
 



 2 A MENSAGEM 

 

ORAÇÃO 
Prayer 

 

William MarrionBranham 

05 de abril de 1953 

Jeffersonville, Indiana, EUA 

 

1 ...relógio da ressurreição... Vamos ficar em pé agora enquanto 

nós...?... inclinar a cabeça agora para oração. 

2 Nosso Pai celestial, nos achegamos a Ti como se Tu estivesses 

de manhã cedo, quando os discípulos foram ao túmulo para encontrá-lo 

vazio, o grande Conquistador tinha se levantado dentre os mortos 

3 Reunimo-nos aqui nesta manhã com o propósito de Te adorar, 

cantando as boas novas ao redor do mundo hoje, que Jesus ressuscitou 

dos mortos. Agradecemos por Tua grande Vida e por Tua grande 

aprovação que colocaste sobre Ele, que Ele era o Filho de Deus. Como 

Ele disse nos dias em que esteve vivo: “Derribai este templo, e em três 

dias o levantarei.” [João 2:19]. Nós Te agradecemos por isso, porque Tu 

Lhe deste poder para cumprir o que Ele disse que faria. 

4 Enquanto nos reunimos aqui nesta manhã, no pequeno 

Tabernáculo, para cantar a Ti nossos louvores por Tua grande obra. 

Muitos de nós visitamos o túmulo nesta manhã e encontramos, 

colocando as flores, pensando em nossos entes queridos e no momento 

em que colocamos seus corpos sob o gramado. Então, pela fé, olhamos 

do outro lado do mar para o túmulo de José: vazio, José de Arimatéia. 

5  Ele se levantou da sepultura. E nossos entes queridos que 

dormem Nele  também se levantarão, numa manhã gloriosa. Um dia 

haverá uma verdadeira Páscoa para todos nós, que somos Teus 

seguidores. Perdoe-nos por nossos pecados agora. E abençoe-nos e 

mantenha-nos sempre próximos e fiéis. Pois pedimos isso em nome de 

Cristo. Amém.  

------------------------------------------------------------------ 

 
  



 3 A CURA DIVINA E O QUE É A DOENÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Poder de Deus Está em Sua Mensagem 

Romanos 1:16 

 

 

Oração Nº 1 
(Prayer Nº 1) 

 
Esta Mensagem foi pregada por William MarrionBranham nodomingo pela manhã, no 
dia 05 de abril de 1953, em Jeffersonville, Indiana, E.U.A. Seu conteúdo, gravado 

originalmente em fita magnética, foi transferido posteriormente para a página 

impressa, em inglês. No que concerne à tradução do texto da Mensagem para o 

português, a Editora A Mensagem se preocupa e se empenha em transmitir 

fidedignamente o que foi pregado pelo Mensageiro.  E a tradução deste sermão para o 

português foi publicada e distribuída pela Editora “A Mensagem” em setembro de 

2019. 

Editora A Mensagem 

www.editoraamensagem.com.br 

www.amensagemparacriancas.com.br 

www.amensagem.net.br 

WhatsApp: (51) 99123-6730 

E-mail: contato@editoraamensagem.com.br 

Caixa Postal 21042 – CEP 91130-973 

Porto Alegre – Rio Grande do Sul – Brasil 

* Os textos bíblicos usados nesta tradução são da Bíblia Almeida Corrigida Fiel 
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  O Décimo Primeiro Mandament 

Você encontrará algumas das histórias mais 
memoráveis do irmão Branham. Você lê sobre o touro 
assassino, o ninho de vespas e a gambá, enquanto 
isso você aprende uma lição vital sobre o poder do 
Amor Divino. "O amor não é baseado em regras 
legalistas que devemos guardar, o amor é baseado na 
fé uns nos outros, fé em Deus, confiança em Deus, 
certeza em Deus.’’ 

 

A Cura Divina e o Que é a Doença 

Agora, pode haver coisas que Deus acrescentou à igreja, que 
estimulam a fé. Mas agora quando eu morrer, a cura não vai 
desaparecer, a cura deve ser mais do que era antes de virmos aqui. 
Vê, Veem? Este é o propósito, é colocar as pessoas, em suas 
mentes, no Espirito dos últimos dias...Estamos nos últimos dias, 
você crê nisto? 

Esta Mensagem foi pregada por William Marrion Branham numa terça- 
feira à noite, no dia 08 de agosto de 1950, em Cleveland, Ohio, E.U.A. 

Tudo é Possível ao Que Crê 

E lá naquela cruz foi onde Ele perdoou meus pecados. Lá naquela 
cruz foi onde Ele levou todas as minhas preocupações. Naquela 
cruz, Ele me curou pelas Suas pisaduras. Eu disse: “eu olho para 
ela; viro minha cabeça, olho para a cruz.” Muito bem. Depende do 
que você está olhando. Tem tudo a ver. Olhe para a cruz e veja 
quanta diferença. 

Esta Mensagem foi pregada por William Marrion Branham num domingo à 
noite, no dia 22 de julho de 1956, em Shreveport, Louisiana, E.U.A. 

 
 

    
 

Simeão e Ana 

E o mesmo Espírito Santo está nos guiando hoje à noite. Não faz 
diferença alguma para onde você está indo, contanto que você seja 
guiado pelo Espírito. Aqui vem ela. Ela vem até Maria. Ela vê o rosto 
Dele. Ela levanta as mãos. O Espírito Santo vem sobre ela e ela 
começa a profetizar. Aquele mesmo Deus está aqui hoje à noite. 
Guiados pelo Espírito, filhos e filhas de Deus, você deseja que Ele te 
guie até Aquele mesmo Jesus nesta noite? 

Esta Mensagem foi pregada por William Marrion Branham numa quarta- 
feira à noite, no dia 11 de fevereiro de 1959, em San Juan, Porto Rico. 

Palestra Missionária 

Um pagão dizendo a um cristão. E ele afirmou: "Quando vocês, cristãos, 
chegarem a um lugar em que virmos Cristo vivendo em vocês, nós 
acreditaremos que Ele ressuscitou dos mortos". 

E aqui disputamos: "Bem, somos presbiterianos. Somos batistas. 
Somos pentecostais. Somos nazarenos.” Nós aqui disputando, e aqueles 
menininhos negros na África morrendo de vontade de ouvir a história, uma 
vez --- qualquer espécie. Oh, é de cortar o coração! 

Um homem nunca pode ir aos campos missionários e retornar, e ser o 
mesmo homem. 

 
Esta Mensagem foi pregada por William Marrion Branham num domingo à 
tarde, no dia 30 de março de 1958, em Middletown, Ohio, E.U.A. 

 

    
 

O Nascer do Sol da Páscoa 

"Oh, que Salvador! Vindo da Glória e se tornando isso por mim. Tão 
rejeitado pelos Seus, que “Ele veio para os Seus, os Seus não o 
receberam”. Nenhum lugar para nascer, nenhum lugar para morrer. O que 
o mundo queria? O que poderiam fazer senão lançá-Lo no inferno? Mas 
havia Alguém que O amava. “Não deixarei Sua alma no inferno, nem 
permitirei que Ele veja corrupção.” Mas Ele O levantou da sepultura e Ele 
saiu na manhã da Páscoa, triunfante. Aleluia! Rompeu todas as barreiras e 
todos os temores e tudo, ressuscitou e permanece vivo hoje, para todo o 
sempre". 

Esta Mensagem foi pregada por William Marrion Branham no domingo de páscoa 
ao nascer do sol, no dia 1º de abril de 1956, no Tabernáculo Branham em 
Jeffersonville, Indiana, E.U.A. 

O Evangelho Sobrenatural 

Este livreto foi originalmente distribuído por William Branham durante suas 
Campanhas de Cura Divina. 

É uma versão editada de varios sermões que ele pregou, de sorte que não 
há registro exato deste livreto em forma de sermão. 

 

    
 

*Frete Grátis para pedidos feitos acima de 30 literaturas pelo WhatsApp (51) 98144-4489, com pagamento via 
depósito/transferência ou boleto. 
*E-book formato Kindle da Amazon, que pode ser baixado na loja de aplicativos do seu celular ou tablet. 
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Sermões e Livros do 
Rev. William Marrion Branham 

“A pessoa universalmente conhecida como o “pai” e “precursor” do 
avivamento foi William Branham. A repentina aparição das suas campanhas de curas 
e milagres em 1946 deu início a uma explosão no movimento pentecostal, o qual se 
mudou para Main Street, nos EUA, nos anos 50, e fez com que o principal movimento 
carismático nascesse nos anos 60, o qual atualmente afeta quase todas as 
denominações no país.” 

Dicionário dos Movimentos Pentecostal e Carismático (Grand Rapids, Michigan, Zonderval Publishing House, 1988) pg. 372. 
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