perfeito.

Bill não sabia quando isto aconteceria, mas ele sabia que
Deus estava esperando duas coisas. Primeiro, Ele estava espe-
rando os pecados dos gentios acumularem a um certo nível. O
Espírito Santo disse: “A taça da iniquidade dos gentios não está
cheia ainda.” Jesus disse que: Jerusalém será pisada pelos gen-
tios, até que os tempos dos gentios se completem.172 Deus tinha
dito uma vez mais algo similar a Abraão acerca de seus inimi-
gos, os amorreus. Ele disse que Ele não julgaria os amorreus até
que a iniquidade deles estivesse completa.173 Lá então os
amorreus governaram muito em Canaã (Palestina). Até mesmo
nos dias de Abraão os amorreus eram pecadores, de cultura imo-
ral. Quando Deus os destruiu, a religião politeísta dos amorreus
tinha se degenerado além da simples idolatria e tinha abraçado
a adivinhação, prostituição religiosa e sacrifício de crianças. Bill
pôde ver o moderno mundo gentio se dirigindo para esta dire-
ção também, até ao ponto de sacrifício de crianças. Não foi o
aborto uma forma de sacrifício de crianças? Poderia os gover-
nos modernos se tornarem tão imorais ao ponto de legalizar a
matança de crianças por nascer?

A segunda coisa que Deus estava esperando era a salvação
de todos os Seus filhos. Quando Seu último filho ou filha rece-
ber o batismo do Espírito Santo, naquele momento a igreja
gentílica subirá no rapto, que é ser levada a uma dimensão mais
alta. Então a porta da salvação se fechará aos gentios; então
Apocalipse 22:11 se cumprirá: Quem é injusto faça injustiça
ainda; e quem está sujo suje-se ainda; e quem é justo faça jus-
tiça ainda; e quem é santo seja santificado ainda.

Bill fechou sua Bíblia, satisfeito que agora ele entendia me-
lhor a posição escriturística de seu próprio ministério em rela-
ção a Israel. Previamente ele presumira que haveria quatro
vindas do espírito de Elias; agora ele podia ver que deveria
haver cinco. Seu próprio ministério não tinha nada a ver com
Israel. Ele fora chamado para pregar o Evangelho aos genti-
os, e isto é o que ele continuaria a fazer: orar pelos enfermos,
172 Lucas 21:24
173 Gênesis 15:13-16
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pregar a salvação no Nome de Jesus, encontrando um aqui e um
ali que ouviria - respigando, sempre respigando; juntando al-
mas como grão para o Mestre; fazendo um povo preparado para
o Senhor.
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Capítulo 66
Um Confronto na Índia

1954

PARTINDO DA GRÉCIA, William Branham voou a Riad, ca-
pital da Arábia Saudita, onde ele encontrou o Barão Von
Blomberg para um jantar com o Rei Saud. A Arábia Saudita é
um país estritamente Muçulmano com leis contra o Cristianis-
mo, então não haveria reuniões ali. Voando à Índia, ele aterris-
sou em Bombaim durante a quarta semana de setembro de 1954,
e foi saudado por dúzias de missionários cristãos e líderes de
igrejas.

O arcebispo da igreja Metodista da Índia disse a ele: “Se-
nhor Branham, eu espero que você não esteja vindo como um
missionário. Sabemos mais acerca da Bíblia do que vocês ame-
ricanos. Além disso, este é um livro oriental. São Tomé pregou
o Evangelho aqui há 1.900 anos atrás. Mas ouvimos que Deus
tem te dado um dom que faz a Bíblia viver novamente. Isto é o
que nós queremos ver.”

“Certamente,” Bill respondeu. “Eu quero mostrar ao seu povo
que Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente.”

Embora a ele tivesse sido dito que Bombaim era superpovo-
ado de pessoas pobres, ele não estava preparado para a constan-
te comoção que via em todos os lugares; pessoas se empurrando
nas calçadas, se espremendo tanto nas ruas que seu táxi, com a
buzina ressoando, tinha que andar em ziguezague constante-
mente para passar por elas. O cabelo e pele negros predomina-
vam; algumas destas pessoas pareciam até mais escuras do que
os Negros da África. Todos eram magros e nenhum deles usava
sapato. Muitas mulheres estavam completamente vestidas em
tradicionais sáris, enquanto muitos homens usavam somente
tangas. As variedades abundavam.
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O intérprete de Bill apontou a uns certos grupos Étnicos: um
Sikh de barba negra usava um turbante e uma longa faca em sua
faixa; um monge místico Bengali usava um traje laranja; um
Sufis Muçulmano estava todo coberto de branco e exibia um
cavanhaque; um Tâmil do sul, guiava um enfezado porco em
uma correia atada em um buraco na orelha do porco; um Faquir
estava sentado com seus braços e pernas cruzados em uma posi-
ção de Ioga; um Pársi adorador do fogo curvava-se em frente a
um pequeno altar colocado na calçada; um Jainista usava uma
máscara em sua boca para evitar que ele acidentalmente engo-
lisse um inseto, o que ele cria ser assassinato. Além destes, Bill
viu incontáveis mendigos, camelôs, faquirs, monges e comerci-
antes. Galinhas, cabras e vacas brâmanes vagavam livremente.

A sujeira nas ruas era repugnante. O lixo era empilhado em
todos os lugares, e apodrecia e cheirava mal no calor e umida-
de, e havia no meio ninhada de baratas, moscas, mosquitos, ra-
tos, doenças e desesperança. Os edifícios, de dez andares, pare-
cia como se fossem cair a qualquer minuto. Um missionário
disse a Bill que estas estruturas inconsistentes abrigava uma das
maiores concentrações da humanidade na terra: em algumas
partes de Bombaim a densidade populacional era tão alta quan-
to 200.000 pessoas por 1600 metros quadrados.

Bill tinha crescido na pobreza, e tinha visto muita pobreza
entre as pessoas negras na América do Sul e África... Todavia,
nunca antes ele tinha visto as pessoas tão destituídas como estes
mendigos com copos estendidos, esperando conseguir uma úni-
ca rupia para comprar duzentos gramas de arroz, comida sufici-
ente por três dias. Famílias inteiras, que não tinham para onde
ir, estavam acampadas ao lado das ruas. Eles tinham um lugar na
calçada que eles consideravam o lugar deles, e era ali onde eles
dormiam enquanto pedestres caminhavam ao redor ou pisavam
neles. O missionário cristão explicou a Bill que a Índia tinha
ganhado sua liberdade da Grã Bretanha poucos anos antes. A rá-
pida perda do apoio britânico tinha deixado este gigante país na
pobreza. Cultivar comida suficiente para alimentar sua popu-
lação de 400.000.000 de pessoas era um desafio significante
para o governo da Índia. A fome atormentava o estômago de
milhões de indianos diariamente. Bill pôde ver isto com seus olhos,
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especialmente os mendigos - como o leproso segurando uma
taça entre dois tocos brancos que uma vez eram mãos; e o meni-
no com elefantíase, que estava arrastando um gigantesco pé que
parecia como o toco de uma árvore.

Depois de fazer o check-in no Hotel Taj Mahal, Bill foi leva-
do para um jantar com o prefeito de Bombaim e outros oficiais
do governo, incluindo o Primeiro Ministro da Índia, Jawaharial
Nehru - um erudito que falava o inglês perfeitamente. Durante a
refeição deles, Nehru olhou a seu convidado e disse: “Senhor
Branham, eu creio que você está doente.”

Bill olhou abaixo a sua tigela de pé de ovelha cozida com
arroz e temperado com azeite de oliva. Isto parecia tão sem gos-
to que ele sentiu ânsia de vômito. Educadamente ele respondeu:
“Eu penso que é apenas a comida. É diferente do que costumo
comer.”

Nehru não ficou convencido. Quando Bill voltou a seu ho-
tel, ele encontrou o médico pessoal de Nehru esperando para
examiná-lo. Tudo parecia bem até o doutor checar sua pressão
sangüínea. “Senhor Branham, você está se sentindo cansado
demais?”

“Sim, senhor, eu estou. Por que? O que há de errado comi-
go?”

“Sua pressão sangüínea está perigosamente baixa. De fato,
está baixa demais, e não vejo como você ainda está vivo. Eu te
aconselho a voltar à América tão rápido quanto possível e con-
sultar seu médico.”

“Eu tenho duas reuniões em Bombaim,” ele respondeu
cansadamente, “então posso ir direto para casa.”

Na noite seguinte seus patrocinadores o levaram a uma enor-
me igreja Episcopal para sua primeira reunião. O governo não
permitia que ele tivesse reuniões ao ar aberto porque então eles
não poderiam garantir sua segurança. Em janeiro uma evangelista
da América, a senhora Dowd, tinha vindo a Índia e conduzido
algumas reuniões ao ar aberto nos limites de Bombaim. Ela se
dizia uma cristã que pregava cura Divina, mas ela colocava ên-
fase demais em dinheiro. Quando ela tentou coletar uma ofer-
ta das pessoas pobres na audiência, uma revolta começou.
A senhora Dowd levou uma tijolada e ficou inconsciente,
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e duas pessoas foram apunhaladas até a morte. A memória deste
fiasco ainda está nas mentes dos oficiais da cidade. (Agora Bill
entendia por que o Senhor lhe dissera para adiar sua viagem até
setembro.)

A igreja Episcopal onde ele teria suas reuniões era gigantes-
ca. Podia suportar milhares de pessoas no santuário, com lugar
suficiente nos arredores da igreja para vinte vezes mais esta
quantidade. Além disto, alto falantes foram colocados a muitas
quadras ao longo de cada rua próximo da igreja, assim a trans-
bordante multidão podia ouvir o culto. Centenas de pastores
cristãos e missionários em Bombaim e nas áreas aos arredores
estavam cooperando para promover estas reuniões. Este fato,
acoplado com a fama mundial de William Branham, arrastou
uma multidão que o prefeito estimou ser de 500.000 homens,
mulheres e crianças. Não havia maneira de se ter certeza, mas
Bill sabia que havia pelo menos 300.000 pessoas ali, porque
isto foi o que o anjo lhe dissera em uma visão em fevereiro de
1952.

Naquela noite Bill explicou à sua audiência como Jesus Cris-
to, o Filho de Deus, é o mesmo agora como Ele foi há 1.900
anos atrás; portanto se Ele ressuscitou dos mortos e está vivo
hoje, então nós podemos esperá-Lo agir da mesma forma como
Ele agiu lá então. Quando chegou a hora do culto de oração,
não havia maneira de entregar os cartões de oração a tal vasta
multidão, então Bill pediu a vários missionários que escolhes-
sem os casos mais sérios e os colocassem em uma fila. Um a um
eles vieram a frente e Bill lhes disse quem eram, quais eram
seus problemas e orou por eles. Ele não podia pronunciar seus
nomes, então ele os soletrava letra por letra, e cada detalhe esta-
va correto. Mas este conhecimento sobrenatural não converteu
a audiência, a qual estava acostumada a ver mágicos indianos
realizarem truques inexplicáveis. Então uma mãe guiou à plata-
forma seu jovem filho até o evangelista. Através de um intér-
prete ela explicou que seu filho nascera surdo e mudo. A grande
multidão silenciou, esperando e ouvindo. Eles tinham ouvido
que este americano ostentava o poder de seu Deus; agora eles
veriam se Jesus podia realmente fazer o que o americano dizia
que Ele fazia.
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Bill orou: “Senhor, Tu prometeste ao cristão que se ele pe-
disse algo no nome de Teu Filho isto lhe seria dado, se isto fosse
de acordo com Sua vontade. Que estas pessoas saibam que Tu
és o único e verdadeiro Deus vivente, estou pedindo que o espí-
rito de surdez e mudez deixe esta criança no Nome de Jesus
Cristo.”

Indo para trás do menino, Bill bateu suas mãos uma na ou-
tra. Surpreendentemente o menino pulou. Virando-se a Bill, o
menino proferiu o primeiro som em sua vida, o qual o microfo-
ne captou e amplificou a milhares de pessoas. A audiência es-
trondou com um barulhento entusiasmo que não pôde ser conti-
do, forçando a reunião terminar mais cedo do que qualquer um
tinha planejado. Mas a plataforma estava preparada para um
final espetacular.

E mais, a grande multidão nesta campanha Branham desper-
tou a curiosidade dos líderes de outras religiões da Índia, que
pediram se eles poderiam encontrar-se com o evangelista ame-
ricano. No dia seguinte Bill foi levado a um templo Janista onde
ele seria entrevistado por um grupo de líderes espirituais repre-
sentando mais de uma dúzia de diferentes seitas da Índia:
Hinduismo, Taoísmo, Jainismo, Budismo, Confúcionismo, Mu-
çulmanos, Brâmanes, Sikhs, Zoroastrianos e outros. Todos es-
tes se opunham ao Cristianismo, e cada líder fez a Bill uma
pergunta e uma crítica. Um Monge Jainista disse: “Se a Améri-
ca é uma nação cristã, por que eles soltaram uma bomba atômi-
ca no Japão, matando 100.000 civis?” Um Muçulmano califa
acrescentou: “E por que eles permitem suas mulheres fazerem
strip-tease até ficarem praticamente nuas?” Bill respondeu que
não eram todos na américa que viviam pelos princípios de Jesus
Cristo. Um brâmanes perguntou: “Se Jesus era um tal Homem
santo, por que Ele teve que morrer?”

Bill respondeu: “Jesus não era um homem comum. O pró-
prio Deus desceu na terra na forma de Jesus Cristo a fim de
morrer pelos pecados do homem, então o homem pode viver
eternamente. O único requerimento que Deus fez foi que o ho-
mem cresse no que Jesus fez.”

Um Monge Budista perguntou: “Como pode a morte de Je-
sus levar nosso pecado e nos dar vida?”
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Já que a Índia fervilhava de insetos, Bill fez uma ilustração a
estes homens para que eles pudessem relacionar. “O pecado é
como uma abelha morta. Finalmente ferroa a cada homem, le-
vando o homem à morte. Mas a morte é na carne, não na alma.
Depois que a abelha ferroa, ela deixa seu ferrão para trás, e não
pode mais ferroar. Deus teve que se tornar carne a fim de que
pudesse levar o ferrão da morte. Isto é o que Jesus fez. Jesus
permitiu a morte ferroar-Lhe, e assim Ele tomou da morte o seu
poder. Agora, se qualquer homem crer no que Jesus fez, ele pode
viver eternamente. E Jesus provou isto ressuscitando dos mor-
tos.”

Um Sikh desafiou: “Se Jesus se levantou dos mortos, por
que não podemos vê-lo?”

Bill respondeu: “Eu sei que Jesus Cristo tem sido represen-
tado a vós por missionários cristãos na forma de doutrinas
bíblicas, panfletos, escolas, hospitais e orfanatos. Eu apoio a
cada uma destas coisas; porém, Cristo não tem sido completa-
mente apresentado a vós. Se vocês forem esta noite à minha
reunião, vocês verão Jesus Cristo apresentado em Seu poder
sobrenatural.”

Surpreendentemente, eles concordaram em ir.
Naquela noite a carreata de Bill, cercada por uma compa-

nhia de policiais, levou duas horas para forçar o caminho atra-
vés da multidão e o levar à igreja Episcopal. Uma vez lá dentro,
Bill ficou surpreso em ver policiais formando quatro fileiras em
frente ao púlpito. Além destes policiais, a primeira fila estava
ocupada por aqueles líderes religiosos com os quais Bill tinha
conversado no templo Janista.

A igreja estava abarrotada com milhares de pessoas. Pelo
lado de fora, mais de meio milhão se aglomerou o mais próxi-
mo que pôde para ouvir os alto falantes e assim poder ouvir o
evangelista americano. Durante seu sermão, Bill explicou por
que Jesus Cristo morreu e levantou-se dos mortos, usando no-
vamente a analogia da abelha perdendo seu ferrão depois de
ferroar. Finalmente era hora de Jesus Cristo Se revelar em po-
der. Depois de um número de pessoas com problemas internos
virem através da fila de oração, ali veio um homem com algo
errado exteriormente, algo que podia ser visto por qualquer um.
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Billy Paul guiou um cego através da barreira de policiais e de-
graus acima a seu pai. Bill olhou fixamente com pena deste ho-
mem esquelético, vestido somente com uma tanga, cujos olhos
eram mais brancos do que a camisa de Bill. Logo ele viu este
homem ser elevado ao ar, encolhendo-se a uma visão, ficando
mais jovem até chegar ao dia quando ele ainda podia ver. Mem-
bros da família apareceram. Então ele viu este homem adoran-
do o sol com tal sinceridade que ele o observava o dia todo até
suas retinas serem completamente destruídas pelos raios
ultravioletas do sol. Agora ele era um mendigo. A visão termi-
nou sem sinal de milagre.

Bill conversou com o mendigo através de seu intérprete, en-
quanto o sistema público de som amplificava suas palavras a
milhões de ouvidos. “Você é um homem casado e você tem dois
filhos, ambos meninos. Seu nome é... uh...” Ele não podia pro-
nunciar seu nome, então ele o soletrou. “Você é um homem re-
ligioso, muito sincero. Você adora o sol. Há vinte anos atrás
você fitou o sol o dia todo e isto te levou a ficar completamente
cego. Isto é verdade?”

O mendigo confessou que era verdade. Já que a visão não
especificara que o homem seria curado, Bill iria apenas orar por
ele e continuar com o caso seguinte. De repente a visão voltou.
Ali estava! O próprio Bill viu-se a si mesmo colocar as mãos no
homem cego e ele viu o que aconteceria a seguir. Sua confiança
aumentou. Não havia demônios suficiente no inferno para parar
isto agora. As visões jamais falharam; elas não podiam falhar,
porque eram: “Assim Diz o Senhor!”

Apontando aos líderes religiosos de Bombaim assentados na
fila da frente, Bill disse: “Cavalheiros das religiões da Índia,
nesta tarde vocês estavam me dizendo quão grande são seus
deuses e quão insignificante é o Deus dos cristãos. Agora quero
vos perguntar, o que podem seus deuses fazerem por este ho-
mem? Eu sei que vocês diriam que o homem está adorando a
coisa errada, e vocês tentariam trazê-lo à maneira do pensamen-
to de vocês. Vocês budistas fariam dele um budista; vocês
maometanos fariam dele um Muçulmano. Nós temos a mesma
coisa na América: os Metodistas querem que os católicos sejam
Metodistas; os Batistas querem que os Metodistas sejam Batistas;
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e os Pentecostais querem que todos se tornem Pentecostais. Isto
é apenas psicologia - mudando a maneira de pensar de uma filo-
sofia a outra. Mas certamente o Deus o Qual fez este homem
pode também restaurar sua visão? Então qual Deus é real? Se
um dos deuses representados aqui esta noite puder curar este
homem, vocês concordarão que adorarão a Deus e somente
Deus? Se concordarem, levantem suas mãos.”

Um oceano de mãos se levantaram, dentro e fora do edifício.
“Cavalheiros de religiões do mundo, aqui está sua oportuni-

dade. Pode algum de seus deuses dar a este homem sua visão de
volta? Se qualquer uma de suas religiões é verdadeira, eu desa-
fio a virem à frente bem agora e provar isto.”

O auditório ficou tão quieto quanto uma biblioteca. Do lado
de fora, pais silenciaram seus filhos para que não perdessem o
que aconteceria a seguir. Bill sentiu-se como o profeta Elias ali
no Monte Carmelo desafiando os 400 sacerdotes de Baal para
um confronto.174 Os líderes religiosos de Bombaim não se mo-
veram. “Vocês sacerdotes e monges estão extremamente quie-
tos,” Bill lançou o desafiou. “Por que eles não sobem aqui e
curam este homem?” Ninguém respondeu. “Porque eles não
podem fazer isto, é por isso, nem eu posso, mas Jesus Cristo
pode. Jesus não somente pode dar a este homem vida eterna,
como Ele pode provar isto agora mesmo devolvendo-lhe sua
visão. Ele mostrou-me uma visão disto acontecendo, então se
isto não acontecer, eu sou um falso profeta e vocês têm o direito
de me expulsar da Índia. Mas se isto acontecer, vocês estão obri-
gados a aceitarem e crerem no ressurreto Jesus Cristo. Vocês
farão isto?”

Novamente braços foram levantados em todos os lugares.
Colocando uma mão nos olhos do mendigo, Bill orou: “Pai

Celestial, eu sei que Tu darás à este homem sua visão, porque
Tu me mostraste uma visão disto. Eu tenho feito cada um aqui
prometer que eles Te receberão como Salvador Pessoal se Tu
fizeres isto. O Deus o Qual fez céus e terra, e ressuscitou Jesus
dos mortos, possa agora ser conhecido que Tu és Deus. Eu peço
isto no Nome de Jesus Cristo.”

174 I Reis 18
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Assim que ele tirou sua mão da face do mendigo, o homem
gritou algo em sua língua nativa e a multidão se transformou
num barulho de furacão e comoção. Ele podia ver! Alegremente
o mendigo abraçou Bill; então correu através da plataforma e
abraçou um policial; então se virou e abraçou o prefeito de Bom-
baim, e a todos, enquanto gritava: “Eu posso ver! Eu posso ver!”

Os policiais reforçaram suas filas para manter a audiência afas-
tada, mas era inútil. A multidão empurrava-se à frente como uma
onda do oceano quebrando na praia - pais com lepras e mães com
bebês doentes, todos eles esforçando-se para tocar o evangelista
americano. A polícia não podia parar uma onda de oceano. Apres-
sadamente eles puxaram Bill e Billy Paul para trás à uma saída,
enquanto pessoas desesperadas se agarravam em Bill de outras
direções. Ele quase não pôde ir em segurança ao carro que o aguar-
dava, perdendo somente seus sapatos e bolsos do paletó.

Na manhã seguinte Bill estava na janela da frente do seu
quarto de hotel e olhava fixamente à rua abaixo. Parecia como
uma montanha de formigas, cabeças negras movendo-se em to-
das as direções, jinriquixás se enfiavam no meio da multidão,
vendedores ambulantes iam para perto dos mendigos vender suas
mercadorias por muito pouco para poderem comer mais um dia.
Toda a cena perturbava tanto a Bill que ele não podia tomar seu
café da manhã. Ele pensou: “Eles são seres humanos e merecem
comer justamente tanto quanto minha Sara e Rebeca merecem.”
Pegando as laranjas e bolachas que estavam em seu quarto, ele
desceu à rua e deu-as aos mais necessitados que pôde ver. Uma
multidão se formou ao seu redor, mãos se estendiam rogando.
Quando a comida terminou, ele esvaziou seus bolsos, dando
cada rupia que ele deixara para seu fundo missionário. Então
ele ficou sem nada; e ainda os mendigos o apertavam, pedindo
em palavras que ele não entendia. Ele entendia suas fisionomias,
e o desespero naquelas faces torcia o coração de Bill a espasmo
de agonia - especialmente quando ele viu uma jovem mãe cuja
face deformada por alguma enfermidade, num braço segurava
seu bebê encolhido, e com outro implorava a Bill algo para ali-
mentar seu bebê faminto. Ele não tinha mais nada para dar. Ele
voltou ao seu quarto com compaixão e pesar de espírito. Na-
quela tarde ele foi para casa.
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William Branham ministrando na Índia
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Capítulo 67
Algo o Assustando

1954

QUANDO WILLIAM BRANHAM chegou da Índia, ele pas-
sou cinco dias acamado. Todos seus músculos doiam. Ele se
sentia tão cansado que mal podia se mover, e contudo ele ainda
tinha problemas para dormir. Isto era parcialmente devido a di-
ferença de 11 horas de fuso horário entre Jeffersonville e Bom-
baim, o que fazia seu corpo pensar que o dia era noite. Mas a
baixa pressão sanguínea e nervos cansados também contribuia
para seu mal-estar. O pior de tudo, seu espírito tinha submergi-
do tanto quanto sua pressão sanguínea.

Ele tinha muito para pensar além de sua pobre saúde. Ern
Baxter tinha se resignado como administrador de sua campa-
nha, e o exército tinha incorporado Billy Paul. Pior que estes
dois juntos foi o sentimento de que algo estava errado em seu
ministério. Ele não estava tendo o efeito que deveria. Em 1946
o anjo lhe dissera: “Assim como a Moisés foi dado dois sinais
para provar que ele fora enviado por Deus, assim a ti te será
dado dois sinais. Um sinal que Moisés demonstrou foi uma cura
milagrosa, colocando sua mão leprosa em seu manto e tirando-
a voltou visivelmente ao normal. Mas Moisés somente teve que
mostrar este sinal uma vez, e depois os israelitas seguiram-no o
caminho todo até a Terra Prometida.

Hoje Deus estava chamando as pessoas para uma terra prome-
tida espiritual, tentando levá-las para longe da teologia feita pelo
homem em direção a um entendimento de Jesus Cristo como o
cumprimento do plano de Deus. Exatamente como os israelitas
alcançaram sua terra prometida pela experiência sobrenatural ca-
minhando pelo Mar Vermelho em terra seca, assim hoje as pesso-
as podem simplesmente chegar a esta terra prometida espiritual



LIVRO 4

através de uma experiência sobrenatural, sendo batizadas pelo
Espírito Santo. Jesus referiu-se à esta terra quando Ele disse: Elias
virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Pedro se referiu a isto
novamente em Atos 3, dizendo: e venham, assim, os tempos do
refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo,
que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha
até aos tempos da restauração de tudo...

Bill cria que “os tempos da restauração” estavam aqui, e ele
sentiu que seu ministério conduziria a igreja cristã à sua terra
prometida espiritual. Por oito anos ele tinha cruzado a América,
Europa, África e Ásia, verificando a presença de Jesus e demons-
trando o poder de Cristo. Milhares e milhares de visões ele tinha
visto e nem uma vez o discernimento esteve errado - nem uma
vez! A perfeição vem somente de Deus. Por que as denominações
cristãs não podiam ver que o sinal do Messias estava no meio
delas? Este era um sinal que não tinha estado na terra por mais de
1.900 anos! Isto deveria ter chamando a atenção deles como uma
explosão atômica. Este sinal, juntamente com Israel tornando-se
uma nação, deveria dizer a todo cristão que o fim está perto. Isto
deveria levar os cristãos a buscarem a Deus desesperadamente
pelo batismo do Espírito Santo. Isto deveria ligá-los com um zelo
ardente pela Palavra de Deus. Isto deveria fazer todos os líderes
denominacionais deixarem suas diferenças e se ajuntarem como
um grande exército pela causa de Cristo. Em resumo, este sinal
do Messias deveria abalar a comunidade cristã até ficar somente
a fundação e reconstrui-la à imagem de Jesus Cristo, a Palavra.

Por que nenhuma destas coisas estavam acontecendo? De-
pois de oito anos observando Jesus Cristo mostrar-Se no meio
deles, a maioria dos cristãos permaneciam mornos. Eles perma-
neciam engomados e firmes em suas denominações, satisfeitos
com suas igrejas sociais e programas missionários, contentes
em permitir seus líderes lhes dizerem o que criam. Onde estava
a gloriosa igreja, sem mancha ou ruga falada por Paulo?175 Onde
estava a igreja preparada e adornada para seu marido falada
em Apocalipse?176 Onde estava o amor, o desespero, o zelo e a
fé dos verdadeiros cristãos?
175 Efésios 5:27
176 Apocalipse 21:2, 9-11
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O desânimo se estabeleceu ao redor de Bill como uma nuvem
de poeira sufocante. O anjo lhe dissera: “Você levará um dom de
cura Divina às pessoas do mundo,” mas o anjo não tinha dito
como fazê-lo. Nem tinha o anjo sido específico acerca de como
ele deveria usar os dois sinais que lhe tinha sido dado para provar
que fora enviado por Deus. Bill desejou saber se ele tinha abusa-
do de seu dom profético concentrando-o demais em cura Divina.
Além disso, Oral Roberts, Tommy Hicks, Tommy Osborn e mui-
tos outros evangelistas estavam obtendo aceitáveis resultados em
suas campanhas de fé-cura sem demonstrar discernimento sobre-
natural. Talvez se Bill enfocasse seu dom estritamente com filas
proféticas, e usasse sua influência para estabelecer as pessoas fir-
memente na Palavra de Deus, talvez então seu ministério teria
um efeito duradouro na comunidade cristã.

Pelos passados oito anos Bill tinha pregado na maioria ser-
mões curtos, falando sobre histórias da Bíblia e experiências pes-
soais que elevaria a fé de sua audiência e assim eles poderiam
crer em suas curas durante o culto de oração. Já que pessoas de
todas as denominações frequentavam suas campanhas, Bill con-
finava seu ensinamento a algumas doutrinas básicas - como sal-
vação, fé e cura Divina - assim ele ofenderia menos as pessoas.
Agora, quanto mais ele pensava acerca disto, mais ele sentia que
esta prática deveria mudar. Ele precisava levar as pessoas mais
longe. Ele precisava ensiná-las a diferença entre a verdade e o
erro, entre doutrina Bíblica e tradições de homens. Ele percebeu
que ele ofenderia algumas pessoas; talvez ele ofenderia muitas
pessoas. Isto não podia ser evitado. Se seu ministério fosse ter um
impacto duradouro na igreja cristã, então ele teria que ensinar a
doutrina mais profundamente, independente de quem se ofendes-
se. Deus o tinha abençoado com influência mundial. Ele queria
usar esta influência para estabelecer cristãos firmemente na Pala-
vra de Deus. Então eles não precisariam de um milagre para sua
fé subir como uma águia no vento do Espírito Santo.

Mas primeiro Bill tinha que empurrar-se juntamente. O cons-
tante fardo de seu ministério, especialmente a tensão sobre si do
discernimento, o desgastara a tal ponto que seus nervos se
enrijeciam e estalavam. Um homem podia somente suportar tanta
pressão antes de quebrar-se.
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Bill precisava se afastar um pouco para renovar sua força.
Felizmente era outubro, o mês que ele reservava para caçada. Em pou-
cas semanas ele estaria se acampando no alto das Montanhas Rocho-
sas do Colorado, distante dos puxões da multidão. Ali ele poderia be-
ber na beleza das correntes, e ter um refrigério entre os altos picos. Ali
ele podia livremente conversar intimamente com Seu Criador e
sentir-se em paz. Tais experiências o rejuvenescia. Durante o
resto do ano, sempre que a pressão de seu ministério parecia
demais, ele frequentemente fechava seus olhos e imaginava al-
gum bonito vale na montanha que visitara, e tentava recapturar
a paz que ele sentira ali.

Agora em seu estado lamentável, estando todos os dias
acamado, Bill pensou acerca do tempo quando ele ia caçar no
Canadá em 1952. Ele se acampava ao norte na Columbia Britâ-
nica, a pelo menos 160 quilômetros da estrada asfáltica mais
próxima. Usando um cavalo, ele explorava vales apertados en-
tre rudes montanhas. Certo dia ele seguiu um urso acinzentado.
Ele não queria matá-lo; ele apenas queria chegar perto o sufici-
ente para tirar algumas boas fotos. Durante toda a tarde ele se-
guiu aquele urso através de densos arbustos, desistindo somen-
te quando a poeira fazia a trilha impossível de se seguir. Era
uma longa cavalgada de volta ao acampamento. Uma lua cheia
banhava a floresta, dando a seu cavalo luz suficiente para ver
seus passos. A um ponto a trilha cruzava um córrego ao lado de
uma montanha através de uma queimada, que é o lugar onde
anos atrás um fogo tinha se enfurecido, matando as árvores,
mas não as derrubando. Agora as árvores mortas permaneciam
eretas na luz do luar, como centenas de lápides brancas ponti-
lhando o lado da montanha. Quando Bill estava a meio caminho
nesta queimada, o vento soprava, gemendo através dos galhos
mortos, mas obstinados, como os espíritos de guerreiros india-
nos da antiguidade. Este era o lugar mais falante que ele jamais
vira.

Ele parou seu cavalo em um outeiro. Enquanto ele olha-
va sobre este misterioso cemitério de árvores mortas,
enluaradas, ele pensou acerca do que o profeta Joel tinha escrito:
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O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do
gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu
o pulgão.177 Este lado da montanha falante fez Bill lembrar-se
de muitas igrejas frias e formais que ele tinha visto. Deixe o
Espírito Santo varrer sobre elas como um vento vêemente e im-
petuoso, e elas ficarão tão engomadas com rigor mortis que tudo
o que podem fazer é gemer: “Os dias de milagres são passado.
Isto não se encaixa em nosso programa. Não há mais tal coisa
como cura Divina, ou profetas, ou visões, ou o batismo do Espí-
rito Santo, ou os dons do Espírito.”

Bill pensou: “Senhor, por que Tu me paraste neste outeiro?
Há uma lição aqui que Tu queres que eu aprenda?” Olhando
abaixo ele notou uma árvore de pinho crescendo empurrando-
se através de um arbusto. Estes brotos jovens, verdes e flexíveis
balançavam e dançavam no vento. De repente Bill gritou:
“Aleluia! Eles agem como se estivessem tendo um reavivamento
do Espírito Santo.” Ali estava sua lição. Das cinzas daquelas
velhas igrejas mortas Deus prometeu levantar um novo cultivo
de cristãos que creriam em Sua Palavra em todo Seu poder.

No dia seguinte no acampamento ele leu o resto da profecia
de Joel: Não temas, ó terra; regozija-te e alegra-te; porque o
Senhor fez grandes coisas... E restituir-vos-ei os anos que fo-
ram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a
oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis
fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor,
vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente...
E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a
carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos
velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões... E mostra-
rei prodígios no céu e na terra, sangue, e fogo, e colunas de
fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, an-
tes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo...178

177 Joel 1:4
178 Joel 2:21-32
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NO FINAL de outubro de 1954, depois de caçar por várias se-
manas nos Rochedos do Colorado, William Branham retornou
ao lar reanimado corporalmente mas perturbado no espírito. Ele
sentiu como que se algo mais devesse estar acontecendo, mas
ele não sabia o que era. Talvez ele estivesse meramente ansioso
em começar a ensinar mais doutrina durante suas campanhas.

No dia 24 de outubro de 1954, domingo, pregando em sua
igreja local em Jeffersonville, Bill disse: “Muitos de vocês aqui
têm me visto quando eu era uma criança pregando o Evangelho.
E eu não tenho variado nem uma partícula do Evangelho o qual
eu comecei. Eu ainda ensino a mesma coisa, porque isto não foi
me dado por algum seminário, nem me foi ensinado por homem.
Veio por revelação da Bíblia. Isto é correto. Portanto, eu sei que
isto veio de Deus e eu tenho permanecido com o Evangelho.”

“Muitos anos atrás eu preguei o batismo nas águas no Nome
de Jesus Cristo. Eu preguei a purificação da alma humana pelo
Sangue de Jesus Cristo através da santificação. Eu preguei o
batismo do Espírito Santo como uma confirmação ou o selamento
do povo de Deus no Reino. Vocês sabem que isto é correto. Eu
ensinei cura Divina. Eu ensinei a segunda vinda de Jesus Cris-
to. Eu ensinei o lava-pés e comunhão como sacramento da igre-
ja. Eu ensinei santidade diante do Senhor. Eu ensinei todas es-
tas coisas desde o princípio.”

“Eu também ensinei que falar em línguas não é a evidência
do batismo do Espírito Santo. Cantar, gritar, falar em línguas,
qualquer um destes sinais podem estar presentes, e contudo não
são evidências infalíveis. Há somente uma Pessoa que pode di-
zer que o Espírito Santo está aí, e este é o Próprio Deus. Ele é o
Juiz. Eu os tenho visto cantar, gritar, e falar em línguas, mas
seus frutos provam que eles não têm isto.”

Estas eram algumas doutrinas que ele queria ensinar durante
suas campanhas de fé-cura. Colocando mais ênfase em tais fun-
damentos da verdade, ele esperava que o efeito de seu ministé-
rio seria maior e mais duradouro.

A campanha final de cura do ano de 1954 foi agendada para
começar na sexta-feira a noite, dia 3 de dezembro em
Binghamton, Nova York. Ele chegou em Binghamton um dia
antes, e ficou em seu quarto de hotel.
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Na sexta-feira de manhã ele acordou às sete horas. Billy Paul
ainda estava dormindo.179 Quietamente Bill saiu da cama e olhou
pela janela fitando a cidade. Ele viu o tráfego se obscurecer,
então desaparecer, enquanto era atraído a uma visão.

Na visão ele estava conduzindo uma reunião ao ar livre, mas
ele não sabia onde. As pessoas que vinham pela fila de oração
tinham cabelo negro e pele avermelhada como os índios ameri-
canos. Era de noite. As pessoas estavam gritando e louvando a
Deus por suas curas. Bill viu uma mulher vir na fila de oração
segurando um par de meias em uma mão e uma gravata na ou-
tra. Bill pensou o quão estranho isto parecia. Então a visão se
desvaneceu e ele estava de volta em seu quarto de hotel, em
Binghamton.

Ele pegou seu caderno de anotações e anotou a visão. Vários
anos antes ele tinha começado a guardar um registro de suas
visões. É claro, ele não precisava anotar as visões que ele via
durante as filas de oração. Mais e mais de suas reuniões esta-
vam sendo gravadas em fitas magnéticas, o que significava que
ele poderia lembrar-se destas visões ouvindo ao que ele dissera
sob a unção. Mas as visões que ele via entre reuniões, estas ele
as anotava para que não as esquecesse. Esta particular em
Binghamton, Nova York, mostrava por que isto era uma boa
idéia. Assim que a campanha continuou e o discernimento mul-
tiplicou, sua reunião de sexta-feira se desvaneceu de sua memó-
ria até quase por completo... quase.

179 Antes que Billy Paul informasse o resultado de seu exame físico para o alista-
mento, seu pai disse a ele: “Não se preocupe, filho, você não terá que servir, porque
Deus tem te chamado para trabalhar comigo.”

Depois de seu exame físico, um doutor perguntou a Paul: “Há quanto tempo
você tem tido problema de coração?”

Paul disse: “Eu não sabia que eu tinha problema de coração.”
Os médicos do exército o advertiram que ele tinha problemas de coração. De

acordo com os testes dele o coração estava tão ruim que concederam-lhe dispen-
sa permanente. Billy Paul foi para casa preocupado que poderia morrer a qual-
quer dia. Quando ele contou a seu pai, Bill sorriu e disse: “Eu te disse que você
não serviria o exército, porque Deus tem te chamado para tabalhar comigo. Ago-
ra vá ao centro para que o doutor Adair verifique seu coração.”

O doutor Sam Adair fez um eletrocardiograma em Billy Paul, e então lhe
assegurou que não havia nada de errado com seu coração.
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Duas semanas mais tarde em Jeffersonville, Bill contou à
sua própria igreja: “Minha próxima campanha começará em ja-
neiro, dia 12, em Chicago, primeiro na Igreja Filadélfia, e então
nos moveremos a um auditório maior em algum lugar na cida-
de. Depois disto irei ao oeste a Phoenix, como o Senhor me
prover.”

“Eu estou desesperadamente precisando que vocês orem por
mim - não por minha saúde. Pela graça de Deus estou com per-
feita saúde esta manhã, até onde sei. Eu estou muito feliz e gra-
to por isto. Mas necessito de liderança espiritual. Eu continuo
me sentindo como um fracassado. Algo me mantém assustando,
dizendo: ‘Oh, você é apenas uma pobre desculpa.’ Pode até ser,
mas eu quero fazer o melhor que posso com o que tenho. Então
estou desejando mais da liderança do Espírito Santo para que
eu saiba o que é a coisa certa a se fazer. Porque depois que se
completa 45 anos de idade, se alguma vez eu vou estar em algu-
ma idade para fazer o melhor para o Senhor, parece-me que
seria agora mesmo, porque aos 45 todas as coisas de criança são
passadas, e você está ajustado, ficando grisalho - você sabe,
maduro. É o tempo na vida quando você realmente deveria se
ancorar e se fortalecer no melhor possível. Se alguma vez sabe-
rei o que tenho, parece-me que eu deveria saber isto agora. E
estou muito grato pelo que Ele tem me mostrado em Seus Evan-
gelhos.”

“Mas de alguma maneira não consigo me sentir satisfeito
ainda. Eu desejo mais de Deus. Eu sinto como que há algo que
eu deva fazer, e eu apenas não consigo realmente fazê-lo. Pare-
ce-me que há algo mais aí para mim fazer. Eu quase estou to-
cando algo, mas não completamente. Se eu puder apenas che-
gar a este ponto, então estarei bem.”

No último dia de 1954, durante o culto da véspera de ano
novo em sua igreja local, Bill disse: “Esta noite estou grato em
saber que o grande Jeová Deus - que uma vez bradou no Monte
Sinai, aquele que uma vez esteve em um outro monte e ensinou as
bem-aventuranças, aquele que se levantou dos mortos - Ele está
em nosso meio esta noite. Ele é o mesmo agora como Ele foi então.
E pensar que o Deus do céu humilhou-Se para descer e associar-
Se com pobres como nós, não tendo muito dos bens do mundo...
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Ele me amou tanto que desceu para me salvar por Sua graça;
nada eu mereço, mas Ele me salvou porque, desde antes da fun-
dação do mundo, Ele me predestinou para ser salvo - em Sua
presciência antes do mundo começar. E qualquer outro homem
ou mulher que é salvo, Ele fez o mesmo por eles. Oh, que mara-
vilhoso, que coisa encantadora.”

“O desejo de meu coração é para que este ano (se Deus ouvir
minha oração) eu quero que este ano que vem seja o maior ano
que jamais tive em minha vida. Eu tenho agora, pela graça de
Deus, ganhado mais de meio milhão de almas para Cristo. Eu
espero que neste tempo no ano que vem fazer um milhão com-
pleto, porque (se Deus desejar) eu quero começar a ir ao estran-
geiro, aos países novamente, tão rápido quanto nossas finanças
nos permitir.”

“Eu sei que os dias estão se passando; a hora é tardia. O
crepúsculo está caindo, amigos, e eu quero fazer tudo o que eu
posso, porque este é o único tempo que você e eu seremos mor-
tais. Esta é a única vez em toda a eternidade que teremos o pri-
vilégio de ganhar alguém para Cristo. Vamos fazer tudo o que
podemos. Vamos colocar cada hora que podemos para Sua gló-
ria. Esta é minha intenção neste ano que vem. Pela ajuda de
Deus, e com suas orações, eu farei isto.”

Seu ministério seria mudado - e mudado dramaticamente,
mas muito diferente do que ele esperava.
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Notas Finais e Fontes

Estas notas finais listam as fontes dos materiais para as histórias
em cada capítulo. A maioria dos detalhes nesta biografia vieram
de testemunhos pessoais de William Branham como gravados
em mais de 1.100 de seus sermões entre 1947 e 1965. Nestas
notas finais, estes sermões são listados por dia, mês e ano que
ele pregou o sermão e o número da página, número do parágrafo
ou a citação dentro do sermão. (As páginas, parágrafos ou cita-
ções indicadas nestas notas finais são as equivalentes em inglês
- nt.) O ano será no formato DD-MM-AA. (Exemplo: 11-03-62,
para 11 de março de 1962). Os números de página ou parágrafos
serão separados por um hífen, significando todo o material entre
estes dois números. Um número de página ou parágrafo será
listado se o material vier de um livro originalmente impresso
pela Publicação a Palavra Falada (Que é agora Gravações a
Voz de Deus, Inc.). Se o material não tiver número de página ou
de parágrafos, terá um número de citação, que será precedido
por uma letra “E” maiúscula. Um número de citação significa
que o material veio da Gravações a Voz de Deus, Inc “Software
de Pacote das Mensagens” (que são transcrições originalmente
feitas por Eagle Computing). Todos os sermões gravados de
William Branham estão em um software de busca chamado
“Software de Pacote das Mensagens.” Se você tem um compu-
tado, esta é a maneira mais fácil de verificar os fatos nesta bio-
grafia e fazer adicionais pesquisas. Contate Gravações a Voz de
Deus, Inc. P.O. Box 950, Jeffersonville, Indiana 47131 USA.

Prefácio do Autor
William Branham é citado de seu sermão de 30-11-53, E44-

E45, resumidamente.
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Capítulo 53: Milagres em Preto e Branco
Detalhes biográficos de William Upshaw vem do livro “Mem-

bros do Congresso Desde 1789,” 3ª Edição, publicada pelo
Congressional Trimestral Inc., 1984.

William Upshaw ouve acerca da cura de Shoemaker e lê acer-
ca da cura senhorita Shirlaw. Mensagem fonte: 20-03-54, E43.

Ministros na plataforma atrás dele. Mensagem fonte:
14-07-51, E56, E58.

A cura de William Upshaw. Mensagens fonte: 01-05-51, E31;
05-05-51, E39, E41; 19-07-51, E3, E7; 29-09-51, E54, E55;
02-09-53, E87; 11-11-53, E103; 30-11-53, E29, E41; 24-07-54,
E30, E35; 20-06-54M, E20; 17-02-54, E20, E29. Outras Fon-
tes: Testemunho pessoal de William Upshaw na revista A Voz
da Cura, Abril-Maio de 1951, páginas 2-3; revista Somente Crer,
Vol 6, n°. 1, março de 1993, páginas 10-11, disponível na internet
em www.onlybelieve.com. Nota: William Branham as vezes diz
que William Upshaw veio à reunião de muletas, e as vezes ele diz
que ele estava em uma cadeira de rodas. William Upshaw na revis-
ta Voz da Cura disse que foi à reunião de muletas.

A cura da jovem negra paralisada. Mensagens fonte:
24-07-54, E32,34; 30-11-53, E34 e 37.

Capítulo 54: Olhando Para Trás Desde 1951
Lembranças de sua velha escola. Mensagens fonte: 00-02-

50, E22, E26; 20-08-50T, E38, E46-E54; 22-07-51T, E37-E40;
20-07-52T, E40-49. Nota: Na fita 00-02-50 ele diz que este in-
cidente aconteceu depois de uma campanha no Texas,
posicionando-o na primavera de 1949. Na fita de 20-07-52T ele
diz que isto aconteceu depois de sua campanha em Jonesboro
em 1946. Sem dúvida que algo como isto aconteceu muitas ve-
zes durante os anos. Eu usei este incidente aqui para ilustrar as
multidões que frequentemente se ajuntavam em sua casa impe-
dindo-o de descansar entre campanhas de fé-cura.

Capítulo 55: O Paradoxo de Hall
A cura de William Hall. Mensagens fonte: 06-05-53, E38-

E44; 29-08-53, E14-E30; 17-02-54, E31-E39; 27-12-59,
140-148.
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A cura da senhora Shane. Mensagens fonte: 24-02-52, 36-
45; 06-05-53, E35-E37; 05-09-53, E9-E25; 07-11-53, E37-E47;
06-12-53, E36-E53; 17-02-54, E43-E52; 02-09-54, E21-E35;
06-12-54, E18-34.

Capítulo 56: A Vida Num Bar
A fila de cura no começo do capítulo 56 foi resumida do

sermão de William Branham pregado no dia 21-07-51,
E27-E42.

A história acerca da visão do Sangue de Jesus rodeando o
mundo. Mensagens fonte: 09-06-53, 217-240; 02-09-53, E3-
E10; 29-03-54, 171-185, 22-02-54, E51-E56, 22-02-55, E65-
E70; 06-06-55, E18-E23; 16-09-56, E21-E24; 19-04-57, E55-
E77; 19-04-59N, E45-E52; 30-03-60, E6-E11; 05-08-60, E65-
E61; 25-01-61, E8-E20; 15-04-61N, E7-E18.

A fila de cura da campanha de William Branham em Nova
York vem de seu sermão de 28-09-51, E45-E65, resumido.

A história acerca da visão de Sara, seu bebê. Mensagem fon-
te: 02-09-51, E1, E33-E35.

Capítulo 57: Tremores na África
O sonho de Sidney Jackson e experiência subsequente da

reunião William Branham. Fonte: revista Only Believe, vol. 4,
n° 2, junho de 1991, páginas 11-15, disponível em
www.onlybelieve.com.

Problema no aeroporto de Nova York. Mensagens fonte: 09-
11-53, E11; 18-07-54N, E3.

William Branham confunde Durban, África do Sul com
Rodesia Sulista. Mensagem fonte: 17-07-52, E23-E24, e outros
lugares em seus sermões.

Milagres nas reuniões de Johannesburg. Mensagens fonte:
25-07-52, E4-E8, 09-11-53, E13-E21; 02-09-54, E38-E41; 10-
05-59N, E30-E33. Outras fontes: Livro: Um Profeta Visita a
África do Sul, por Julius Stadsklev, págs. 79-87.

A mão de um anjo sobrenaturalmente marca a camisa de um
homem. Mensagens fonte: 09-11-53, E27-E28; 25-07-52, E10-
E12. Outras fontes: Livro: Um Profeta Visita a África do Sul,
por Julius Stadsklev, página 84.
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A cura da filha do reverendo Schoeman. Mensagem fonte:
09-11-53, E18-E21.

Capítulo 58: Satanás Arma uma Cilada
Problema em Kimberley, fazendo F.F. Bosworth alugar um

estádio. Mensagens fonte: 25-07-52, E40; 16-08-52, E20; 09-
11-53, E51.

A discórdia de William Branham com os ministros do Comi-
tê Nacional entre Johannesburg e Klerksdorp, África do Sul.
Mensagens fonte: 13-07-52T, E43-E52; 25-07-52, E14-E39; 16-
08-52, E3-E23; 09-11-53, E22-E49; 02-09-54, E41-E49. Ou-
tras fontes: Livro: Um Profeta Visita a África do Sul, por Julius
Stadsklev, pág. 88-89.

Capítulo 59: Em Durban, Finalmente
Detalhes das reuniões em Kimberley, Bloemfontein e

Capetown. Fontes: Livro: Um Profeta Visita a África do Sul,
por Julius Stadsklev, págs. 90-110.

William Branham ora por uma mulher nativa em uma caba-
na. Fonte: Livro: Um Profeta Visita a África do Sul, por Julius
Stadsklev, pág. 121.

William Branham conversa com um nativo cristão com um
ídolo. Mensagens fonte: 07-03-54T, E9-E10; 11-06-57, E54.

Uma mulher nativa dá à luz na reunião em Durban. Mensa-
gem fonte: 04-03-54, E11.

Uma mulher Hindu é convertida e curada na fila de oração
em Durban. Mensagens fonte: 08-05-53, E50-E51; 07-03-54T,
E11, E13; 11-06-57, E55, E56; 14-08-59, E4; 15-05-61, E28-
E32. Nota: William Branham frequentemente dizia que esta mu-
lher era uma maometana. Ele erroneamente confundiu Hindu
com Maometana (Muçulmana). Isto é evidente porque são as
mulheres Hindus que colocam um ponto vermelho entre seus
olhos e outros índios na audiência começaram a gritar “Krishna”,
que é uma forma terreal do deus Hindu, Hinduismo. William
Branham corrigiu este erro quando ele contou esta história no
dia 14-08-59, E4.
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Na fila de oração em Durban: uma mulher morre, um meni-
no estrábico é curado; um doutor é salvo; um mentalmente re-
tardado, corcunda, é curado. Mensagens fonte: 08-05-53, E51-
E60; 17-02-54, E19; 07-03-54T, E14-E27; 23-03-57, E67-E68;
11-06-57, E56-E65; 04-10-58, E46-E48; 15-05-61, E32-E43,
21-05-62, E14-E17. Outras fontes: revista Only Believe, vol. 4,
n° 2, pág. 12, disponível em www.onlybelieve.com.

Uma judia cega é convertida e curada na última reunião de
Johannesburg. Fonte: Livro: Um Profeta Visita a África do Sul,
por Julius Stadsklev, pág. 160.

Estimativa dos resultados das campanhas de William
Branham na África do Sul. Mensagens fonte: 17-08-52, E17;
07-03-54T, E27. Outras fontes: Livro: Um Profeta Visita a Áfri-
ca do Sul, por Julius Stadsklev, págs. 76-77.

William Branham conversa com F.F. Bosworth despedindo-
se. Fonte: 09-11-53, E54-E55.

Capítulo 60: O Prognóstico do Anjo / Capítulo 61: Três Teste-
munhas

A história acerca da cura de amebíase invasiva em William
Branham (amebas). Mensagens fontes: 24-02-52, 14-17, 31; 13-
07-52T, E51-E62; 15-07-52, E14-E18; 25-07-52, E43-E54; 29-
03-53, 17-43; 09-11-53, E51-E66; 07-03-54N, E27, E29; 20-
06-54N, E5-E9; 02-09-54, E49, E58. Outras fontes: Fatos sobre
amebíase invasiva vieram do artigo: “Ameba Misteriosa:
Parasitologistas lutam para decifrar o enigma sobre a verdadei-
ra identidade do micróbio,” Science News, vol. 136, págs. 216-
217, 30 de setembro, 1989; eu também conversei acerca deste
assunto no telefone com Billy Paul Branham. Foi quando eu
soube que as amebas não saíram de seu pai, mas milagrosamen-
te ficaram dormentes.

Conversas de William Branham com um doutor agnóstico.
Mensagens fontes: 15-07-52, E5-E9; 28-02-55, E29. Nota:
Embora William Branham somente menciona Muçulmanos
quando ele diz isto, em meu texto eu acrescentei Hindu porque
é a mulher na cultura hinduísta que usa um ponto vermelho no
meio dos olhos. As pessoas de ambas as religiões estiveram pre-
sentes em sua campanha em Durban.
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Capítulo 62: Virada a Esquerda no Lago Michigan
A história de William Branham acerca da visão do submari-

no virando a esquerda no Lago Michigan e seu teste em Battle
Creek. Mensagens fontes: 20-07-52N, E3-E6, 16-08-52, E25-
E49; 06-03-54, E6-E8. Nota: O sermão de William Branham,
de 16-08-52, está com baixa qualidade. A transcrição do
“Software de Pacote das Mensagens” desta fita difere de minha
transcrição pessoal em vários lugares. Já que estes lugares su-
prem detalhes notáveis no Capítulo 62, eu os coloquei aqui. Na
citação E29, eles transcreveram: “Peguei minha esposa e os de-
mais, e desci, e minha mãe ao ...?...” Quando eu ouvi a fita, eu o
ouvi dizer que ele levou sua esposa e mãe ao “planetário”. Na
citação 31, eles transcreveram: “Eu sonhei que vi uma grande
estrada lodosa vindo, e atingir um pequeno...?” Quando eu ouvi
a fita, eu o ouvi dizer: “Eu sonhei que vi uma grande onda lodo-
sa vindo, e atingindo uma pequena...?” Também, na citação 40,
eles transcreveram que ele disse: “Me virei e fui ao irmão...?...”
Eu o ouvi dizendo: “Eu me virei e fui ao irmão Floyd.”

As duas filas de oração descritas no Capítulo 62 vieram dos
sermões de William Branham de 13-07-52N, E55-E62 e 15-07-
52, E48-E58. Ambas filas de oração foram abreviadas. A fila
rápida de oração a qual ele orou por 78 pessoas e então entrou
em colapso foi mencionada em 17-07-52, E35, E72 e 18-07-52,
E3-E11.

Nota: Depois de quase morrer de amebíase, William Branham
continuou seu ministério em Hammond, Indiana, dia 13 de ju-
lho de 1952, que é o dia em que o autor desta biografia nasceu.

Capítulo 63: Quando o Amor é Projetado
A história da pequena jovem cega de um olho que foi cura-

da. Mensagem fonte: 12-02-53, E2-E3.
William Branham é importunado em casa. Mensagens fon-

tes: 29-08-53, E12; 06-12-53, E36; 06-12-54, E3.
William Branham acidentalmente perturba um ninho de abe-

lhas. Mensagens fontes: 16-02-54, E40; 24-07-54, E50-E53; 10-
06-55, E42-E43; 09-10-55, E31-E33; 10-11-55, E49-E50; 21-
01-56, E100; 18-02-56B, E17-E18; e muitos outros lugares.
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Quando a esposa de William Branham e as duas filhas estão
chorando, ele muda a atmosfera. Mensagens fontes: 16-02-54,
E35; 28-02-54T, E59, E61; 10-06-55, E34-E36. Nota: Este in-
cidente provavelmente não aconteceu no mesmo dia do inci-
dente com as abelhas, mas ocorreu próximo deste tempo.

Um ministro ofereceu US$1.000,00 a ouvintes que provas-
sem cura Divina. Mensagens fontes: 01-03-54, E55; 20-06-54N,
E30; 25-02-56, E54-E55; 07-07-63, 50-2 a 51-3.

A história acerca do doutor Reedhead recebendo o Espírito
Santo. Mensagens fontes: 29-07-53, 42-181 a 50-237; 30-08-
53T, E68; 06-11-53, E2; 29-11-53N, E55-E58; 12-12-53, E51-
E55; e muitos outros lugares.

A história acerca da filmagem do filme documentário O Pro-
feta do Século Vinte. Mensagens fontes: 30-11-53, E11-E13.
Outras fontes: Filme: O Profeta do Século Vinte, um
documentário filmado em Jeffersonville, Indiana e Chicago,
Illinois, em 1953. Este está transcrito no “Software de Pacote
das Mensagens” como 00-08-53, mas você pode também obter
gravações em VHS deste documentário de Bible Believers. (veja
Bibliografia).

Preparativos para a viagem de William Branham a Palestina.
Mensagens fontes: 18-07-54T, E49; 11-12-60, 128-129; 17-02-
61, E49; 26-07-64M, 209-215.

Capítulo 64: Ungindo Para a Vida
Ambas curas de Billy Paul Branham. Mensagens fontes: 19-

01-55, E23-E28; 13-12-53N, E51-E57; 23-01-55T, E21-E30.
Outras fontes: Testemunho pessoal de Billy Paul gravado em
1989 na Cloverdale Bible Way, Surrey, B.C., Canada.

A cura de George Wright. Mensagens fontes: 03-01-54M,
60-8 a 61-12; 07-03-54N, E34-E47; 19-12-54N, 10-25; 11-09-
60M, 282-298.

A cura da filha da senhora Baker e a cura da mãe de Charlie
McDowell. Mensagens fontes: 07-03-54N, E36-E45; 19-01-55,
E23-E28.

William Branham é impedido de falar na convenção da Voz
da Cura em dezembro de 1953, em Chicago. Mensagens fontes:
13-12-53, E7-E18; 04-04-54, E157.
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Capítulo 65: Chamado Para Fora do Egito
A visão de William Branham de um homem indiano oriental

em sua porta. Mensagens fontes: 07-03-54N, E48; 20-06-54N,
E12.

A visão de William Branham concernente ao colapso de F. F.
Bosworth na África do Sul. Mensagens fontes: 12-05-53, E37;
21-07-54, E13-E17; 06-12-54, E4-E7; 10-06-55, E36-E38.

William Branham na cidade do Vaticano. Mensagens fontes:
13-05-54, 270; 15-05-54, 175-Q-33; 03-10-54M, E12; 20-02-
55T, E33-E36; 09-03-57B, E30; 06-10-57, 327-738, 09-12-60,
38-42; 18-03-63, 167-5 a 168-2, (342-346).

Deus fala com William Branham no Cairo, Egito. Mensa-
gens fontes: 11-08-57, E18-E19; 25-09-57, 61-63; 27-01-58,
E60-E62; 10-05-58, E48-E51; 11-12-60, 128-137; 17-02-61,
E50; 30-07-61, 153-159; 06-08-61, 152-156; 18-03-62N, 107-
1; 23-03-63, 422-5 a 423-4 (215-220); 26-07-64, 209-215. Nota:
Por eu ter explicado as 5 vindas do espírito de Elias neste ponto
na biografia, veja 26-07-64, 212-215 e 19-07-64M, 42-4 a 44-5.
Se William Branham tivesse entendido as cinco vindas de Elias
antes deste ponto em sua vida, ele não teria permitido que pre-
parassem para ele uma reunião em Israel. Depois deste ponto,
ele entendeu que seu ministério era somente para os gentios.

Capítulo 66: Um Confronto na Índia
Nota: Baseado no testemunho de William Branham, está in-

certo por quanto tempo ele esteve na Índia. Em 03-10-54, 80,
ele diz que foram “cinco noites”, mas em 26-01-57B, 53, ele
disse que foram três dias, e em 05-06-63, 9, ele disse que foram
dois dias. Talvez ele esteve na Índia por cinco dias, mas pôde
somente pregar duas ou três noites. Ele tinha a oposição dos
líderes das igrejas denominacionais que o impediram de ficar
por tanto tempo quanto queria. (26-01-57B, E36-E38, E43) Con-
tudo, está claro que o mendigo cego fora curado na última noite
em que ele esteve na Índia (13-11-55, E71; 26-01-57B, E84.)
Ele foi para a América no dia seguinte, o qual era sábado, dia 26
de setembro de 1954 (03-10-54, 29)

Comentários do Arcebispo Metodista da Índia. Mensagens
fontes: 09-03-58N, E34; 21-02-60, 111; e outros lugares.
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Jantar de William Branham com o primeiro ministro Nehru.
Mensagens fontes: 13-05-53, E6; 20-06-54N, E10-E11; 03-10-
54, 32, 39, 86-89.

A cura de um menino surdo-mudo. Mensagem fonte: 03-10-
54, 50-68.

William Branham desafia líderes religiosos da Índia e a cura
de um mendigo cego. Mensagens fontes: 03-10-54, 1-122; 06-
10-54, 161; 20-02-55, E29-E57; 13-11-55, E65-E71; 26-01-57B,
E36-84; 26-03-57, E95-E101; 15-03-58, E56-E58; 13-06-59, E5-
E14; 09-07-60, E8-E18; 19-01-61N, E7-E11; 11-02-61, E6-E9;
31-12-62, E20-E28; 05-06-63, E7-E17; 27-06-63, 39-51; e ou-
tros lugares.

Capítulo 67: Algo o Assustando
William Branham passa cinco dias acamado devido a exaustão

nervosa. Mensagem fonte: 03-10-54, 29, 122.
Cavalgando através de uma queimada: Mensagens fontes:

12-06-53, E48-49; 30-08-53T, E58-59; 22-11-53, E64-68, e ou-
tras.

Visão da mulher indiana americana segurando meias e gra-
vata. Mensagem fonte: 27-02-55T, E5-E20.

William Branham citado no Capítulo 67. Mensagens fontes:
respectivamente: 24-10-54, 218-220; 19-12-54M, 28-31;31-12-
54, 55-58; todos foram abreviados.

208 SOBRENATURAL: A Vida de William Branham



LIVRO 4

Bibliografia

Atos do Profeta, por Pearry Green, 1969. Cobre os pontos mais
sobressalientes da vida de William Branham, junto com ex-
periências pessoais de Pearry Green com William Branham.
207 páginas. Disponíveis em Tucson Tabernacle, 2555 North
Stone Avenue, Tucson, Arizona 85705, USA.

Tudo é Possível: A Cura e Avivamentos Carismáticos na Améri-
ca Moderna, por David Harrell, Jr., 1975. Mostra como o
ministério de William Branham começou prosperar com uma
outra cura/avivamento de ministros na década de 50. 304
páginas. Disponíveis em Indiana University Press, 601 North
Morton Street, Bloomington, Indiana 47404, USA.

Revista Only Believe, editada por Rebeca Branham Smith. Esta
revista caracteriza artigos sobre a vida e ministério de William
Branham. Disponíveis na internet na www.onlybelieve.com.

Sermões de William Branham estão disponíveis através dos se-
guintes endereços:

Bible Believers, 18603-60th Avenue, Surrey, BC V3S-7P4,
Canada. Você pode ouvir ou imprimir os sermões através da
internet no seguinte endereço: www.bibleway.org.

End Time Message Tabernacle, 9200 - 156 Street, Edmonton,
Alberta T5R-1Z1, Canada, tem vários sermões impressos.

The Word Publications, P.O. Box 10008, Glendale, Arizona
85318, USA, tem vários sermões impressos.



LIVRO 4

Voice of God Recordings, Inc., P.O. Box 950, Jeffersonville,
Indiana 47131, USA, tem vários sermões e fitas cassetes e
CD’s de áudio, vários sermões impressos, e um índice de
sermões, e um pacote de software que contém todos os ser-
mões em unidades de disco a laser.

William Branham, Um Homem Enviado de Deus, por Gordon
Lindsay (em colaboração com William Branham), 1950.
Cobre a vida de William Branham depois de 1950, com ca-
pítulos contribuídos por Jack Moore, Gordon Lindsay, e Fred
Bosworth, 216 páginas. Disponíveis de The William Branham
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pa seu corpo de forma
alguma.’, 32

perto da morte, Deus fala, 31
profecia no rio Ohio enquanto

batiza, 32
Jackson Sidney, 60, 74

vê Bill em um sonho, 61

Livro de Visão, 197
Lindsay, Gordon, 157
Luz Sobrenatural, 45, 69
Milagre

causa um agito em Bombaim,
Índia, 184

Frank Schoemaker caminha
novamente, 14

homem desordenado em Durban
curado, 102

jovem com problema nas costas
é curada, 67

perna de Ernest Blom cresce
instantaneamente 15 cm, 66

menina tem seus nervos óticos
feridos restaurados, 138

Willie Upshaw caminha pela
primeira vez em 66 anos, 26

Nehru, Jawaharial
Bill janta com o Primeiro

Ministro da Índia, 183
Pethrus, Lewi, 171

prepara uma campanha Branham
em Israel, 149

Profecia
‘Assim como João Batista foi

enviado para precursar...’, 32
cilada na África do Sul, 39, 85
que Florence Nightingale

Shirlaw viveria, 16
Redemoinho de Deus whoosssh, 116
Revista Voz da Cura

1953, convenção em Chicago,
157

Schoeman, A. J.
cabeça do Comitê Nacional Sul

Africano, 63
ceticismo curado, 69



LIVRO 4

214 SOBRENATURAL: A Vida de William Branham

Sinal do Messias, 171
Sinal, O Primeiro, 33, 34

Irmã Malicki têm sangue
coagulado em sua perna, 36

Meda tem um cisto, 36
Sinal, O Segundo, 33, 34
Smith, Sidney, 96

estima o sucesso de Bill em
Durban, 103

prefeito de Durban, 94
Sonho

Bill sonha acerca de uma onda
lodosa, 130

Sidney Jackson sonha que Bill
está fazendo algo errado, 61

Stadsklev, Julius, 63
Unção, Sob a, 33

diferença entre pregações e
visões, 23

fica sensível a espíritos, 22
o dom opera automaticamente,

17
Upshaw, Willie

carreira política, 15
Visão

Bill não as controla, 134
cinco maçãs verdes carcomidas, 45
como ela funciona na fila de

oração, 22
confrontação na convenção da

Voz da Cura, 158
da mãe de Charlie McDowell

curada, 163
da mulher Hindu em Durban,

104
de 300.000 pessoas em uma

reunião, 117
de Billy Paul caindo, 152

de Charles Branham fazendo a
tumba de Howard, 158

de Fred Bosworth caindo na
África, 168

de um carro verde em alta
velocidade atingir uma
árvore, 67

de torrões de terra caindo do
céu, 163

de Willie Upshaw curado, 26
diferenças e similaridades de um

sonho, 130
do anjo tocando as costas de um

homem, 71
do bebê Sara curada, 59
do mendigo cego em Bombaim

curado, 188
filha da senhora Baker curada,

162
jovem de cor paralítica, 25
mulher indiana Americana

segurando um par de meias,
197

nativa vestida de roxo, 74
num barco em um lago, subma-

rino abaixo, 130, 135
ônibus de Durban, África do

Sul, 65
pecado oculto da senhora Shane,

123
Sangue de Jesus rodeando o

mundo, 52
Sikh indiano diz a Bill para

esperar, 166
Willie Upshaw ferido, 20

Von Blomberg, Barão, 169, 173
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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 aci-
dente com um rifle. Enquanto ele estava deitado, morrendo em
uma poça de sangue, ele viu uma terrível visão do inferno - viu
a si mesmo caindo constante e profundamente naquela região
de perdidos e almas vagueantes. Ele clamou a Deus por miseri-
córdia e miraculosamente foi dado uma segunda 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 visões
continuaram. Ministros diziam a ele que aquelas visões vinham
de Satanás. Desesperado finalmente foi a procura de Deus na
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floresta, onde esteve face a face com um ser sobrenatural. O
anjo deu a ele uma comissão de Deus para levar um dom de cura
Divina para as pessoas do mundo. William Branham questio-
nou se as pessoas do mundo creriam que um anjo realmente
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 levar 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 alguém
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 milhares se reu-
niam 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 esta-
vam 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-
nhar atenção nacional em menos de seis meses, e no processo
isto reluziu a fé mundialmente - avivamento de cura. Ele reali-
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zou este feito com a ajuda de um dom sem igual - um sinal so-
brenatural que surpreendeu e levou as pessoas a notarem. Rapi-
damente 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 en-
contro em Bombaim, Índia. A demanda para seus cultos na Amé-
rica 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 - 1959)

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 mi-
lhões receberam cura por motivo de suas orações. Discernindo
que as pessoas não estavam aceitando a profundidade e estatura
que a Palavra de Deus e o Espírito estava oferecendo a eles,
William Branham sentiu o Espírito de Deus o chamar para mais.
Ele sabia que pessoas vinham às suas reuniões por várias ra-
zões. 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 sentiu que Deus o esta-
va chamando para ensinar durante sua campanhas de cura pela
fé. Ele sabia que seu ministério podia fazer algo duradouro, uma
contribuição benéfica para a igreja cristã. Começando em 1955,
ele não somente ensinou cura Divina, como também ensinou
outros aspectos da Palavra de Deus. Deus deu a ele uma visão
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de um novo estágio para seu ministério - uma “terceira puxada”
(Usando as palavras do anjo) - o qual excederia tudo que Deus
já tinha feito através dele no passado. Inevitavelmente, ele ofen-
deu algumas pessoas.

Livros futuros...

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

Livro Sete
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Livro Quatro:
O Evangelista
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(1951 - 1954)


