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Introdução 
 

Não restam dúvidas de que o ministério de cura divina de William Branham foi um dos 
maiores fenômenos já presenciados até hoje pela cristandade moderna. A precisão com que ele 
detectava as enfermidades, primeiramente com vibrações em sua mão esquerda ao pegar a mão 
direita do enfermo e depois com o discernimento dos corações, é realmente algo sem precedentes 
e que jamais voltará a ser repetido, pois sabemos que estes foram um dos últimos sinais de Deus 
dados à Igreja pouco antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. 

 
Desde sua infância as visões que lhe sobrevinham prenunciavam um papel muito 

importante do qual este homem de Deus estava predestinado a desempenhar, mas somente após o 
anjo do Senhor ter aparecido ao irmão Branham comissionando-lhe com um dom de cura divina, 
é que os povos do mundo se aperceberam desse maravilhoso dom enviado por Deus nestes 
últimos dias, para promover o Reino dos céus e nos assegurar de que Suas promessas são 
verdadeiras e que o poder de Sua Palavra é eficaz e real. 

 
Porém se não houvesse registros das inúmeras curas, milagres e prodígios realizados nesse 

fabuloso ministério, dificilmente as futuras gerações poderiam acreditar que houve entre nós tão 
grande manifestação do poder de Deus. Foi pensando nisso que o Rev. Gordon Lindsay, um dos 
primeiros administradores das Campanhas Branham de cura divina, propôs a criação da revista A 
Voz da Cura, visando documentar os passos deste homem de Deus e dos impressionantes sinais 
que lhe seguiam. Cada edição dessa revista dedicava várias páginas para divulgar os testemunhos 
daqueles que eram curados nas reuniões Branham. 

 
De fato muitos testemunhos eram recebidos nos escritórios, porém antes de sua publicação, 

era feita uma metódica averiguação que atestassem como fidedignos cada relato que chegava ao 
editorial. É óbvio que eles não dão uma dimensão do número real das grandes curas realizadas 
pelo Senhor Jesus, mas ao menos proporcionavam a evidência de que algo verdadeiramente 
sobrenatural estava acontecendo, com uma nítida impressão de um retorno aos dias apostólicos. 

 
Este trabalho “Proezas da Fé: Testemunhos de Curas e Milagres nas Reuniões Branham” 

apresenta de forma inédita uma compilação de todos os relatos de testemunhos noticiados nas 
edições dos anos 40 e 50 de A Voz da Cura. Outros testemunhos desta mesma revista já haviam 
sido publicados em trabalhos anteriores, quando na ocasião da homenagem ao centenário de 
William Branham nas obras “Os 100 Anos do Profeta de Deus” e “Um Profeta Passou Entre 
Nós”; porém agora com essa nova obra documentária, o leitor terá pela primeira vez um registro 
completo de tudo que foi publicado. Os títulos para cada testemunho foram aqui conservados 
exatamente como foram publicados na edição original. 

 
Esperamos que esse trabalho possa ser uma bênção tanto para aqueles que amam a 

Mensagem precursora do Filho de Deus, como também para os que ainda não conheciam esse 
grande ministério. 

 
Diógenes Dornelles 
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COMO “A VOZ DA CURA” 

RECEBEU O SEU NOME 
   
 

Fui solicitado a contar como aconteceu de eu escolher o nome A VOZ DA CURA, 
pelo qual a nossa revista é chamada. Eu me lembro quando o irmão Lindsay me 
pediu para ver se eu poderia pensar em um nome adequado. Então eu comecei a 
pensar no profeta Samuel, quando ele era um garotinho. Ele ouviu uma voz, uma 
voz que vinha para ele no meio da noite. Pensei depois em João Batista. João era 
uma voz que clamava no deserto, e foi depois de seu ministério que Cristo veio. 
Então quando eu estava pensando nisso parecia-me que após o movimento atual 
dos dons de Deus, para preparar a igreja para a vinda do Senhor, Cristo virá 
novamente.   
 
Então eu pensei na ocasião em que Deus falou comigo por uma voz, dizendo: 
“Leve um dom de cura para as pessoas do mundo”. Eu pensei que se a minha voz 
fosse usada por Deus para levar este dom, então a revista levando a minha voz 
deve ser chamada de A VOZ DA CURA.   
 

William Branham 
 

    
 

Capa da primeira edição da revista “A Voz da Cura”, de abril de 1948 

LUIS HENRIQUE
Realce
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SUGESTÕES PARA A PUBLICAÇÃO DE SUGESTÕES PARA A PUBLICAÇÃO DE SUGESTÕES PARA A PUBLICAÇÃO DE SUGESTÕES PARA A PUBLICAÇÃO DE 
UMUMUMUM    TESTEMUNHOTESTEMUNHOTESTEMUNHOTESTEMUNHO    

 
(Estas sugestões eram apresentadas em algumas edições de A Voz da Cura para orientar aos 

leitores que desejassem enviar algum testemunho de cura para publicação.) 

 
Considere as seguintes sugestões para escrever um testemunho (Talvez nenhum testemunho seja 
capaz de obedecer a todas as sugestões):   
 
1. Estamos interessados mais em testemunhos daqueles que foram curados em campanhas 
realizadas pelos evangelistas cujas reuniões são listadas nesta revista, exceto outros milagres 
pendentes com provas documentais consideráveis.   
2. O testemunho deve ser escrito pelo indivíduo curado, a menos que seja uma criança.   
3. Dar nome e doença e até quando foi afligido, e qualquer fato marcante sobre isso e a cura.   
4. A corroboração por uma testemunha, um parente ou um médico dá força ao testemunho. Dar 
nome e endereço do médico.   
5. A declaração de um pastor é valiosa.   
6. Fotos antes e depois da cura são valiosas. Uma foto de câmera comum é geralmente inútil para 
a publicação.   
7. Dar nome e endereço.   
8. Endereçar a carta para o Editor de Testemunho, a Voz da Cura, Caixa Postal 4097, Shreveport, 
Louisiana, para ser elegível para a cópia presente.   
 

TIPOS DE AFLIÇÕES EM QUE OS TESTEMUNHOS SÃO MAIS VA LIOSOS 
 
1. Uma pessoa completamente cega.   
2. Cego de um olho.   
3. Estrabismo. 
4. Surdo-mudo, alguns meses depois da cura e de ter aprendido a falar um pouco.   
5. Pouco uso de fone de ouvido ou sem mais utilidade do mesmo.  
6. Câncer visível curado.   
7. Câncer interno ou tumor que se foi, ou uma declaração de cura por um médico.   
8. Inválidos que deixaram cadeiras de rodas ou camas.   
9. Pessoas livres de aparelhos.   
10. Sem mais necessidade de muletas.  
11. Perna curta alongada.   
12. Crianças curadas que não podiam andar.   
13. Curas de paralisia.   
14. Cura de doença interna com declarações do médico.   
15. Cura de feridas abertas.   
16. Cura de bebês com cianose ou “cabeça d’água”.   
17. Cura de tuberculose com declarações do médico ou raios-x.   
18. Qualquer doença incurável, cuja cura possa ser atestada pelo médico, ou cura de 
circunstâncias dramáticas.   

LUIS HENRIQUE
Realce
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“Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente”. Heb

  Campanhas Branham
 

Cx.P. 325 

EUA 

Saudações no Nome do nosso Senhor!
 

Recebemos o seu pedido por oração e estamos alegres de que você é um crente e queremos 
assegurar a você de que o Senhor ainda cura todos os tipos de doença. Salmo 103:3.

 

Seu pedido recebeu a atenção pessoal do irmão Branham e ele tem tido orações especiais por você e 
orou sobre o tecido anexado ou lenço de acordo com Atos 19:11
coração e creia em Deus para a cura de seu corpo. Por favor, use
de Deus. 

 

Seja simples. Seja natural. Seja um coração aberto diante de Deus. Lembre
o seu coração. Peça a Deus para examina
contrário à Sua vontade e diga: “Senhor, eu encomendo todos os meus problemas e a mim mesmo a Ti, e 
eu creio na Tua promessa de que se nós encomendamos e confiamos em Ti, Tu operarás. Senhor
em Ti e Te louvo”. 

 

Nós não somos dominados pelos nossos sentimentos ou sintomas ou nossa fé, ou falta de fé, mas 
somente com o que Deus tem dito. O modo simples é começar a invocar para NÓS as coisas que temos 
orado e agradecer a Deus por elas 
negar a Si Mesmo. A Palavra de Deus nos diz: “Quando orais, crede”, Marcos 11:24. Devemos crer que 
temos a resposta, mesmo que nós não vemos ou sentimos que temos. (Veja 1 João 5:14

 

Deus diz: “Agora, fé é” Hebreus 11:1, não “fé será”, pois isso seria somente algo por esperar e não 
no tempo presente crendo e tendo. A fé começa AGORA.

 

Ore a cada dia às 9 da manhã, ao meio dia e 
enquanto um grupo de oração geral estará orando com você nesta hora.

 

Nós apreciaremos você enviar o testemunho de sua cura, pois é pelo seu testemunho e pelo Sangue 
do Cordeiro que você vencerá. Apocalipse 12:11.

 

Que Deus possa ricamente abençoar a você e aos seus,
 

                                                                

Cópia de uma carta de oração 

Proezas da Fé: Testemunhos de Curas e Milagres nas Reuniões Branham

5 

“Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente”. Heb

 

Campanhas Branham 

                 Jeffersonville, Indiana, 

 

 

 

 

Saudações no Nome do nosso Senhor! 

Recebemos o seu pedido por oração e estamos alegres de que você é um crente e queremos 
Senhor ainda cura todos os tipos de doença. Salmo 103:3.

Seu pedido recebeu a atenção pessoal do irmão Branham e ele tem tido orações especiais por você e 
orou sobre o tecido anexado ou lenço de acordo com Atos 19:11-12 e solicita que você use
coração e creia em Deus para a cura de seu corpo. Por favor, use-o e fique firme na Palavra e na promessa 

Seja simples. Seja natural. Seja um coração aberto diante de Deus. Lembre-se de que Deus conhece 
o seu coração. Peça a Deus para examinar o seu coração e depois para consertar tudo aquilo que possa ser 
contrário à Sua vontade e diga: “Senhor, eu encomendo todos os meus problemas e a mim mesmo a Ti, e 
eu creio na Tua promessa de que se nós encomendamos e confiamos em Ti, Tu operarás. Senhor

Nós não somos dominados pelos nossos sentimentos ou sintomas ou nossa fé, ou falta de fé, mas 
somente com o que Deus tem dito. O modo simples é começar a invocar para NÓS as coisas que temos 
orado e agradecer a Deus por elas antes que sintamos ou vemos a resposta. Deus é fiel. Ele não pode 
negar a Si Mesmo. A Palavra de Deus nos diz: “Quando orais, crede”, Marcos 11:24. Devemos crer que 
temos a resposta, mesmo que nós não vemos ou sentimos que temos. (Veja 1 João 5:14

us diz: “Agora, fé é” Hebreus 11:1, não “fé será”, pois isso seria somente algo por esperar e não 
no tempo presente crendo e tendo. A fé começa AGORA. 

Ore a cada dia às 9 da manhã, ao meio dia e às 3 horas da tarde, também orando pelos outros 
grupo de oração geral estará orando com você nesta hora. 

Nós apreciaremos você enviar o testemunho de sua cura, pois é pelo seu testemunho e pelo Sangue 
do Cordeiro que você vencerá. Apocalipse 12:11. 

Que Deus possa ricamente abençoar a você e aos seus, 

                                                                Sinceramente seu ao serviço Dele,

 

que era enviada pelo correio junto com uma fita ou lenço ungido
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“Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente”. Heb. 13:8 

 

Jeffersonville, Indiana, 

Recebemos o seu pedido por oração e estamos alegres de que você é um crente e queremos 
Senhor ainda cura todos os tipos de doença. Salmo 103:3. 

Seu pedido recebeu a atenção pessoal do irmão Branham e ele tem tido orações especiais por você e 
12 e solicita que você use-o sobre o seu 
o e fique firme na Palavra e na promessa 

se de que Deus conhece 
r o seu coração e depois para consertar tudo aquilo que possa ser 

contrário à Sua vontade e diga: “Senhor, eu encomendo todos os meus problemas e a mim mesmo a Ti, e 
eu creio na Tua promessa de que se nós encomendamos e confiamos em Ti, Tu operarás. Senhor, eu creio 

Nós não somos dominados pelos nossos sentimentos ou sintomas ou nossa fé, ou falta de fé, mas 
somente com o que Deus tem dito. O modo simples é começar a invocar para NÓS as coisas que temos 

antes que sintamos ou vemos a resposta. Deus é fiel. Ele não pode 
negar a Si Mesmo. A Palavra de Deus nos diz: “Quando orais, crede”, Marcos 11:24. Devemos crer que 
temos a resposta, mesmo que nós não vemos ou sentimos que temos. (Veja 1 João 5:14-15.) 

us diz: “Agora, fé é” Hebreus 11:1, não “fé será”, pois isso seria somente algo por esperar e não 

3 horas da tarde, também orando pelos outros 

Nós apreciaremos você enviar o testemunho de sua cura, pois é pelo seu testemunho e pelo Sangue 

Sinceramente seu ao serviço Dele, 
 

 

enviada pelo correio junto com uma fita ou lenço ungido. 

 

TUDO 
É 

POSSÍVEL 
_____ 

 

SOMENTE 
CRÊ 
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Testemunhos de Testemunhos de Testemunhos de Testemunhos de Curas e Milagres Curas e Milagres Curas e Milagres Curas e Milagres 
nas Reuniões Branhamnas Reuniões Branhamnas Reuniões Branhamnas Reuniões Branham    

 

“Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas”. (Daniel 11:32) 
 

Missionário Curado, Retornando ao Alasca 
 

(Testemunho aparecendo no Evangelho Pentecostal, 3 de abril de 1948). 
Queridos amigos cristãos: 
Nosso ano de folga passou rapidamente, e estamos mais uma vez olhando para o norte. Junto 
com a saúde recuperada, uma nova e maior visão é dada a nós, e estamos inquietos com o 
desejo de voltar ao nosso nomeado campo de trabalho.   
Há um ano atrás, com corações partidos até mais do que os nossos corpos, os quais passaram 
sob tensão, subimos em um pequeno avião, pilotado por um dos pilotos mais ousados do Alasca, 
com o risco de sua própria vida, com a temperatura a 50 graus abaixo de zero. Deus 
graciosamente nos protegeu no vôo de 2.000 milhas para Seattle. 
Naquele tempo, eu pensei que a minha hora tinha chegado para se despedir desta vida, mas 
muitos estavam orando por mim. Então no último Dia de Ação de Graças em que participamos 
do culto de cura (Branham) em Ashland, Oregon, onde, juntamente com muitos outros, Deus 
maravilhosamente curou o meu corpo dolorido. Todo o louvor ao Seu maravilhoso nome! 
Agora, queridos amigos, não podemos descansar. Tendo já construído duas igrejas no extremo 
norte, estamos voltando a estabelecer uma terceira. Você não nos colocará em sua lista de 
oração mais uma vez?   
Atenciosamente em serviço do Mestre,   
JAMES REB M.   
 

--------oo0oo-------- 
   
Eu sofria de um tumor por 12 anos. Quando eu estava passando pela fila de oração, eu lhe pedi 
para me dizer o que estava errado com o meu lado direito, porque eu me machucava ali o tempo 
todo, e você disse ao meu marido que era um tumor. Além disso, você disse que eu iria ficar 
muito doente pelas próximas duas semanas, e exatamente duas semanas a partir desse dia fiquei 
doente e eu estava em tão grande dor que eu pensei que estava morrendo. O Senhor me 
confortou com estas palavras: “Eu nunca te deixarei nem te desampararei”. Passei desse tumor 
e agradeço e louvo a Deus pela cura.   
Srª. MARY PRESSON   
Avenida Harvey 3405 
Fresno, Califórnia   
24 de janeiro de 1948. 
 

--------oo0oo-------- 
 
Quero testemunhar e agradecer a Jesus pela minha cura maravilhosa do câncer. Eu fui curado 
na cidade de Kansas, em 11 de abril de 1948. Fui para Kansas City com apenas um objetivo em 

LUIS HENRIQUE
Realce
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mente, e que era para o irmão Branham orar por mim. Jesus respondeu a sua oração. Bendizei 
ao Seu nome.   
Srª. M. M. VAN NAIT AN   
Rua XVIII, 327    
Colorado Springs, Colorado   
12 de maio de 1948. 
 

--------oo0oo-------- 
 
Desde que eu era uma garotinha eu tinha um bócio. Tomei diferentes tipos de comprimidos para 
se livrar dele, mas foi em vão. Meus pais queriam que eu fizesse uma operação, mas eu estava 
com medo, e eles não insistiram. Eu assisti algumas reuniões de cura, mas nunca recebia 
oração, e ouvi muitos testemunhos e sabia que o Senhor era capaz de curar e mesmo assim eu 
duvidava. 
Depois que eu participei de duas de suas reuniões de cura, eu cri de todo coração que se você 
simplesmente pedisse ao Senhor eu seria curada. Eu mal podia esperar a minha vez para vir. Eu 
acordei na manhã seguinte sentindo como que uma nova pessoa e eu não posso explicar quão 
aliviada estava. O primeiro pensamento que me veio à cabeça foi de que eu estava curada. Eu 
pulei para fora da cama e quando eu respirei fundo, havia um espaço aberto na minha 
garganta. Eu fui instantaneamente curada!   
DORIS SUPROVICH   
Avenida A 105 
Edmonton, Alberta, Canadá   
20 de agosto de 1947. 
 

--------oo0oo-------- 
 

Curada de Tumor 
 

Querido irmão Branham:   
Recebi o lenço ungido que você me enviou. Eu era uma mulher muito doente quando eu escrevi 
para você orar por mim. 
Estávamos morando em Dunsmuir, Califórnia, há cerca de quatro meses e eu tinha estado 
doente o tempo todo. O médico me examinou e me disse que eu tinha um tumor muito grande, e 
a menos que eu saísse imediatamente e ele fosse retirado, eu não poderia viver caso eu 
começasse logo a ter alguma hemorragia, e eles então seriam incapazes de fazer qualquer coisa 
por mim. Eu sentia que não poderia suportar outra operação, pois eu já tive 15. Então eu 
escrevi a você pedindo oração. 
O médico aconselhou o meu marido a ir imediatamente comigo ao Hospital UC em San 
Francisco. Só Deus sabe como eu sofri quando saímos de automóvel. Quando chegamos a 
Woodland, na Califórnia, eu fiquei muito pior e eu disse ao meu marido para parar o carro e 
deixar-me deitar, se eu tivesse que deitar no chão. Eu estava tão doente que eu não conseguia ir 
mais adiante. Pouco antes que ele chegasse a um lugar onde ele pudesse parar, algo veio por 
cima de mim, parecia que ficou sobre minha cabeça e foi direto até os meus pés. Eu pensei 
comigo mesma que o fim chegara e que eu estava morrendo, mas quando o encanto passou, eu 
sabia o que havia acontecido. Eu senti que você havia orado por mim e que o meu querido 

LUIS HENRIQUE
Realce
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Senhor tinha me curado. Eu disse ao meu marido para parar na próxima estação de serviço, e 
ele veio em volta para me ajudar a sair, mas, oh, graças ao Senhor Deus, eu não precisei de sua 
ajuda quando eu já estava livre da dor e saí do carro e comecei a cantar louvores ao Senhor por 
Sua cura. Eu cantava o caminho todo para Oakland. Na manhã seguinte, fui para o Hospital 
UC, quando eu tinha uma carta do médico daqui para dizer-lhes o que ele havia encontrado. 
Dois de seus médicos me examinaram e olharam para mim e disseram: “Por que você veio 
aqui? Nós não podemos encontrar nada de errado em você. Você está tão normal como 
qualquer mulher poderia estar. Você não precisa de uma operação”. 
Quando cheguei em casa e o médico daqui ouviu o que tinha acontecido, ele me chamou para ir 
vê-lo. Ele disse que não podia acreditar. Ele me examinou novamente e ele era o homem mais 
surpreso que eu já vi. Eu disse a ele o que Deus havia feito por mim e ele disse que a oração 
deve ter feito alguma coisa porque agora não há mais nada. Nós administramos uma firma de 
alarmes e eu faço a maior parte do trabalho sozinha.   
Atenciosamente,   
Srª. ROSE GRIMSHAW   
Avenida Sacramento 805A 
Dunsmuir, Califórnia 
29 de agosto de 1947. 
 

--------oo0oo-------- 
 

Homem de Miami é Curado em Fila da Fé! 
 

Rua 57 N. W., 2768   
Miami, Florida   
Telefone 7-0991   
18 de maio de 1948 
 

Para “A Voz da Cura” Caixa Postal 4097   
Shreveport, Louisiana 
   
Querido irmão Branham: 
Estou feliz por ter esta oportunidade para enviar-lhe o 
testemunho de minha cura.   
Durante os últimos 3 ou 4 anos eu tinha sofrido com uma 
dor nas costas. Às vezes, não era tão grave, mas outras vezes era bastante intensa. Nem um dia 
passou que minhas costas não doessem. Fui a vários médicos locais, e fui submetido ao 
tratamento deles durante a maior parte do tempo, mas nunca descobriam o que causava a minha 
dor nas costas, e nunca foram capazes de me livrar dessas dores. 
Na noite de 1 de fevereiro de 1948, minha esposa e eu fomos para a reunião realizada na grande 
tenda do Tabernáculo de Miami. Deve ter havido 3.000 pessoas presentes naquela noite, e cerca 
de 700 ou 800 receberam orações. Eu atravessei a fila da fé; você me pegou pela mão e disse: 
“Deus, cure o meu irmão, em nome de Jesus Cristo”, e eu fui curado. Minhas costas não têm 
doído mais desde então. 

LUIS HENRIQUE
Realce
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Quando retornei a Miami em 17 de fevereiro até o dia 22, minha esposa e eu assistimos todos 
aqueles cultos. Se alguém desejar entrar em contato comigo, eu ficaria feliz em dizer-lhes das 
curas que eu vi em suas reuniões.   
Atenciosamente,   
I. J. SINGLETON. 

 
--------oo0oo-------- 

 
Irmã Hispânica Relata Experiências Profundas de Cura e Batismo 

 
22 de abril de 1947.   
Hoje eu realmente digo que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por quê? 
Nós ouvimos sobre o nosso querido irmão Branham, em Stockton, na Califórnia, e 
imediatamente fomos até lá para vê-lo. Naquela época, ele estava em Oakland, Califórnia, a 
uma certa distância do local de onde moramos. Quando eu o vi, sabia que não podia ser outra 
coisa a não ser a obra de nosso Senhor, pois naquela noite houve grandes milagres realizados 
quando o irmão Branham orou. Surdos-mudos foram curados e podiam ouvir e falar. O cego 
podia ver, aleijados podiam andar. Oh, louvado seja o Senhor. Foi maravilhoso ver este querido 
irmão que o Senhor está usando desta forma. As reuniões terminaram em Oakland e seriam 
realizadas em Sacramento, perto de onde moramos. Então, nós freqüentamos todas as reuniões 
lá. Mas não foi até sexta-feira, no dia 28 de março, que o Senhor tocou o meu corpo e fui curada 
através da oração do irmão Branham. 
A igreja estava cheia, todas as pessoas ao seu redor estavam ouvindo. Minha irmã e eu 
estávamos sentadas na frente do púlpito. Eu sentei lá, só de pensar, quando ouvi a minha irmã 
me dizer: “Se eu pudesse ir para a fila da fé rápida eu sei que eu seria curada”. Eu pensei 
comigo mesma que se ela tinha fé suficiente para crer eu tentaria e edificaria a minha também. 
Então eu pensei comigo mesma e disse: “Eu creio no testemunho do irmão Branham de todo 
meu coração e hoje eu vou ser curada tão logo ele começar a pregar. E para confirmar isso, eu 
sei e será positivo se eu puder fazer o irmão Branham olhar para mim diretamente nos olhos”. 
Ele começou a pregar e eu aceitei tudo, pois foi uma maravilhosa mensagem enviada 
diretamente de Deus. 
Quando ele tinha pregado já pela metade, eu o vi olhando para mim. Finalmente, ele disse: “Há 
alguém na audiência que tem tanta fé que posso sentir isso entrando em contato de onde eu 
estou”. Eu nunca pensei que essa pessoa fosse eu. Ele parou de pregar e logo a fila de oração 
começara. Pouco antes que ele começasse, ele olhou para mim e perguntou: “Você está 
sofrendo, não está?”. Foi quando ele me olhou diretamente nos olhos. Naquele momento eu 
senti uma terrível dor de cabeça; minhas costas haviam estado em constante dor durante todo o 
culto. E, naquele momento, me sentia pior. Eu não lhe pude responder, e comecei a louvar ao 
Senhor, e hoje eu ainda O louvo, pois eu soube que naquele instante eu tinha sido curada. Logo 
depois que a fila de oração começou, o irmão Branham disse para o irmão Moore (um dos seus 
assistentes) para me chamar. Enquanto eu caminhava até onde ele estava, ouvi-o dizer: “Esta é 
a jovem chegando agora que eu disse no começo do culto que tinha fé”. 
A fila foi criada quando eu cheguei lá, e cerca de seis (6) foram receber oração antes de eu 
chegar até ele. Enquanto o irmão Branham orava pelos outros, senti como se algo estivesse 
lentamente deixando o meu corpo. 
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Senti minhas mãos e braços frios como o gelo. Quando ele parava de orar aquela sensação de 
frio parava em um determinado lugar também. Ele orou por aproximadamente quatro pessoas, e 
só quando ele parou de orar eu senti o demônio deixar o meu corpo completamente. Eu tinha 
chegado até o irmão Branham então. A alegria era minha. Eu não conseguia parar de louvar ao 
Senhor porque Ele havia me curado. Minhas palavras quando eu falei foram: “Eu estou curada 
irmão Branham”. Ele pegou na minha mão e disse que a vibração em sua mão parou. “Sua fé te 
salvou; louve ao Senhor”. Certamente eu posso dizer que ele pode se você simplesmente “crer”. 
Eu não sabia ao certo o que eu tinha. Os médicos disseram aos meus pais que era tuberculose e 
que eu não ficaria sã a menos que eu aceitasse alguns tratamentos que eram necessários. Eles 
me fizeram aceitá-lo, mas nunca me disseram o que seria de mim se eu não o aceitasse. 
Naquela noite o irmão Branham me disse: “Eu não vou dizer o que você tinha, pois isso pode 
deixá-la nervosa”. Mas eu disse: “Diga-me irmão, eu estou curada”. Ele então disse: “Você 
tinha tuberculose”. 
Hoje eu louvo ao meu Senhor por Seu poder de cura através do irmão Branham. Ele me disse 
que através de minha fé outras coisas que eu pedisse seriam concedidas. O que eu mais queria 
era o meu batismo do Espírito Santo. Dois dias depois, Deus enviou o Seu grande poder e eu fui 
cheia com o Espírito Santo. 
É por isso que hoje eu sei que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é para você, 
qualquer coisa pode ser concedida. “Somente crê”.   
Srtª. EMMA MARTINEZ   
(Idade: 19 anos)   
N. Broadway 560 
Stockton, Califórnia   
(A irmã é de fé espanhola)   
PS - Se deseja mais informações sobre a minha cura, escreva-me no endereço acima e eu estarei 
feliz em enviá-lo a você. 
 

--------oo0oo-------- 
 

Problema Cardíaco Curado 
 

Eu tinha problemas de coração durante os últimos 25 anos e nos últimos dois anos, desenvolvi 
um edema. Meu coração era quase três vezes o tamanho médio e o especialista disse que não 
podia fazer nada por mim. Eu não tinha sido capaz de fazer qualquer trabalho de casa e havia 
estado na cama a maior parte do tempo desde janeiro passado. 
Comecei a ter uma hemorragia e os meus pais me levaram para o hospital para uma operação. 
Deus Se responsabilizou, porque eu não segui em frente com a operação e fui levada para casa. 
Eu estava tão fraca que mal conseguia ficar de pé.   
Fui para as suas reuniões e passei pela fila rápida. Deus não só curou meu coração, mas tomou 
conta do meu corpo inteiro, me curou completamente.   
Srª. W. 1. GIBSON   
Rua S. E. Center, 3835   
Portland 2, Oregon   
18 de novembro de 1947. 
 

--------oo0oo-------- 
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Operação Evitada 
 

Minha menina de 12 anos de idade tinha uma hérnia maligna no estômago e o médico disse que 
a única cura seria uma operação. Mas Deus fez a operação sem o médico ou dinheiro quando 
você orou por ela. Eu também fui curada de uma doença estomacal.   
WILLIE MAE STACEY   
Caixa Postal 462   
Castroville, Califórnia   
11 fevereiro, 1948. 
 

--------oo0oo-------- 
 

Lenço Ungido Traz Cura e Batismo do Espírito Santo 
 

Recebi o lenço que você enviou, segui as instruções, e não somente fui curada, mas cheia do 
Espírito Santo. Um amigo e eu estávamos orando e de repente eu comecei a falar em um idioma 
diferente. A tensão no meu pescoço começou afrouxar e agora eu me sinto maravilhosa.   
Srª. ESTHER L. HARRIS   
Avenida Cossor 
Penticton, Columbia Britânica.   
6 de maio de 1947. 
 

--------oo0oo-------- 
 

Criança Estrábica Agora Está Sã 
 

Meu filho de nove anos de idade teve uma tosse convulsiva quando ele era de apenas pouco mais 
de dois anos de idade, e isso afetou os seus olhos e boca e o lado esquerdo ficou muito mal, 
especialmente quando ele estava cansado. Ele usava óculos desde que ele tinha dois anos e meio 
de idade.   
Ele ficou na fila rápida e os seus olhos foram imediatamente endireitados e tem sido assim desde 
então. Louvado seja Deus pela fé de uma simples criança.   
Srª. HELEN M. MCLEOD   
Rua Union, 4149   
Vancouver, Columbia Britânica.   
17 de fevereiro, 1948. 
 

--------oo0oo-------- 
 

Especialistas Declaram Canadense São Após a Oração 
 
Eu tive um ataque severo de asma bronquial aguda junto com outras complicações, e ofegante 
por 24 horas. O médico me deu oito injeções de adrenalina naquele dia e também trouxe um 
tanque de oxigênio. Eu consegui um pouco de alívio, mas permaneci muito fraco, devido à 
pressão sobre o coração. 
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Minha esposa, que também é uma firme crente na oração, foi ao seu encontro em Vancouver e 
enviou um pedido de oração por minha cura. Daquele momento em diante, comecei a ficar 
melhor. O médico local fez uma consulta para ter mais um exame de um especialista, e eles não 
encontraram nada de errado comigo. Minha esposa e eu tivemos a certeza da cura antes de 
pegar os testes e sei que o Senhor respondeu a sua oração.   
CHARLIE McDOWELL   
Woodfibre, Columbia Britânica.   
24 de novembro de 1947. 
 

--------oo0oo-------- 
 

Mãe e Criança São Curadas 
 
Estou enviando um testemunho de minha menina de três anos de idade, bem como a minha. Eu 
tinha fé de que Deus poderia curar-nos ao atravessar a fila da fé na reunião de Kansas City. Ela 
foi curada de problemas nos rins e outras enfermidades. Ela não vomitou nenhuma vez em nosso 
caminho para casa no ônibus, que era uma viagem de cerca de 320 quilômetros. Deus deixou o 
meu olho são, e fui curada de outras aflições que tive desde o nascimento.   
Sr.ª TWILA PANDRE   
Rua Washington, 2506  
Bellevue, Nebraska 
 

--------oo0oo-------- 
 

Vítima de Câncer Testifica 
 

Em julho de 1946, entrei no Hospital Comunitário de Fresno, fui radiografada e descobri ter 
câncer nos ossos. Eu estava paralisada e parecia que o câncer estava enrolado em torno de 
cada osso do meu corpo. Foi-me dado pouco tempo para viver. 
Comecei a receber radio em 12 diferentes partes do meu corpo. Os dois últimos tratamentos 
quase me queimaram como uma batata frita, mas os raios ajudaram na rigidez nas articulações. 
Se eu tenho um pouco de frio, eles endurecem novamente. 
O irmão Branham orou por mim, e glória a Deus, estou curada e sã novamente.   
LELA SMITH   
Rota 5, Caixa Postal 175   
Fresno, na Califórnia 
 

--------oo0oo-------- 
 

Declarada 100% Sã 
 
Eu tinha um tumor há cinco anos e há dois anos se desenvolveu em um câncer. O médico disse 
que estava no terceiro ou quarto estágio, e eles me deram rádio e fizeram de tudo por mim. Eu 
parecia ficar pior o tempo todo. 
Quando você pegou na minha mão eu fui curada e agora eu tenho um corpo são. Os médicos 
não puderam aceitar a minha palavra para isso, então eles fizeram um exame. Eles se 
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maravilharam por eu estar 100% sã. Agora estou fazendo todo o meu trabalho e estou louvando 
a Deus pelo que Ele fez.   
PAULINE BARNES   
Rua  Boulder 
Modesto, Califórnia   
5 de maio de 1947. 
 

--------oo0oo-------- 
 

Criança Envia Testemunho 
 

Eu tive uma operação do mastóide há cinco anos e meu ouvido havia estado infeccionado desde 
então. Você orou por mim e o meu ouvido está bem e eu me sinto bem.   
TEDDY RAY STACEY   
Caixa Postal 462   
Castroville, Califórnia   
15 de fevereiro de 1948. 

 

--------oo0oo-------- 
 

Filha de Ministro Escreve Testemunho 
 

Eu sou a filha de um ministro pentecostal que tem pregado há mais de 30 anos. Meu tio é o Rev. 
J. W. Moseid de Tacoma. Ele conseguiu com que eu estivesse nos cultos de lá, e eu assisti a 
maioria dos serviços preparatórios. Estes encontros foram uma grande bênção e ajudaram a 
aumentar a minha fé. Embora eu sempre acreditasse na cura divina e recebesse muitos toques 
maravilhosos do Senhor, eu nunca parecia obter a libertação completa da minha condição 
cardíaca. 
Quando eu era uma jovem, tive reumatismo inflamatório em três momentos diferentes e isso me 
deixou com um sopro no coração. Foi muito ruim quando a minha menina nasceu, há dois anos, 
e eu fui capaz de fazer muito pouco trabalho, às vezes de passar até meses na cama. No culto da 
noite de sábado em Tacoma, Washington, eu fiquei tão perto na frente, que eu tinha certeza de 
que eu iria receber oração. Mas enquanto você estava pregando, o Poder de Deus seguia forte e 
poderoso e a fé era muito evidente.   
Você disse algo como: “Há fé suficiente aqui para que você possa ser curado agora, onde quer 
você esteja sentado”. Foi aí então que enquanto muita oração e louvor subiam até a Deus, 
cheguei até Jesus e Ele me curou. “Louvado seja o Seu Nome”. 
Eu senti isso no meu coração, e eu também recebi a garantia de que a obra foi feita. Eu passei 
pela fila de oração, a fila rápida. Mas eu simplesmente louvo a Jesus por tudo que Ele tem feito, 
e pelo dom que Ele lhe deu. 
Eu tenho um bom médico cristão, e ele também disse que foi uma melhora notável.   
Agora eu mesma tenho feito todo o trabalho doméstico e coisas que eu não fazia por mais de 
dois anos e a minha maior alegria é ter a minha filha comigo, e eu posso ser uma verdadeira 
mãe para ela novamente.   
Srª. LLOYD G. ALSON   
Seattle, Washington   
9 junho de 1948. 
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Curado na Reunião de Tacoma 
 

Eu recebi oração na noite de 16 de maio e fui curado. Fui ao médico no dia seguinte e foi feito 
um exame de sangue por dois enfermeiros e um médico. Foi-me dado um atestado de saúde. Eu 
tive dois derrames.   
SETH O. STYLES   
8234 Tacoma   
Tacoma, Washington 
 

--------oo0oo-------- 
 

Curas Notáveis Relatadas Por Canadense 
 

Querido irmão Branham:   
Eu tinha 19 anos quando fiquei muito doente. Fui 
desenganada até pelos médicos. Em vez disso, ao invés de 
ficar melhor, eu estava sempre a piorar. Um médico disse 
que era febre tifóide, outros simplesmente não podiam 
descobrir o que era, uma vez que meus intestinos estavam 
paralisados.   
Quando atingi a idade de 21 anos, eu havia perdido a 
minha memória. Eu não conseguia escrever meu nome ou 
contar até dez.   
Eu costumava ter uma dor na parte de trás do meu pescoço 
o tempo todo. Exatamente como se houvesse um osso fora 
do lugar. Também tinha dores de cabeça regulares. Eu 
poderia esperar adiante a cada mês por uma dor de 
cabeça horrível, uma dor tão ruim, que às vezes eu desejava que eu nunca tivesse nascido. Meu 
olho esquerdo me incomodava. Todo o tempo havia uma dor constante. Também no lado 
esquerdo da testa em meu cabelo, havia um buraco de cerca de um centímetro de profundidade, 
mas que agora está fechado e me sinto como uma nova pessoa. Eu tive um sonho de estar nas 
reuniões Branham, e depois eu senti e também orei pedindo a Deus para providenciar um meio 
de eu ir e estar em uma de suas reuniões. 
Eu consegui ir. Foi na reunião de Saskatoon em agosto passado. Eu atravessei a fila rápida e 
tudo que o irmão Branham disse foi: “Deus abençoe a minha irmã”, e o poder de Deus passou 
por mim. Eu falei em línguas como em Atos 2:4, por um longo tempo. Graças a Deus, eu estou 
tão feliz que até a dor no meu olho esquerdo desapareceu. Eu senti uma mudança completa.   
Tenho 37 anos agora, e durante 18 anos nunca me sentia muito bem, mas este ano sinto-me 100 
por cento melhor. Então, muitas vezes as pessoas dizem que Deus não cura, mas eu sei que Ele 
cura. Isto é, se aceitarmos a Sua Palavra e acreditarmos que as Suas promessas são 
verdadeiras.   
Estou feliz em dizer-lhe da cura da minha irmã de Vancouver que nasceu deformada. Ela foi 
para Calgary para receber oração e o irmão Branham parou na fila da fé, disse-lhe para tocar 
os dedos dos pés, e ela o fez. Ela endireitou-se e agora ela anda em linha reta sem mancar.   
Eu sofria de sete a nove anos de uma erupção e eu tomei um lenço em que o irmão Branham 
havia orado, coloquei no meu corpo e em poucas horas a erupção tinha desaparecido.   
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Além disso, minha sobrinha teve um ataque ruim, algo como convulsões. O lenço em que o 
irmão Branham havia orado estava na bíblia, então eles o colocaram em seu corpo e ela se 
recuperou imediatamente.   
ALVINA WECKEND   
Rua Quebec, 1870   
Regina, Saskatchewan, Canadá   
26 maio de 1948. 
 

--------oo0oo-------- 
 

Vítima de Câncer Agora Sã 
 
Querido irmão Branham:   
Eu sou a mulher que tinha câncer por quem você orou quando você voou de Jonesboro, 
Arkansas.   
No momento eu estou me sentindo bem. Tenho estado muito doente em várias ocasiões e pensei 
que eu contaria com um pouco de reação. Durante duas semanas ou mais tive uma febre alta, e 
também fiquei muito enjoada, vomitando muito. Eu tive uma dureza no meu lado esquerdo por 
algum tempo e parecia que o Senhor coletou tudo isso em um lugar especial na parte inferior do 
lado esquerdo do meu abdômen, que foi aumentado para um suporte.   
Na manhã do dia 12 de setembro, o Senhor abriu um pequeno buraco no meu abdômen do qual 
um fluido correu, a metade de um galão ou mais na época. Eu ainda tenho um pouco de infecção 
ali, mas me sinto bem e posso comer qualquer coisa que eu quiser e estou ganhando peso.   
Eu não tive nenhum sedativo desde que você esteve aqui, e tendo confiado no Senhor o tempo 
todo.   
Quero agradecer a você por toda a sua bondade, e eu estou colocando o meu testemunho para 
você usar de qualquer maneira que você sentir direção.   
Atenciosamente,   
Srtª. LADDIE VERDIE MYRICK   
Rua West Cook, 325 
El Dorado, Arkansas 
 

--------oo0oo-------- 
 

Relatórios Médicos de Uma Diabética Curada 
   
Eu tinha pressão alta e era diabética. Eu estava em um hospital em dezembro passado. Eu 
estava muito doente e o Dr. Newell, o doutor do hospital, me colocou em uma dieta muito 
rigorosa. Apenas mil calorias por dia, e eu estava tomando 60 unidades de insulina todos os 
dias. Ele me disse que eu teria que tomar insulina pelo resto da minha vida. O açúcar no meu 
sangue subia para mais de 300. Eu era uma senhora muito doente.   
Eu fui liberada do hospital no dia da véspera de Natal, mas voltei para um exame em 26 de 
janeiro, e foi dito que era para eu ainda ter outras 60 unidades de insulina. Eles me deram 
minha insulina naquele dia. Na manhã seguinte quando acordei, eu disse ao meu marido que eu 
não ia tomar nenhuma insulina, e que eu ia confiar em Deus e deixar que o irmão Branham 
orasse por mim.   
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Eu recebi oração naquela noite, 27 de janeiro (terça-feira), e Deus me curou maravilhosamente. 
Não tomei mais insulina desde então e eu como qualquer coisa que eu quero e tenho comido 
muitos doces desde que recebi oração, e isso não me incomodou. Eu não tenho de pesar ou 
medir a minha comida mais. “Louvado seja Deus”.   
Eu tive o meu sangue examinado por quatro semanas desde que recebi a oração e ao ser 
solicitado o meu exame de sangue estava tudo bem e estava em perfeitas condições, e não 
poderia estar melhor. Três meses se passaram desde aquele dia em que eu havia tomado a 
minha insulina. Eu tive o meu sangue examinado novamente e o Dr. Newell, o mesmo médico, 
me disse que o meu sangue estava baixo em açúcar. Eu disse-lhe que Deus havia me curado. Ele 
me olhou diretamente no rosto com um belo sorriso, e disse: “Você está curada, evidentemente 
que Deus fez isso, pois não temos nenhuma cura médica para um diabético”. Ele me disse que 
eu não tenho nenhum traço de açúcar e que não era mais necessário eu voltar para um exame.   
Graças a Deus por médicos que são honestos o suficiente para reconhecerem o poder de cura de 
Deus, pois muitas pessoas riem e duvidam quando você lhes diz que Deus te curou.   
Srª. JAMES J. WOODSON   
N. 27 St. W., 3030 
Miami, Flórida 
 

--------oo0oo-------- 
 

Curado na Última Reunião Branham  
   
Querido irmão Branham:   
Eu me senti guiado pelo Senhor de enviar o meu testemunho da maravilhosa cura que eu tive em 
sua reunião em Eugene, Oregon.   
Eu tive artrite da coluna por dez anos e o Senhor instantaneamente me curou, e eu tenho 
louvado o querido Senhor desde então por Sua bondade para comigo. Eu estou livre de toda dor 
e posso dormir como um sono como de uma criança pequena. Espero que este testemunho seja 
de ajuda para alguém para confiar completamente em Deus para a sua cura.   
Srª. WALTER WRIGHT   
Rota 2, Caixa Postal 239   
Roseburg, Oregon   
5 de junho de 1948. 
 

--------oo0oo-------- 
 

Liberado da Instituição de Insanidade, Agora em Casa Trabalhando 
   
Quando eu tinha dois anos eu tive poliomielite. Meus pais me levaram a muitos médicos 
diferentes. Eu passei algum tempo em hospitais de crianças aleijadas. Nenhum deles me fez bem. 
Eu ficava cada vez pior. Finalmente minha condição estava tão ruim que me tornei insano. Eu 
tinha estado na instituição estatal por quase sete meses, quando os meus pais ouviram falar 
sobre o culto de cura do irmão Branham em Pensacola. Fui levado até lá e na noite após o 
irmão Branham ter orado por mim eu estava preso, porque o Senhor ainda não havia me 
curado. Ele me usou como exemplo para mostrar ao povo que Ele tem mais poder do que o 
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diabo. Quando minha irmã veio me ver na manhã seguinte na reclusão, eu estava perfeitamente 
contente porque Deus tinha mostrado ao irmão Branham que Ele havia curado o meu corpo.   
Tenho 25 anos agora e eu tenho um bom trabalho.   
Graças a Deus por Seu poder de cura.   
THOMAS CORLEY   
Rota 1, Caixa Postal 68   
Sopchoppy, na Flórida 
 

--------oo0oo-------- 
 

No outono passado, escrevi para o Rev. Branham por oração e um lenço ungido. Minha perna e 
pé direito tinham sido terrivelmente feridos quando caí na varanda em um degrau de cimento 
irregular, e feridas profundas foram cortadas na frente da minha perna acima do tornozelo; as 
feridas foram cortadas até o osso. Tudo infeccionou e o meu pé estava inchado e ficou preto e 
roxo. O sangue envenenado se alastrou sobre a minha perna até que a carne ficasse vermelha 
como flanela com pus fluindo constantemente. Disseram-me para chamar um médico 
rapidamente, e alguns disseram que eu teria que ter a perna amputada ou eu teria tétano e 
morreria, quando sua carta chegou com um pequeno pedaço de fita. O irmão Branham me disse 
para colocar esta fita sobre o meu coração. Eu obedeci. O veneno do sangue incomodava e 
tentava tirar a minha vida. Eu me levantei uma manhã e havia rigidez no meu maxilar direito e 
inchaço, mas eu acreditei em Jesus e mantive a fita ungida sobre o meu coração. O Senhor me 
curou completamente.   
Srª. NELLIE SCOTT   
Topeka, Kansas   
Rua Van Buren, 219 
24 de fevereiro de 1948. 
 

--------oo0oo-------- 
 

Testemunho de Duas Curas 
   

Há um ano atrás, em janeiro passado, você esteve em Camden, Arkansas. O Senhor colocou em 
meu coração para falar com um homem aleijado e pedir-lhe para ir comigo à reunião. Depois 
de muita insistência, ele finalmente concordou em ir. Meu filho e vários dos irmãos fizeram 
subir em uma escadaria, como a reunião era no salão municipal. O homem foi curado na 
primeira noite e ele caminhou de volta descendo as escadas e tem estado caminhando desde 
então. Eu também fui curada. Eu tinha sofrido do meu peito, mas você orou por mim naquela 
mesma noite e eu fui curada. Algo parecia sair do meu peito e eu comecei a cuspir. Minha mãe e 
irmã morreram com tuberculose, então eu sinceramente creio que eu tinha ou tuberculose ou um 
abscesso em meus pulmões. Eu louvo ao meu Senhor por minha cura.   
Srª. H. J. ALBERS   
Rota 3   
Seymore, Missouri   
30 de maio de 1948 

 
--------oo0oo-------- 
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Lenço Ungido Significa Oração Para a Cura 
   
Eu escrevi para o irmão Branham no dia 21 do mês passado pedindo oração para o que 
acreditava ser um edema. Como eu não tinha ido a um médico, não posso ter certeza, mas eu 
estava com um inchaço por cerca de cinco ou seis meses e foi piorando. Eu sabia que o Senhor 
era capaz de curar-me se eu fosse bastante humilde diante Dele. Eu não sei que dia você 
recebeu a minha carta, mas eu recebi a minha cura quatro dias depois que eu lhe escrevi. 
Recebi o lenço ungido cerca de dez dias depois de escrever a você de modo que estou sã.  
Seu em Cristo,   
Srª. MOZELL HARTWICK   
Watson, Arkansas 
 

--------oo0oo-------- 
 

Menina Curada de Convulsões em Portland 
   
Patty Lau Clarkson, de sete anos de idade, começou a ter convulsões quando tinha dois anos e 
meio de idade. Os médicos não conseguiram descobrir a causa, mas pensei que era uma 
obstrução no cérebro. Ela tomava três medicamentos por dia por cerca de quatro anos. Durante 
o verão de 1947 especialistas fizeram preparativos para operar o tumor no cérebro, mas os 
raios X enviados à Clínica Mayo mostraram que não era tumor no cérebro, mas uma doença 
sanguínea rara.   
Além de ter convulsões, ela estava sujeita a dores de cabeça e problemas de estômago e era 
questionável que ela pudesse frequentar a escola. Em outubro de 1947, Patty recebeu oração na 
primeira noite da reunião Branham, em Portland, Oregon. Vários de nossos amigos perceberam 
uma mudança imediata nela. Paramos os medicamentos e ela não tomou nenhum desde então. 
Depois de cinco semanas sua mente havia clareado tão bem e todas as dores lhe deixaram de 
modo que ela fosse capaz de frequentar a escola. Toda a congregação e o Rev. William McNutt 
do Tabernáculo Luz do Evangelho em Milton, Washington, testemunharam a sua transformação.   
Agradecemos muito a Deus pelos Seus dons preciosos dados à pessoas como o Rev. Branham.   
Sr e Srª. SAM CLARKSON   
Rota 4, Caixa Postal 216   
Puyallup, Washington 
 

--------oo0oo-------- 
 
Eu fui curado de câncer em 15 de maio de 1948, em Tacoma, Washington.   
“Glória a Deus nas alturas”. Vou louvá-Lo enquanto Ele me der fôlego. E que o nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo possa dar-lhe força, querido irmão Branham, para curar e salvar a 
humanidade do sofrimento.   
Srª. A. R. HANG   
12817 Ave.  Sul, 60   
Seattle, Washington 
17 maio de 1948. 
 

--------oo0oo-------- 
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Oração Sobre Lenço Leva à Cura Doente de Artrite em Oregon 
   
Eu tinha uma artrite que vinha se prolongando por vários meses. Eu tinha orado por diversas 
vezes. Então eu fui ao médico e ele disse que eu tinha um caso ruim, e bem nas articulações. Ele 
me deu 36 injeções em meus braços, mas isso aliviou muito pouco. Eu tinha isso em meus 
braços, pés e em todas as articulações. Eu estava em uma situação terrível. Não me era possível 
levantar as mãos acima de minha boca e eu tive que andar no chão por um longo tempo antes 
que eu pudesse me vestir. Então eu disse ao meu marido que eu ia parar de ir ao médico e ao 
invés disso eu iria para as reuniões de oração todas as manhãs. Ainda assim eu não tinha alívio.   
Eu consegui o endereço do irmão Branham, então eu mandei um lenço para ser ungido e orado, 
e em 29 de dezembro, de manhã, levantei-me e toda a dor havia deixado. Eu me vesti e fui 
trabalhar limpando a cozinha. Eu lavei os pratos e tudo mais, sentindo-me bem.   
Três dias depois recebi esse lenço do irmão Branham, e olhei para o carimbo do correio e 
descobri que ele orou naquela manhã e eu estava curada. Eu ainda estou completamente 
curada.   
J. H. GUNDERSON   
11 S. W. Harrison St.   
Portland, Oregon   
25 de maio de 1948. 
 

--------oo0oo-------- 
 

Cartas Recentes de Testemunho 
   
Querido irmão Branham:   
Nosso filho, J. C. Fry, escreveu-lhe um cartão para a cura do meu marido. Ele tinha um câncer 
em um dos braços e cerca de 20 médicos disseram que esse era o câncer de crescimento mais 
rápido que existe, e eles só deram ao meu marido dois meses para viver a menos que ele tivesse 
o braço retirado, e então ele foi para tê-lo amputado. Oramos pelo adiamento e ele veio, e nós 
sentimos que foi simplesmente a mão do Senhor trabalhando até que pudéssemos receber a sua 
palavra. A fita de oração veio e Deus o curou e ele ainda tem os dois braços. Irmão Branham, 
nós somos tão gratos a Jesus e pelas suas orações. Meu marido não era salvo e pensávamos que 
ele não iria sobreviver para alguma vez se arrepender caso ele fosse para a cirurgia, mas Deus 
o poupou e ele deu o seu coração a Jesus e foi batizado.   
Srª. BERTHA FRY   
Rota 2, Caixa Postal 248   
Selma, Califórnia   
4 de março de 1948. 
 

--------oo0oo-------- 
 
Recebi o seu lenço ungido e desejo declarar que eu estou perfeitamente curado de disenteria 
crônica. Quando eu estava com 12 anos e meio de idade, eu tive 45 centímetros do intestino 
grosso removido, fazendo-me sofrer nos últimos 13 anos. Agora posso comer qualquer 
quantidade de frutas frescas e caminhar qualquer distância sem nenhuma dor.   
GORDON PITMAN   
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155 West 12th Avenue   
Vancouver, Columbia Britânica 
 

--------oo0oo-------- 
 

Mais Testemunhos 
 
Estou muito feliz esta manhã de poder lhe dizer que Jesus deixou claro para mim que eu possuo 
transbordante saúde em Sua expiação e que pelas “Suas pisaduras eu estou curado”.   
Eu estava indo para o meu quarto ano como um paciente de cama, mas ontem à noite Ele me 
encheu com o espírito de louvor pela abundante saúde que tenho em Sua expiação, e nesta 
manhã eu me vesti e desci para tomar o café da manhã pela primeira vez em todos esses anos, e 
há uma sensação de saúde e bem-estar que eu não tinha há anos. Louvado seja o Seu nome!   
Eu sofria com problemas de coração e de uma doença coronária por mais de 8 anos e o médico 
me disse que nada poderia ser feito. Eu tive um endurecimento das artérias por mais de 10 anos. 
Desde então eu tive um caso grave de gripe que resultou em problemas no pulmão e um colapso 
nervoso do qual eu fiquei de cama por 2 anos e meio e não podia fazer nenhum trabalho por 5 
anos, e tive apenas um terço da minha antiga força. Depois, também, desde criança eu era tão 
fraca que eu não conseguia fazer o trabalho que outras crianças fazem. Agora eu olho para Ele 
para a cura completa de todos esses males e fraquezas e diariamente O tomo para ser a minha 
abundante saúde. É certamente verdadeiro em minha vida que “a quem muito é perdoado, muito 
se ama”. Que a Ele seja toda a honra e glória. 
Quero expressar também o meu agradecimento ao Rev. Branham por suas orações por mim em 
novembro. Na noite de 4 de novembro, acordei ao ver a mão de um homem estendida para baixo 
tentando colocá-la na minha cabeça. Com medo eu me afastei. Eu não sabia que ele estava 
orando por mim e nós pretendíamos tentar ir até Phoenix, Arizona na semana seguinte para que 
eu pudesse participar da reunião do Rev. Branham e ser curada. Então eu pensei: “Isto é o que 
irá acontecer em Phoenix”. Então eu descansei e a mão ficou sobre a minha cabeça e lá 
permaneceu por algum tempo. No dia seguinte sua carta chegou com a Sra. Branham dizendo-
me que estava orando por mim. No entanto, ainda tentei ir para Phoenix. Depois de andar 150 
milhas meu coração doeu e eu tive que descansar e voltar para casa. Depois de muita oração eu 
li o livro novamente do Rev. Branham “Jesus Cristo é o Mesmo Ontem, Hoje e Eternamente”, e 
outra vez a grande verdade foi trazida ao lar para mim de que há cura na expiação e que “pelas 
Suas pisaduras fomos sarados”. Tomei isso como mensagem de Deus para mim. Antes eu 
sempre olhava para a cura como sendo separado da expiação. Que a Ele seja toda a honra e 
glória!   
Srª. OLE HOLLAND   
Mason, Wisconsin   
7 de janeiro de 1948. 
 

--------oo0oo-------- 
 
Nosso garoto Gary, que é de 10 anos de idade, teve seu primeiro ataque epiléptico quando tinha 
dois anos de idade. Nos últimos dois anos temos dado a ele remédios para controlar os ataques.   
Levamos Gary às reuniões em Tacoma, Washington. Em 15 de maio de 1948 através de suas 
orações ele foi curado. Fomos para casa, jogamos os medicamentos fora e sua condição tem se 
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mantido depois de cinco dias. Minha esposa e eu louvamos a Deus, através de Jesus Cristo, pela 
cura de nosso menino.   
L. W. CANNING   
Rota 1, Caixa Postal 163,   
Olalla, Washington.   
20 de maio de 1948. 
 

--------oo0oo-------- 
 
Quero dar o meu testemunho para a cura que recebi como resultado da oração do irmão 
Branham. Eu havia recebido um ferimento em minhas costas há dois anos atrás e como 
resultado eu só podia andar ou trabalhar em uma posição ereta. Além disso, tive que usar um 
suporte para ajudar a me manter ereto. Agora eu não preciso do suporte e posso me inclinar 
para frente e para trás. Graças ao Senhor.   
GUS M. RETZER   
Lumsden, Saskatchewan   
31 de julho de 1947. 
 

--------oo0oo-------- 
 

Cartas Adicionais de Testemunhos 
   
Querido irmão Branham:   
Saudações em nome de Jesus. Estou alegre esta noite pela cura completa da minha garganta. 
Louvado seja o Senhor!   
Eu estive em seu serviço em Salem, Oregon, e depois de receber oração fui curada do câncer. 
Eu estou louvando a Deus por esta cura da minha garganta. Desde então, tenho sido capaz de 
pregar sem qualquer dificuldade em minha garganta. Eu havia chegado ao ponto em que a 
menos que eu pudesse ser curada eu não seria capaz de pregar outro sermão. Mas, graças a 
Deus, através do poder de Deus e de seu humilde ministério eu tenho sido liberta dessa aflição.   
Espero que o Senhor permita que você venha para o estado de Washington em algum momento.   
Que Deus abençoe você e sua família é a minha oração.   
Atenciosamente,   
EDNA HORST   
Yakima, Washington 
 

--------oo0oo-------- 
 
Nós telegrafamos para você de Houston, Texas, para orar por nossa mãe pelo câncer. Os 
médicos disseram que ela tinha uma obstrução no cólon – tumor ou câncer – e que poderia viver 
só por pouco tempo. Os raios-X revelaram sombras no cólon. Você orou por ela no dia 19 de 
maio. Ela estava muito dolorida e muito doente na quinta-feira seguinte. Ela expeliu com 
dificuldade uma coisa enorme e dura que caiu na água sábado, dia 24 de maio; ela não se 
recuperou disso, para nossa decepção, por isso não foi examinado. Mas logo veio um grande 
alívio para ela e conforto. Louvado seja o Senhor! Os raios-X depois disso não revelaram 
nenhuma sombra. O médico diz que agora ela não tem nenhuma obstrução.   
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Srª. EVELYN M. GEORGE   
Clay 311  
Jacksonville, Florida   
10 de junho de 1947. 
 

--------oo0oo-------- 
 
Eu estive na cama por mais de seis meses com um coração muito alargado e com um aumento 
do fígado, problemas graves de bexiga e também algum tipo de reumatismo nos meus músculos. 
Eles se contraíam e espichavam continuamente e eu estava uma pilha de nervos. Todos os 
médicos me desenganaram pela terceira vez. Mas graças a Deus, pela terceira vez nosso bendito 
Senhor Jesus entrou em cena e, em seguida, a obra foi feita. Jesus curou todas as minhas 
doenças e me deu um novo coração, tirou-me da cama da aflição e me encheu com o Espírito 
Santo.   
Srª. L. C. SCOTT   
Rota No.1   
Buna, Texas 
 

--------oo0oo-------- 
 
Eu agradeço e louvo a Deus que depois de sofrer por 17 anos com câncer, tendo gasto cada 
centavo que eu podia gastar e tudo que me foi dado, através das orações do irmão Branham eu 
fui curada. Eu havia estado com inúmeros médicos e passado meses após meses em hospitais, 
até mesmo em hospitais da Marinha, onde deveriam estar os melhores médicos. Então, Deus me 
curou sem dinheiro. Eu fui salva e recebi o batismo do Espírito Santo. Louvado seja Deus 
porque hoje eu sou uma mulher feliz, capaz de fazer todo o trabalho de minha casa e até mesmo 
em meu jardim.   
Srª. CHARLOTT POWELL 
 

--------oo0oo-------- 
 
Estou enviando o meu testemunho para você. Eu estava em sua reunião, em Portland, Oregon.   
O querido Senhor tem abençoado o meu corpo e alma desde que eu estive lá. Fui à noite e já era 
tarde quando chegamos lá, e eu não recebi um cartão, mas eu entrei na fila de oração, e isso foi 
na última noite.   
Estou me sentindo bem; eu estava tomando injeções a cada semana e os médicos me disseram 
que não poderiam me ajudar. Eu teria que tomar as injeções a cada semana e tomar 
comprimidos para aliviar a dor. Não tomei uma injeção ou uma pílula desde que fui para 
Portland.   
Atenciosamente,   
Srª. LAWRENCE PLUMBY   
Merton, Washington 
 

--------oo0oo-------- 
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Irmã Pesava 35 Quilos; Salva da Morte Por Câncer 
   

28 de abril de 1948.   
Minha irmã, Sra. Morgan, foi curada de câncer por meio das orações do irmão Branham. Foi 
um prazer estar com a minha irmã quando Deus tão maravilhosamente a salvou e curou 
instantaneamente. “Louvado seja o Seu maravilhoso nome”.   
Eu nunca duvidei de que Deus pudesse fazer tais coisas, mas eu nunca tinha testemunhado uma 
cura antes.   
Minha irmã, uma enfermeira por cerca de 20 anos ou mais, uma arrogante, orgulhosa; pessoa 
ingênua, foi acometida de câncer. Ela foi operada, ou melhor, apenas abriu. Os médicos (os 
melhores cirurgiões) disseram que seria morte instantânea cortar. O câncer acabaria como um 
polvo em torno de suas entranhas e órgãos, lentamente, segurando seus intestinos. Assim, os 
médicos costuraram-na, começaram a dar transfusões de sangue, raios-X, em seguida, 
tratamentos, e finalmente rádio. Ela esteve no hospital desde novembro até o dia 14 de fevereiro 
(Dia dos Namorados). Eu nunca posso esquecer. Eu estava com ela antes que ela deixasse o 
Hospital Batista, em Louisville, Kentucky.   
Eu a vi uma mulher de 35 quilos lá, quando antes ela pesava cerca de 68 quilos. Ela sabia que 
ia morrer, todo mundo disse que ela não tinha a menor chance. Ela empurrou as cobertas da 
cama, ela chorou, ela implorou.   
Finalmente a enviaram para casa para morrer. Eu fui de Indianápolis, Indiana, e à 
Jeffersonville para ficar com ela e perguntando a noite toda se ela morreu, o que eu faço, como 
eu iria suportar, e através de amigos de seu marido todos nós ouvimos falar do irmão Branham.   
Fomos para sua igreja todas as noites. Ela estava tão magra e fraca. Ela queria a cura, mas 
mesmo assim ela não se rendia a Deus. Lembro-me de seu cotovelo pontiagudo, e de como ela 
me cutucava para ficar em silêncio quando eu tentava levá-la para receber oração.   
De alguma forma, eu nunca vou saber, mas Deus a levou para o altar. O irmão Branham orou 
por ela. “Deus tão maravilhosamente curou ali mesmo e a salvou também. Aleluia”. A partir 
desse dia, ela nunca voltou para a cama. Ela fazia tortas cozidas e dava longas caminhadas. De 
volta através dos campos, fomos à igreja, e ela começou a ganhar peso e uma aparência 
saudável. Ela comia todos os tipos de carnes e alimentos que ela queria, até mesmo feijão. 
Antes, eu ia atravessando a ponte de Jeffersonville a Louisville, descia nos mercados e 
comprava brócolis, espinafre, e todos os tipos diferentes de vegetais, utilizando óleo vegetal, ou 
margarina, manteiga, carnes ou tortas. Eu a mantinha em uma dieta muito rigorosa, de modo 
que você pode certamente ver que algo realmente aconteceu.   
Isso tem sido há quatro anos em fevereiro deste ano e a mulher agora pesa 68 quilos novamente. 
Ela faz todo o trabalho dela e está vivendo para o Senhor todos os dias.   
Sr.  e Srª. RAVEY   
Sixth Avenue 544. 
Tucson, Arizona 
 

--------oo0oo-------- 
 

Jovem Pai Grato Pela Cura 
   

28 de maio de 1948.   
Em julho de 1947, eu tive uma hemorragia cerebral. Desde que fiquei doente, a Comissão do 
Serviço Público dos Estados Unidos colocou-me em uma pensão de invalidez e agora espero 
voltar ao trabalho em breve.   

LUIS HENRIQUE
Realce

LUIS HENRIQUE
Realce



Proezas da Fé: Testemunhos de Curas e Milagres nas Reuniões Branham 

24 

 

Tenho visto oito médicos e estado em dois hospitais e ninguém podia me fazer nenhum bem. Eu 
podia me levantar e andar um pouco com minha bengala. Parece que meu corpo só poderia ir 
até um ponto e não mais.   
Em abril passado, enquanto o irmão Branham esteve aqui, passei por sua fila de cura e pela fé 
em Deus e ajuda do irmão Branham, eu ando em média de 10 a 30 quarteirões todos os dias sem 
a minha bengala. Dois dias após eu ter passado pela fila de cura do irmão Branham, eu estava 
varrendo o quintal e jogava bola com o meu filho. Enquanto eu estava jogando bola com meu 
filho, eu comecei a chorar em meu coração porque eu tinha pensado que eu nunca seria capaz 
de jogar bola com ele novamente.   
Isso é o que a fé em Deus tem feito por mim e a muitos outros.   
THOMAS V. WAITE, JR.   
Rua E. Gonzalez, 1306   
Pensacola, na Flórida 
 

--------oo0oo-------- 
 

Curado Sem Passar Pela Fila de Oração 
   
21 de junho de 1948.   
Eu estava presente na reunião de cura em Elgin, Illinois, e passei pela fila de oração e fui 
curada de colite e problemas na vesícula biliar e tenho certeza e louvo ao Senhor por isso.   
Meu marido também foi curado na primeira noite da reunião do irmão Branham. Ele foi curado 
sem passar pela fila de oração. Ele devolveu o seu cartão de oração na manhã seguinte. Ele tem 
vindo a ganhar peso e força desde que chegou em casa.   
Srª. T. E. TOUVER   
Ewing, Missouri 
 

--------oo0oo-------- 
 

Olhos Machucados Agora 150% Fortes 
   
6 de junho de 1948.   
Eu sou um menino por quem você orou. Meus olhos haviam sido atingidos por um fio, mas eles 
estão perfeitos agora, já que você orou por eles. Agradeço ao querido Jesus pela minha cura. 
Agradeço a Deus pelo seu dom precioso de cura. Por favor, diga a todos que minha mãe me 
levou para que examinassem os meus olhos e eles estão 150 por cento mais fortes.   
RAY DEVERLE RAYBURN   
Avenida Pacífico, 7615 
Tacoma, Washington 
 

--------oo0oo-------- 
 

Fenda Palatina do Marido Curada; Ela Perde o Desejo do Tabaco 
   
13 de outubro de 1947.   
Meu marido nasceu com uma fenda palatina parcial há 49 anos e naquele tempo os médicos não 
sabiam nada sobre isso ou o que fazer por isso. Com a idade de 7 anos, um médico costurou-o e, 
quando ele tinha 24 anos de idade, ele tinha uma placa feito especialmente para colocar e isso 
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fez a garganta se fechar de tal maneira que os sons saíam dos seus lábios, em vez de através do 
nariz.   
Três dias depois de receber a bênção na fila rápida, ele teve que tirar a placa fora pois ela se 
tornou muito apertada para usar. Ah, é maravilhoso ver o que está acontecendo em sua boca. 
Carne nova e membranas estão crescendo e preenchendo bem detrás dos dentes. Minhas 
palavras não podem descrever. Durante dois dias, a dor na boca e na garganta era tão intensa 
que era quase insuportável. A dor se foi agora, mas há ação acontecendo o tempo todo. Às vezes 
a abertura se fecha e ele fala tão claro como você ou eu, e outras vezes ele mal conseguir por 
certas palavras para fora.   
Agora com relação a mim, tive uma complicação de coisas, nenhuma delas grave ao meu 
conhecimento. Eu sei que depois que eu recebi oração comecei a me sentir melhor fisicamente e 
a minha mente está mais clara. Esta última, creio eu, é devido a eu fazer um teste por mesma na 
medida em que eu estava fumando muito e meu marido estava preocupado e magoado, mas um 
dia, enquanto eu esperava para ir e ouvir você, eu decidi então provar a mim mesma e eu 
coloquei os meus cigarros e fósforos em cima da mesa, e eu posso dizer sinceramente que o 
cheiro do tabaco ou a falta dele não me incomoda em nada. Acredito plenamente que o Senhor 
tirou o desejo de mim.   
Sr e Srª. ROY TALBOT   
Bowness, Alberta, Canadá. 
 

--------oo0oo-------- 
 

Testemunhos de Miami Continuam a Chegar   
 
21 de maio de 1948.   
Estou agradecendo a Deus por curar o meu corpo. Dois médicos tinham me examinado e 
disseram que eu nunca ficaria melhor sem uma operação e me disseram que eu tinha um câncer.   
Antes de sua chegada a Miami, eu comecei um jejum pela cura do meu corpo e jejuei por 14 
dias quando você veio. Havia tantos para receber oração em cada culto. Eu não entrei na fila de 
oração por vários dias e depois fui para a fila rápida. Porém você me chamou de volta, graças a 
Deus, e me disse que eu teria que ter mais fé. Você disse que eu tinha um leve tumor, que sairia 
de meu corpo em 72 horas, e ele saiu ao se desintegrar em pedaços, e eu ficava muito enjoada 
às vezes.   
Se você não tivesse me chamado, eu teria dado o crédito ao jejum e às minhas próprias obras 
pela cura ao invés de dar o louvor a Deus.   
(Efésios 2:8-9) “Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de 
Deus, não de obras, para que ninguém se glorie”. Esta Escritura também se aplica à cura e 
como eu agradeço a Deus por Sua graça e misericórdia a mim.   
Eu desejo as orações do povo de Deus para que eu continue humilde e faça a vontade de Deus.   
Que Deus abençoe a você e seu ministério.   
Srª. DORA WILLIAMS   
Rota 4, Caixa Postal 232   
Miami, Flórida 
 

--------oo0oo-------- 
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Veterano e Esposa Testificam 
 
4 de maio de 1948.   
Quando cheguei em casa do Exército, em novembro de 1945, a minha saúde debilitou. Eu fiquei 
incapaz de trabalhar por seis meses. Desde então, na maior parte do tempo eu mal conseguia 
me manter, tendo contraído algum tipo de febre ondulante. Eu fui a um médico em Chicago até 
que o dinheiro acabou. O médico conseguiu aliviar o meu corpo durante alguns meses em que 
eu fui a ele, mas ele disse que levaria de um a três anos para efetuar uma cura completa.   
O Senhor me curou instantaneamente na fila de oração na noite de domingo passado, em Elgin, 
Illinois.   
Minha esposa tinha uma curvatura na coluna desde que ela foi jogada de um cavalo quando 
menina. Ela foi curada pelo Senhor, alguns dias antes, em Chicago. “Aleluia”.   
WILLIAM H. TREGLOWN,   
Avenida Nobes, 213 
Lockport, Illinois 
 

--------oo0oo-------- 
 

Tentativa de Suicídio Frustrada; Mãe Salva 
   

Eu era uma pessoa muito desanimada cerca de oito meses atrás. Eu 
bebia e perdi o amor de meu filho e amigos. Eu estava tão perdida nas 
trevas que eu não sabia o que fazer. Meu filho me pediu para não 
beber mais e isso me magoou tanto que eu pensei que a única saída 
era tirar a minha vida. Eu nunca havia compreendido que Jesus me 
amava e que iria me ajudar, quando eu pensava que eu não teria 
qualquer ajuda de Jesus.   
“Louvado seja o Senhor Jesus, Ele se importa”.   
Uma noite, às 6:30, deixei meu filho na minha mãe. Eu o abracei e o 
beijei dando-lhe adeus porque eu pensava que nunca mais iria vê-lo 
novamente e o meu coração estava estraçalhado. Quando voltei para 
casa, ajoelhei-me em minha cama e clamei para que Deus me 
perdoasse por ser uma covarde e que encontrasse um lugar no céu 
para mim, uma vez que eu estava perdida. Eu também lhe pedi para 
cuidar do meu filho e orientá-lo ao longo de sua vida. Então eu me 

levantei, peguei o meu rifle calibre 30-30, e coloquei no meu coração e disparei. De alguma 
forma não havia dor e eu agradeci ao Senhor, sem saber que Ele estava respondendo a oração 
que eu havia acabado de fazer.   
Acordei alguns dias depois no hospital. Tudo parecia um sonho, mas muito verdadeiro. Meu 
irmão e cunhada que eram salvos oraram por mim, e também todos os guerreiros de oração na 
igreja do irmão Dan Rogne. Deus ouviu suas orações e teve piedade de minha alma e me salvou. 
Eu simplesmente não consigo agradecer ao Senhor o suficiente.   
O médico disse aos meus pais e ao irmão Dan que na noite em que eles me trouxeram, tão logo 
eles me davam sangue ele se perdia. Ele lhes disse que não havia nada mais que ele pudesse 
fazer e que eu estava morrendo, mas Jesus entrou em cena e parou o fluxo de sangue. Na 
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segunda semana Deus me deu forças para caminhar até o banheiro e em um mês eu estava em 
casa com o meu filho e em cinco semanas eu freqüentava a igreja.   
Então, Deus enviou o irmão Branham aqui. Eu tinha um cartão de cura e nós assistimos todos 
os cultos três vezes por dia, e pensei que não ia receber oração. Na última noite eu caminhei 
através da fila e eu soube que eu estava curada. Eu nunca voltei ao meu médico porque eu tinha 
medo de perder a minha vitória, mas o meu braço doía e eu orei até que eu senti que estava tudo 
bem para obter um raio-X. O médico comparou o novo raio-X com os antigos e eu descobri que 
eu tinha um pulmão novo, sem cicatrizes nele. Também que minhas costelas estavam crescendo 
de volta no lugar onde elas haviam sido serradas. Meu médico não conseguia entender. Eu disse 
a ele que Jesus me curara.   
Eu havia algum tempo antes perguntado ao médico quando que eu seria capaz de voltar ao 
trabalho e ele me disse que em cerca de dois anos, mas quando eu poderia usar o meu braço 
esquerdo, assim como o meu direito, ele não pôde me dizer.   
Estou tão feliz que mal posso escrever este testemunho. O Senhor salvou a minha alma, me deu 
um novo pulmão, e minhas costelas estão crescendo novamente; também me livrou do hábito da 
bebida. Agora eu sou uma boa mãe e o meu filho tem orgulho do que Jesus fez por mim e por 
ele. Desde que isso aconteceu, minha mãe, filho e muitos amigos foram salvos. Agora, meu filho 
e eu queremos ser obreiros para o Senhor, e nós também queremos o batismo do Espírito Santo. 
Ore por nós.   
Srª. CLEO KELLER   
Rota 3, Caixa Postal 730   
Tacoma, Washington 
 

--------oo0oo-------- 
 

Família Alegre Com a Cura do Pai 
   
17 de julho de 1947.   
Meu marido teve doença de Bright e estava doente desde fevereiro, e estava todo inchado. 
Nossos médicos aqui não conseguiam lhe fazer nenhum bem. Tivemos três médicos diferentes, 
mas parecia que ele piorava em vez de melhorar. Ele finalmente perdeu sua mente.   
Quando o irmão Branham veio a Jonesboro, nós o levamos para os cultos para receber oração. 
Agora ele está indo para casa e faz o seu trabalho como se ele nunca estivesse doente. O 
inchaço se foi, e ele tem a sua mente de volta. Quão maravilhoso foi para ele ser curado. A 
família está feliz em saber que o Senhor pode fazer coisas que o homem não pode fazer.   
Srª. JOE GAM   
Harrisburg, Arkansas 
 

--------oo0oo-------- 
 

Mãe Agradecida Pela Cura da Filha 
   
19 de setembro de 1947.   
Eu sou grata a Deus por curar a minha menina depois que você orou por ela em Jonesboro, 
Arkansas. Quando você orou por Rita, você disse: “Se a mãe quer saber o que está errado com 
a sua menina, ela pode me ver e eu vou lhe dizer”. Mas o edifício estava tão cheio e eu estava de 
pé atrás do edifício e, quando eu consegui uma chance de chegar até você, eu simplesmente não 
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tive coragem de me aproximar mais e perguntar-lhe, quando todo mundo parecia tão ansioso 
para falar com você como eu também estava, então eu decidi que iria esperar e te escrever uma 
carta e perguntar-lhe o que estava errado com ela. Ela não teve mais os problemas que ela 
tinha.   
Seu nariz inchava quando ela se deitava à noite e quando ela se acordava de manhã era difícil 
para ela respirar. Ela me disse que eu estava lhe sufocando quando eu chegava perto dela, mas 
ela está bem agora, e eu quero agradecer a Deus por sua cura, mesmo que eu nunca soubesse o 
que lhe causava os problemas. Que diferença faz agora uma vez que ela está sã? Eu quero 
retornar e dar graças a Deus porque Ele é digno de todo o louvor.   
Srª. JERRY FORD   
Brawley, Califórnia 
 

--------oo0oo-------- 
 

Repreensões a Satanás Por Tentar Destruir a Fé 
   
18 de junho de 1948.   
Na reunião em Boise, que aconteceu de 2 a 4 dezembro de 1947, eu consegui entrar na fila de 
oração. Eu havia escrito várias coisas no meu cartão de oração para receber oração, entre elas 
sobre um problema de sinusite e problema bronquial crônico, sendo que ambos os problemas os 
médicos têm muito pouco controle ou nenhum. Eu fui a um especialista apenas numa tentativa 
de fazer algo sobre o problema brônquico. Eu só fui autorizada a passar no fim da última fila de 
fé na última noite da reunião. Naturalmente, por esse tempo eu pensei que não iria entrar na fila 
de modo algum e a minha fé começou a se enfraquecer, mas mesmo assim eu tentei de qualquer 
maneira. Nenhuma alteração ocorreu após a reunião ter acabado e fomos para a rua a caminho 
de casa, e então de repente eu notei uma mudança na minha condição espiritual lá no fundo de 
minha alma. Eu poderia ter gritado. Então eu percebi que a sinusite se foi.   
Só então em fevereiro de 1948 que eu percebi que uma cura do problema brônquico estava 
ocorrendo. “Louvado seja o nome maravilhoso de Jesus”. Esta é a parte do meu testemunho que 
eu gostaria que todos pudessem receber. Depois da cura da sinusite, eu fui atacada pelo velho 
inimigo da nossa alma e, claro, ele tentou me fazer acreditar que eu não estava curada, 
enviando o que parecia ser em cada caso um outro ataque de sinusite. Eu simplesmente senti 
que eu não podia aceitar isso, e eu não aceitei. Eu repreendi o inimigo no maravilhoso nome de 
Jesus, e disse: “Satanás, você é um mentiroso e pai da mentira. Eu estou curada e eu sei que eu 
estou. Em nome de Jesus eu ordeno que você me deixe”. Acredite em mim, ele teve de ir.   
Sem dúvida, muitas pessoas perdem as suas maravilhosas curas dessa maneira, e eu só queria 
que eles pudessem saber fazer exatamente o que eu fiz, porque se isso funcionar para mim, irá 
funcionar para qualquer pessoa que tente o mesmo método, pois Deus não faz acepção de 
pessoas. Se as pessoas colocassem isso em prática mais curas seriam experimentadas por todos.   
Srtª. MARGARET WARWICK   
Avenida N. W., Rua  21, 1230  
Portland, Oregon 
 

--------oo0oo-------- 
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Mãe Idosa Envia Um Testemunho Notável 
   
9 de fevereiro de 1948.   
Pela oração e pela fé, no dia 4 de dezembro fui para Boise, Idaho, para uma campanha de cura 
dada pelo Rev. William Branham. Fui maravilhosamente abençoada. Eu fui curada da minha 
aflição de longa data. Eu sofria de artrite óssea e neurite, minhas mãos e pés estavam torcidos e 
deformados. Eu não tenho sido capaz de usar qualquer tipo de sapato por 12 anos; eu mesma 
tinha que fazê-los com um couro mais macio. Eu havia perdido um olho com úlceras causadas 
pela artrite, e durante alguns anos úlceras se desenvolveram mais tarde no outro olho, ao ponto 
de eu ter passado quatro meses e meio em um hospital para salvá-lo. Eu só tinha um pouco de 
visão no olho esquerdo. As úlceras deixaram uma cicatriz profunda na parte inferior da pupila e 
eu estava completamente cega quando se tratava de olhar para baixo; minha visão estava se 
perdendo rapidamente. Fui ao médico e ele disse que eu tinha uma catarata entrando no olho e 
que em seis meses eu estaria cega, mas eu fui a um culto de cura, e louvei a Deus para que fosse 
salvo.   
Cheguei ao ponto em que os médicos nada podiam fazer por mim, a não ser me dar pílulas para 
dor; eu estava quase encurvada e era tudo que eu podia fazer para me locomover. Eu sabia que 
logo estaria na cadeira de rodas ou deitada e completamente cega. Louvado seja Deus pelo 
envio da libertação, pois através de William Branham Deus ouviu nossas orações e tem 
maravilhosamente me curado. Agora posso andar melhor do que antes em 30 anos; os meus pés 
estão simplesmente endireitados, posso usar sapatos de couro duro e as minhas mãos estão 
quase endireitadas, pelo menos eu posso endireitar os meus dedos e usá-los novamente. A 
cicatriz saiu do meu olho, algo que nenhum médico poderia fazer, e a minha visão melhorou 
muito.   
Srª. CLAUDE C. BARBER   
Hammett, Idaho   
c / a Sra. W. Hooly   
   
Cinco meses depois:   
   
6 de junho de 1948.   
Eu gostaria de dizer que o testemunho continua ainda hoje. No momento da minha cura eu 
pesava cerca de 45 quilos, e agora eu peso 62. Eu estou bem ereta, onde antes eu estava quase 
encurvada, e eu não tenho tomado nenhuma pílula para dormir ou pílulas para qualquer tipo de 
dor. Sou capaz de caminhar melhor do que eu caminhava há 30 anos. Mais uma vez eu digo que 
à Deus seja a glória pelo que Ele tem feito por mim.   
Srª. CLAUDE C. BARBER 
Hammett, Idaho   
   
Gostaria de confirmar o testemunho de cura de minha esposa em 4 de dezembro de 1947, na 
reunião do irmão Branham. Ela foi maravilhosamente abençoada e ainda está progredindo dia 
após dia. O Senhor tem feito mais em uma hora do que os médicos foram capazes de fazer. À 
Deus seja todo louvor e glória.   
Sr. CLAUDE C. BARBER 
Hammett, Idaho 
 

--------oo0oo-------- 
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Curados Pelo Rádio 
 
 2 de Junho  de 1947.   
Há algum tempo atrás você esteve realizando cultos de cura e no rádio você fez o comentário 
para a audiência que se houvesse alguém aflito que pusesse suas mãos sobre o rádio.   
Eu tinha um tumor sobre a minha cabeça e eu coloquei minha mão no rádio e fui curado. Eu me 
sinto 10 anos mais jovem. Minha esposa também foi curada em uma de suas reuniões.   
Sr. e Srª. O. PREMO   
Mammoth Spring, Arkansas 
 

--------oo0oo-------- 
 
10 de junho de 1948.   
Quero agradecer a Deus de todo o meu coração por me curar do meu problema de audição. Na 
noite de domingo em que o irmão Branham orou por mim eu pude sentir nos meus nervos o 
poder de Deus operando. Eu podia sentir uma corrente de poder passar pelos meus nervos e 
para minha surpresa, eu podia ouvir tudo o que você me disse para dizer. “Glória a Deus para 
todo o sempre”. Eu não sou digno de que Ele tenha feito isso por mim. Minha audição está 
gradualmente voltando para mim. Posso dizer isso cada vez mais o tempo todo. Meus vizinhos 
também pensam que isso é maravilhoso. A professora da minha filha na escola também pensa 
que é maravilhoso que o Senhor a curou.   
Srª. GRACE RAYBURN   
Avenida Pacífico, 7615 
Tacoma, Washington 
 

--------oo0oo-------- 
 
Eu estava com a saúde ruim, problemas femininos, nervosa, numa condição precária, e tinha 
que tomar remédios o tempo todo, até que eu recebi oração pelo irmão Branham. Eu ouvi falar 
de uma reunião do irmão Branham em Pensacola, e eu fui acreditando que eu ia ser curada. 
Não tomei nenhuma dose de medicamento desde então. Deixei um lenço para o irmão Branham 
orar, um para o meu marido e um para o meu filho. E agora ambos estão curados. Meu marido 
tinha problemas de sinusite. Seu nariz costumava pingar a cada três ou quatro horas, mas isso 
não aconteceu mais desde que ele recebeu o seu lenço. Meu filho havia tido crises de dor de 
cabeça. Graças a Deus pelo irmão Branham.   
Srª. MONROE THOMPSON   
Sopchoppy, Flórida 

 

--------oo0oo-------- 
 

Testemunhos Recentes 
 
22 de maio de 1947.   
Recebi sua carta segunda-feira dia 19, e eu fui para o quarto, fechei as portas e coloquei a fita 
em mim, orei e Deus me curou instantaneamente.   
Eu não podia fazer qualquer coisa de modo nenhum e eu tinha que tomar remédio para repouso 
o tempo todo, mas louvado seja o Senhor, estou bem e fazendo o meu próprio trabalho. Eu 

LUIS HENRIQUE
Realce

LUIS HENRIQUE
Realce



Proezas da Fé: Testemunhos de Curas e Milagres nas Reuniões Branham 

31 

 

estava em um estado terrível. Tudo que eu quero fazer agora é louvar a Deus; eu gostaria de 
gritar desde os telhados das casas para o mundo.   
Srª. ALTA BRUMLEY   
Rota 1, Caixa Postal 54   
Lake City, Arkansas 
 

--------oo0oo-------- 
 
24 de março de 1948 
Eu devo escrever e dizer-lhe o quão maravilhosamente o Senhor me curou. Cerca de dois meses 
atrás, eu enviei um lenço para ser ungido. Coloquei o lenço no meu corpo e por quase dois 
meses, nada aconteceu. Cerca de duas semanas atrás, eu estava tão ruim que eu senti que não 
podia aguentar mais. Na terça-feira meu marido foi ver os preparativos do hospital para que eu 
pudesse ir para o hospital. Eu estava para ir ao dia seguinte, mas eu adiei até a próxima 
segunda-feira para que eu pudesse fazer preparativos para alguém cuidar dos meus dois filhos. 
Na quinta-feira da mesma semana o Senhor maravilhosamente me curou, e eu não tive mais 
problemas desde então.   
Srª. ELIZABETH WILSON   
Rua SE, 508 F 
Auburn, Washington 
 

--------oo0oo-------- 
 

Testemunhos Adicionais 
 

25 de maio de 1948.   
Você repreendeu as cataratas nos olhos do meu menino, enquanto você estava em Pensacola, na 
Flórida, e seus olhos estão muito melhores; e por mim, eu tinha uma gripe e não conseguia me 
livrar dela, e não tinha sido capaz de ir à igreja por vários meses ou mais. Suas orações têm 
feito maravilhas a mim. Cheguei em casa bem do meu resfriado após passar pela fila de oração 
e fui capaz de lavar a minha roupa, algo que eu tinha sido incapaz de fazer por cerca de dois 
anos, e agradeço a Deus do fundo do meu coração por me curar de muitas maneiras. Eu vou à 
todos os cultos da igreja agora. Todos nós pertencemos à Igreja Batista Missionária. 
Agradecemos a Deus por enviar um servo do Senhor como você ao longo de nosso caminho. 
Você também nos ajudou muito espiritualmente.   
Srª. A. S. KVIKSEY   
Rota 1, Caixa Postal 61 A   
Cantonment, Flórida 
 

--------oo0oo-------- 
 

31 de maio de 1948.   
Eu sou a menina por quem você orou em sua campanha em Tacoma, Washington, na noite de 
domingo. Eu fui curada de cegueira e de problemas orgânicos. Eu não uso mais os meus óculos. 
Minha mãe havia testado os meus olhos por um oftalmologista, e os meus olhos sararam 
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completamente. Ele ficou surpreendido. Eu me sinto tão bem e agradeço a Deus por me curar. 
Agradeço a você, irmão Branham, pela sua oração de fé.   
MARY DELLENA RAYBURN     
Avenida Pacífico 7615    
Tacoma, Washington 
 

--------oo0oo-------- 
 

Trazida à Reunião em Ambulância; Deixa a Maca Trás 
 

12 de agosto de 1948. 
Eu estava com problema de coração por 18 meses e eu havia virado 
o rosto para a parede e eu havia me entregado a Deus mais do que 
uma vez. Meu marido havia chamado médico após médico e eles 
disseram que não havia qualquer remédio que pudesse me curar. 
Embora eu tomasse remédios, eu sabia que nunca seria curada até 
que o Senhor o fizesse. 
Quase todos os ministros na cidade vieram e oraram por mim e eu 
recebia algum alívio, mas apenas por um curto período de tempo. 
Quando o irmão Branham veio para a cidade, meu marido chamou 
uma ambulância para me levar para que o irmão Branham orasse 
por mim, e eu fui levada de maca para a ambulância. Depois que ele 
orou por mim eu me senti como uma nova pessoa. Levantei-me e rolei minha maca no chão. 
Agora eu sou capaz de fazer o meu trabalho de casa e visitar meus amigos. 
Tenho certeza de que o irmão Branham é um homem enviado por nosso Salvador, e eu digo que 
Deus o abençoe em seu trabalho. 
Srª. M. HORNBECK 
Sedalia, Missouri 
 

--------oo0oo-------- 
 

Milagre Realizado em Um Caso de Um Bebê Aflito 
 

30 de agosto de 1948 
Querido irmão Branham: 
Quero louvar ao Senhor pela cura de meu netinho, que ao nascer pesava 
apenas 2 quilos e em pouco tempo desenvolveu duas hérnias ruins. Na 
idade de três meses, ele teve que fazer uma operação por uma delas. Os 
médicos disseram que não poderiam operar a outra até que ele tivesse 
um ano de idade. 
Levei-o para a sua reunião em Pensacola, e quando você orou por ele 
Jesus não só curou a hérnia, mas o outro problema que ele tinha, e 
agora ele é um bebê perfeito, pesando 10 quilos. Eu estou contando isso 
para todo lugar que eu vou para a glória do meu Senhor. 

Srª. MARY E. THACKER 
Milton, Flórida 

--------oo0oo-------- 
Vítima da Febre do Feno em Miami Agora Comemorando a Cura 
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24 de agosto de 1948 
Enquanto o irmão Branham esteve aqui em Miami no inverno passado, fui completamente 
curada da sinusite e febre do feno combinados. Eu tinha perdido muitos dólares para a 
medicina, mas apenas por um alívio temporário. Eu espirrava até que eu pensei que eu pudesse 
arrancar meu cabelo, caso eu ficasse tão distraída. Meu nariz era como uma torneira e o 
próprio ar que eu respirava me causava espirros, mas graças a Deus, através da fé (edificada 
por ver os milagres de Deus realizados através de você) eu fui curada. 
Srª. GAVIN HAZEL 
Caixa Postal. 121 
Hialeah, Flórida 

 
--------oo0oo-------- 

 
Mulher da Geórgia Recebe a Fita Ungida, Bengala é Descartada 

 
Eu tinha artrite nos meus joelhos e tive que andar com uma bengala. 
Eu escrevi para o irmão Branham e lhe pedi para que orasse por mim 
e que me enviasse uma fita ungida. Eu não tive que usar minha 
bengala desde então. Eu coloquei a fita em Nome de Jesus. O velho 
demônio continuava voltando, mas eu obedeci a Escritura que nos diz 
“resista ao diabo, e ele fugirá de vós”, e manter-se firme na fé. Eu lhe 
ordenei para ir embora no nome de nosso Senhor Jesus Cristo 
ressurreto e no Poder do Espírito Santo, e para que deixasse o templo 
que foi comprado com o Sangue do Cordeiro. Gostaria de dizer-lhe o 
que está escrito: “Pelas Suas pisaduras fomos sarados”, e eu fui 
sarada. “Aleluia”. 
Srª. JIM POLLARD 
Rota 2 
Summerville, Geórgia 

 
--------oo0oo-------- 

 
Moça Liberta de Uma Prolongada Enfermidade da Dança de São Vito  

 
19 de julho, 1948. 
Querido irmão Branham: 
Eu certamente agradeço a Deus pelo seu dom que Ele tem dado a você. Eu fui curada em seu 
serviço em Portland, Oregon. Desde que eu tinha cerca de 10 anos de idade eu tive coréia (ou 
Dança de São Vito, como é mais comumente chamado). Minha condição se tornava pior a cada 
ano, até que eu estava tão mal que eu não podia ficar em uma cama. Mas graças a Deus, eu 
estou liberta! 
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Muitos amigos me disseram o quão bem eu pareço, então eu sei que Deus não 
apenas me permite saber da minha cura completa, mas Ele muda a aparência 
externa também. 
Eu também tive uma grande alegria de estar nas reuniões em Tacoma, e lá eu 
testemunhei a cura maravilhosa nos muitos corpos doentes lá. Agradeço a 
Deus por este privilégio. 
Estou orando por você, irmão Branham, para que Deus lhe conceda força 
suficiente para prosseguir com a obra que Ele deu a você. 
Sua irmã em Cristo, 
DOROTHY LUTTER 
 
PS: Desde que Deus me curou eu sou capaz de dirigir um carro, coisa que eu 
nunca fui capaz de fazer antes. 
 

--------oo0oo-------- 
 

Curado Pela Fé Antes da Oração 
 
8 de agosto de 1948. 
Gostaria de enviar o testemunho de meu pai, o Sr. Lucas Brown. 
Ele foi declarado com uma doença cardíaca grave e era esperado para morrer a qualquer 
momento. 
Ouvimos dizer que estavam em Pensacola e o levamos até lá. Ele disse que sentiu que estava 
curado antes de entrar na fila de oração. Depois que voltamos para o automóvel, eu o levei ao 
médico e fez um exame do seu coração. O médico disse que não havia nenhum sinal de 
problemas cardíacos. Eu louvo ao Senhor por curá-lo. 
Srª. LILLIAN WHISENHANT 
Caixa Postal 115 
Prichard, Alabama. 
 

--------oo0oo-------- 
 

Enfermeira Curada Enquanto o Irmão Branham Ora Por Audiência 
   
12 de julho de 1948   
Enquanto o irmão Branham realizava a sua reunião em Vancouver, em novembro de 1947, eu 
fui incapaz de obter um cartão de oração. Mas quando o irmão Branham orou por todos os 
presentes eu fui milagrosamente curada de doença cardíaca e condição nervosa. Eu tinha uma 
condição ampliada de um dos lados do coração, durante 30 anos ou mais, o que causou em 
certa medida uma condição anêmica.   
Como todos estavam em reverência e oração, eu coloquei minha mão direita sobre o coração. O 
irmão Branham começou a sua oração e no mesmo instante eu senti uma dor no coração 
rasgando ou esmagando, e no mesmo momento uma nuvem de glória veio por cima de mim 
(como um forte nevoeiro), cobrindo-me da cabeça aos meus quadris, e depois saiu.   
Eu soube que o meu coração foi curado e mais tarde soube que os meus nervos estavam 
controlados e que o inchaço desapareceu.   

LUIS HENRIQUE
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Louvado seja Deus por todas as suas bênçãos a cada um. Minha oração para o irmão Branham 
é de que Deus lhe dê força para continuar até o fim.   
Srª. M. HIGGINSON, R. N. 
Rancho Indian Gardens  
Savona, Columbia Britânica, Canadá 
 

--------oo0oo-------- 
 

Jovem Curado de Estrabismo, Livra-se de Pedras nos Rins 
   

4 de agosto de 1948.   
Recebi a minha primeira edição de sua publicação hoje. Não só desfrutei dos artigos de 
inspiração, mas fiquei feliz de ver que era um trabalho tão limpo e tão tipograficamente perfeito.   
Eu gostaria de apresentar o meu testemunho de cura recebida quando o irmão Branham visitou 
San Antonio, em fevereiro de 1947. Naquela ocasião eu fui instantaneamente curado de um olho 
estrábico. Além disso, a visão voltou para esse olho que estava quase cego devido a um nervo 
óptico paralisado. Além disso, cerca de quatro ou cinco dias depois de receber oração, eliminei 
pedras nos rins e uma dor nas costas persistente já de longa data também desapareceu, assim 
como uma infecção em um caso de um pé de atleta que eu não considerei grave o suficiente para 
por na lista do meu cartão de oração.   
FREDERICK H. DREXLER   
1302 E. Market St.   
Indianapolis, Indiana. 
 

--------oo0oo-------- 
 

Tuberculose Estava Reivindicando Vida de Jovem Mãe; A Oração Lhe Restaura  
   

3 de agosto de 1948   
Como eu louvo a Deus por Seu dom maravilhoso de cura e pela humildade do irmão Branham 
de usar o dom que Ele lhe deu.   
Foi em um de seus cultos, em Eugene, Oregon, que o Senhor me curou de úlceras e da 
tuberculose que estava rapidamente tomando minha vida. Agora eu me alimento bem e tenho 
força para fazer o meu trabalho e cuidar dos meus três filhos pequenos. Que alegria saber que o 
Senhor se importava o suficiente para curar o meu corpo através do ministério do irmão 
Branham. Eu sei que Ele curou-me para trabalhar para Ele.   
É minha fervorosa oração para que Deus dê ao irmão Branham forças para que pessoas de 
outros países possam ver o poder de Deus em ação, como eu vi.   
Srª. S. E. VAALE. 
Sutherlin, Oregon 
 

--------oo0oo-------- 
 

Deus Realiza Operação Após Fita Ungida Ser Enviada Para Esposa de Ministro 
   

11 de setembro de 1948   
Eu estava sofrendo com uma terrível aflição do coração que me incomodava o tempo todo. Meu 
marido escreveu ao irmão Branham e no dia que ele enviou o lenço ungido de seu corpo fui 
instantaneamente curada. Meu coração tem estado normal desde então.   

LUIS HENRIQUE
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Mais tarde eu tive outras aflições no meu corpo e escrevi por outra fita ungida. Eu tinha um 
tumor na cabeça; nesta sexta-feira, 3 de setembro, cerca de 11:00, meu couro cabeludo estava 
aberto e o tumor saiu na minha mão, com raízes e tudo e sem nenhuma gota de sangue. Eu 
salvei o tumor e o tenho guardado. O buraco em minha cabeça está sarando muito bem. Eu 
louvo ao Senhor por este maravilhoso livramento.   
Srª. C. R. FARMER 
General Delivery 
Vernon, Illinois 
 

--------oo0oo-------- 
 

Mulher de Outro Ministro Livre de Tumor Após Receber Oração 
   
1 de outubro de 1948   
Minha esposa recebeu oração na reunião do irmão Branham em Salem, Oregon, em novembro 
de 1947, e foi curada instantaneamente de uma ferida na coluna e de duas vértebras inferiores 
que estavam trincadas e fora de lugar. O Raio-X mostra que agora está perfeito. Também depois 
que se passou algumas horas após ter recebido oração, ela se livrou de um tumor e de uma dor 
de cabeça do qual ela sofria durante anos e que nunca mais retornou. Louvado seja o Senhor, já 
faz agora 11 meses desde a sua cura, e é maravilhoso.   
Rev. JOHN T. HAUCK   
Caixa Postal 603   
Whitehall, Montana 
 

--------oo0oo-------- 
 

Espírito Testifica à Mulher Quando a Fita Ungida Chega 
   
1 de setembro de 1947.   
Eu recebi a fita que o irmão Branham me enviou, e eu devo dizer que a minha boca e garganta 
estão melhores do que estavam em três anos. Eu louvo a Deus por responder a sua oração, pois 
sei que você tem orado por mim. Em um certo momento eu senti como se estivesse orando por 
mim, e eu fechei os meus olhos e o poder de Deus desceu sobre mim e comecei a falar em 
línguas. Três dias depois eu recebi a fita, e eu a estou usando como você disse.   
Srª. ALICE DIVAN 
Rota Nº.1   
Dexter, Kentucky 
 

--------oo0oo-------- 
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RELATO DE CURAS OCORRIDAS NA CAMPANHA BRANHAM DE 
SEATTLE, EM NOVEMBRO DE 1948 

 

 
Auditório Cívico de Seattle onde ocorreu a reunião Branham 

 
Eu tive um olho que com a idade de quatro anos, o músculo foi cortado, isto é, o mais próximo 
do meu nariz. O olho foi operado há dois anos em um esforço para endireitá-lo e o olho estava 
saindo de foco. O médico disse que ele pode eventualmente ficar fora de foco novamente e que 
eles queriam operar. Eu vim aqui para as reuniões em 4 de novembro de 1948 e fui curada 
enquanto me sentava junto à audiência.   
Eu vim aqui com uma extensa formação médica e eu não estava preparada para aceitar tudo 
logo de cara. Em outras palavras, eu era cética. Estar nestas reuniões tem sido uma grande 
revelação para mim. Não há dúvida sobre tudo isso agora!   
Srtª. Jean Smith   
(Elliot 3846)   
(Higienista dental)   
Rua Cherry, 1107 
Seattle, Washington 
 

**** 
   
Eu fui curada nas reuniões de Salem, Oregon, de um estrangulamento de hérnia. Eu tinha essa 
aflição por dois anos. Fui a três médicos aqui em Seattle e dois deles me deram seis semanas de 
vida, a menos que eu fosse operada. Fui para o terceiro médico que era cristão e declarou o 
meu caso e como eu me sentia sobre isso. Ele me disse que ele não poderia me operar de 
maneira alguma porque eu estava muito debilitada. Ele me levantou, mas eu lutei contra a 
operação porque durante esse tempo eu tinha a promessa do Senhor de que Ele iria me curar. 
Eu estava firmada nessa promessa, não sabendo quando isso aconteceria. Três dias antes de eu 
chegar para as reuniões, disparos como de eletricidade passaram pelo meu corpo e eu disse ao 

LUIS HENRIQUE
Realce



Proezas da Fé: Testemunhos de Curas e Milagres nas Reuniões Branham 

38 

 

meu marido que eu iria às reuniões Branham, com ele comigo ou sem. Ele foi comigo. Eu fui 
curada antes que eu passasse pelo irmão Branham. Agora eu sei disso porque quando ele veio a 
mim o poder do Senhor era tão forte que ele disse: “Onde está isso?”, e isso se foi. Eu sabia que 
eu estava curada. Louvado seja Deus! Até então, era impossível para mim me ajoelhar quando 
eu queria orar, mas agora eu posso fazer isso por horas e não me incomoda nem um pouco. Sou 
esposa de um ministro.   
Srª. E. BENTON   
Mirror Lake, Washington 
 

**** 
 
Minhas aflições eram cegueira parcial e desordem feminina. Minha cegueira começou há três 
anos no meu olho esquerdo. Eu nasci totalmente cega do meu olho direito. Eu vim para a 
reunião na quarta-feira, 3 de novembro de 1948, com a ajuda de uma bengala por causa da 
minha condição de cega. Ontem à noite, 4 de novembro de 1948, depois de passar pela fila de 
oração e de receber oração, eu deixei a plataforma e em seguida quando eu estava andando 
pelo corredor para ir para casa, eu sabia que o Senhor havia tocado o meu corpo, e eu fui capaz 
de ir para casa. Eu tinha que atravessar a rua em um cruzamento muito movimentado e depois 
eu tinha que caminhar até a outra rua, onde não havia muito tráfego e quase não há luzes. 
Estava muito escuro. Eu subi até o morro e quando entrei na minha casa, meu marido disse: 
“Quem te trouxe para casa?”. Eu disse: “Eu vim por mim mesma, porque eu posso ver”. Meu 
marido mal podia acreditar. Eu sei que estou salva, porque eu sempre tive muito medo até 
então, mas na noite passada eu não estava com medo, porque isso era como uma luz me 
seguindo e eu podia ver. Amém!   
Srª. JULIE MARIA DEBRITZ   
Rua Dawson, 4221 
Seattle, Washington 
(Lander 3577) 
 

**** 
 
Quando eu tinha uns oito anos de idade eu tive uma queda muito ruim em um canal. Na época, 
eu não sabia disso, mas minha coluna ficou ferida. Eu também havia ferido os meus dentes da 
frente. Durante meus tempos de escola eu sofri graves dores nas costas ao ponto em que parecia 
que uma perna era mais curta que a outra. O médico mediu minha perna a partir dos quadris 
para baixo e descobriu que não eram minhas pernas, mas era algo a ver com a minha pélvis e 
com um raio-X descobri que eu tinha um curva “s” em minha espinha. Eles disseram que não 
havia nada que pudesse ser feito por mim a menos que eu usasse um calçado alto em um lado, o 
qual eu tinha um, mais ou menos, mas ele não ajudava. Um ano atrás no outono passado, um 
médico me disse que eu tinha espasmos contínuos dos músculos nas costas e ele disse que não 
poderia fazer nada por mim e ele recomendou que eu fosse a um ortopedista. Eu nunca fui lá. 
Em vez disso, fui às reuniões do irmão Branham em Tacoma. Meu propósito em ir lá era levar o 
meu menino que sofria de convulsão. Na última noite das reuniões eu passei pela fila da fé com 
ele e enquanto esperava para ir à plataforma, ocorreu-me se eu pudesse exercer a fé para que 
eu fosse curada. O irmão Branham orou por mim e disse: “Deus abençoe esta mulher e seu 
filho”. Senti algo passar por mim. Foi uma sensação maravilhosa. Quando cheguei em casa 
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ambas as pernas estavam retas e normais. No dia seguinte eu estava dolorida por todo meu 
corpo. Eu disse ao diabo que isso era apenas os meus órgãos se acostumando com sua nova 
posição. Eu tive outra prova de que isso era algo que eu não podia duvidar. Na primeira noite 
nas reuniões do irmão Branham aqui em Seattle o mesmo médico me disse que eu tinha uma 
doença incurável. Eu estava em uma dieta sem sal. Depois de ouvir o irmão Bosworth eu 
simplesmente aceitei o Senhor como meu Curador e desde então não tive dores de cabeça ou 
quaisquer sintomas de doença renal. Hoje, 10 de novembro de 1948, o meu médico me examinou 
e relatou que não há absolutamente nenhum traço da doença nos rins. 
Srª. MARCIA FITCH   
SW 61, 3248    
Seattle, Washington   
(West 3822) 
 

**** 
 
Carol Louise teve uma queda de 3 metros a partir de uma varanda e ficou com os olhos 
estrábicos desde então. Seus olhos estavam muito fracos. Os médicos tentaram vários 
tratamentos e eles disseram que ela teria que usar óculos e que ela não poderia melhorar. O 
irmão Branham orou por ela e os seus olhos foram endireitados completamente e sãos.   
Carol Louise Palmer   
(5 anos)   
B. E. Palmer, (o pai)   
Avenida Harbor; Rua 1059    
Seattle, Washington 
 

**** 
 
No outono passado nas reuniões Branham em Salem, Oregon, fui curada de uma doença muito 
séria de alargamento do coração. Os médicos não podiam fazer nada por mim. Depois de estar 
no hospital por quase um ano Deus se responsabilizou por mim e me curou.   
Louvado seja Deus!   
Srª. MILDRED SCHULTZ   
Rua South Third, 219   
Shelton, Washington   
(Tel. 649-W) 
 

**** 
 
Tenho sido severamente afligida com asma por cerca de dez anos. Há dez anos atrás fui levada 
ao hospital e fiquei inconsciente por dois dias e meio. O Dr. Foreman foi o meu médico. Desde 
então, tenho estado em altas e baixas com esta doença terrível. Um dia eu estava bem e no dia 
seguinte eu estava mal. Vim para Seattle para as reuniões Branham incapaz de ficar de pé por 
mais de meia hora. Se eu ficasse por períodos muito longos eu me encontraria completamente 
debilitada. Meu pastor, o Rev. Sam McGill, da Igreja Assembléia de Deus, foi quem me trouxe. 
Deitei na maca e como eu estava deitada lá, quando o irmão Branham estava orando pelos 
enfermos, ele virou-se para mim, olhou para mim e disse: “Irmã, qual é o seu problema?”. 
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Disse-lhe que estava doente com asma por dez anos. Ele saltou da plataforma, veio a mim, e fez 
uma oração simples e eu fui curada instantaneamente. Eu não tive nenhum retorno do problema 
desde terça-feira à noite, 2 de novembro de 1948. O Senhor é bom e misericordioso.   
Srª. RUTH NEWMAN   
Enfermeira registrada 
Telefone 647-M   
Avenida Cascade, 528   
Shelton, Washington 
 

**** 
 
Eu fui curado nas reuniões de Tacoma de um tumor ou problema que estava em meu estômago 
por um período de 31 anos. Os médicos aqui em Seattle olharam para ele através da 
fluoroscopia e eles disseram que o tumor tinha uma ligação presa a ele pelo coração e disse que 
a única coisa que podia fazer era operar. Eles estavam com medo de fazer isso. Enquanto isso 
nas reuniões Branham, no dia 14 de maio de 1948, eu estava na fila de oração e depois de 
atingir o primeiro passo, o Senhor me tocou antes que eu alguma vez recebesse oração! Três 
dias mais tarde em casa, aquela ligação se soltou do corpo e o tumor saiu fora. Eu não tive 
nenhum problema de dor ou qualquer dor desde então. Agora em 3 de novembro de 1948, eu 
não estou sofrendo de nenhum efeito nocivo disso e eu estou completamente curado. Louvado 
seja o Senhor! 
Ele tem me conservado todo esse tempo e o médico não pôde encontrar nenhum vestígio do 
antigo problema. Depois de sofrer por 31 anos de dores de cabeça contínuas e para o qual os 
médicos disseram que não podiam fazer nada, eu me sentei durante estas reuniões, e fiquei na 
platéia orando pelos outros e o Senhor tocou o meu corpo. Louvado seja o Senhor por isso!   
LINTON L. STEVENS   
Avenida Concord, 1429    
Seattle, Washington 
 

**** 
 
Tenho sido afligida com adesões ruins no meu lado durante 28 anos. A dor era tão terrível que 
eu mal podia comer e dormir. Nas reuniões em Tacoma, enquanto o irmão Branham orava pela 
audiência, o Senhor me curou e eu fiquei completamente livre das dores severas.   
Srª. JOHN SHAW   
3012-21 Sul   
Seattle, Washington   
(Lander 6828) 
 

**** 
 
O Senhor me curou completamente do câncer, rins fracos, catarro e de uma torção nas costas. 
Este é o resultado do irmão Branham orando por mim nas reuniões no Auditório Cívico, em 
Seattle. Por causa da misericórdia e do amor de Deus e do Seu poder de cura agora estou 
totalmente são.   
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Estou novamente tomando a cruz e seguindo o Senhor Jesus Cristo e, se Deus quiser, eu estarei 
voltando para as ilhas do Mar onde eu anteriormente servia como missionário. Há sete meses, 
enquanto eu trabalhava em torno da casa uma escada caiu na parte de trás da minha cabeça. 
Mais tarde eu tive uma paralisia. Este segundo derrame paralisou meu lado direito 
completamente e provocou paralisia parcial do meu lado esquerdo. Minha fala se foi. Eu não 
podia sequer virar-me na cama. Na campanha de Bosworth-Branham em Seattle eu recebi 
oração e a fé no Senhor Jesus Cristo me curou e me tornou são. Hoje eu posso andar sem 
bengala e posso falar de modo que as pessoas possam me entender.   
Fred Northrup   
535 Norte 65   
Seattle, Washington 
 

**** 
 
Em 4 de novembro de 1948 eu recebei oração do irmão Branham em Seattle e o meu tumor 
imediatamente escorregou e deixou o meu corpo. Ele falou comigo sobre a plataforma e disse: 
“Um espírito surdo deixou seu corpo”. Eu tinha dificuldade de escutar nos dois ouvidos e fui 
completamente curada. Também nas reuniões de Tacoma com o irmão Branham fui curada de 
artrite.   
Srª. GRACE CHANEY   
Rota 3   
Snohomish, Washington 
 

**** 
 
Eu estive na cama por 14 semanas e havia perdido 14 quilos, mas antes de minha ida às 
reuniões Branham eu tinha estado doente por várias semanas. Durante sete meses, antes da data 
da minha cura, eu não conseguia falar mais que um sussurro. Eu recebi oração em 2 de 
Novembro de 1948 pelo irmão Branham em Seattle e, instantaneamente, eu sei que algo 
aconteceu e mais uma vez a minha voz foi restaurada. Louvado seja Deus pela cura completa.   
Srª. ANN ANDERSON   
(Enfermeira graduada)   
Avenida Fifth, 809 
Seattle, Washington 
 

**** 
 

Curada na Reunião de Seattle 
   
Eu fui curada de um abscesso na abertura do pulmão esquerdo. Os médicos me disseram que 
teriam que colocar um tubo nele para que fosse drenado. O Senhor me tocou enquanto eu estava 
sentada 15 assentos atrás enquanto eu estava orando por outros. Os médicos haviam feito dois 
raio-X diferentes. Um deles mostrava o abscesso completamente desaparecido! Os médicos 
ficaram maravilhados com o que havia acontecido. Eu disse ao médico que foi o poder de Deus 
e o poder de cura e que o Senhor fez a obra. Ele admitiu que tinha que ser algo maior do que ele 
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mesmo, porque o abscesso estava comendo por dentro como um câncer. Graças ao Senhor, eu 
ainda posso dizer que estou curada. Lembre-se de nós em oração.   
Eu tenho sofrido desde 1940 com o que os médicos chamam de uma fístula no pescoço. Muitas 
vezes eu me engasgava tão mal que eu ficava com o rosto preto. Os médicos me disseram que eu 
tinha uma chance em 50 de viver com ou sem uma operação. Comida e água se apegavam à 
minha garganta causando graves crises de asfixia. O médico me disse que havia um buraco no 
meu tubo de alimentação do tamanho de uma moeda de vinte e cinco centavos que não iria 
curar. Ontem à noite o Senhor tocou o meu corpo e eu creio que o buraco foi fechado porque eu 
não tive mais efeitos disso durante todo este dia. Eu dormi a noite passada melhor do que eu 
dormia em anos. Posso verdadeiramente dizer graças a Deus, Ele é o meu auxílio. Eu creio que 
quando eu for perante os médicos eles não encontrarão nenhum vestígio da doença de modo 
algum.   
LOLA STEVENS   
Avenida Concord, 1429   
Seattle, Washington 
 

--------oo0oo-------- 
 
Eu não somente fui gloriosamente salva, mas fui maravilhosamente curada quando o irmão 
Branham orou por mim na reunião de Tacoma. O médico me disse que a minha epilepsia era 
incurável. Não houve nenhum ataque desde que recebi oração. Louvado seja Deus!   
Srª. HARRY ANDERSON   
Nordeste 40, 4525    
Seattle, Washington   
(Kenwood 0616) 
 

--------oo0oo-------- 
 

Curada de Problema nos Rins 
   
Por cinco anos eu tenho sido afligida com problema nos rins. Quando o irmão Branham orou 
por mim eu fui salva instantaneamente, bem como completamente curada. Sou grata a Ele por 
me curar e por me salvar.   
R. W. KNITTLE   
South Sprague, 1940   
Tacoma, Washington 
 

--------oo0oo-------- 
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RESULTADOS DURADOUROS DAS REUNIÕES BRANHAM EM KANSA S CITY 
RELATADOS POR PASTOR VÁRIOS MESES DEPOIS 

   
 
Tem sido o nosso desejo publicar um relatório de um pastor local de 
vários meses após a reunião das campanhas de cura. Estamos tomando o 
relatório elaborado na edição de agosto do Arauto dos Embaixadores de 
Cristo, que foi escrito pelo Rev. U. S. Grant, pastor do Tabernáculo do 
Evangelho Completo de Kansas City, Kansas. Ele dá algumas descrições 
de curas maravilhosas que aconteceram na Campanha de Cura Branham 
em abril do ano passado [1947 – Trad.] naquela cidade.  (Gordon 
Lindsay, editor.) 

  Rev. U. S. Grant 

 
Câncer na Coluna Vertebral   
Uma jovem mãe de quatro filhos, a senhora Hazel King, de 34 anos, estava morrendo com 
câncer na coluna vertebral. Ela foi levada de ambulância para uma reunião que estavam 
patrocinando no Memorial Hall. Ela passou por uma grande operação em 26 de junho de 1947. 
Posteriormente ela foi submetida a tratamentos de rádio e tomou raio X da terapia por 30 dias. 
Ela esteve no hospital para mais cinco tratamentos em março de 1948.   
Na terça-feira, 13 de abril de 1948, o médico disse ao marido que ele nada mais poderia fazer 
por ela. Ela tinha um câncer em estágio avançado. Pela primeira vez o marido quebrou a triste 
história de que ela estava morrendo com câncer. Ela foi trazida para a reunião na quarta-feira 
à noite, dia 14 de abril, e recebeu oração. Quando eu a vi deitada na ambulância estava 
tremendamente lamentável com uma dor insuportável. Instantaneamente após ter recebido a 
oração, a dor cessou e ela descansou pela primeira vez em dias. Ao final de aproximadamente 
72 horas, ela ficou muito doente. Este foi simplesmente o cancro morto tentando sair de seu 
corpo. Ao fim de 96 horas, o cancro tinha desaparecido e ela ficou sã. Três semanas mais tarde, 
a Srª. King estava no culto em uma noite de domingo e deu o seu testemunho e glorificava a 
Deus. Ela está vencendo constantemente.   
   
Bócio   
Na segunda-feira à noite, 12 de abril de 1948, a Srª. Pearl Smith, que é um membro da minha 
igreja, atravessou a fila de cura. Ela tinha um bócio por vários anos. Há dois anos atrás, ela foi 
radiografada e os médicos disseram que ela precisava de uma operação para remover o bócio. 
Ela tinha dores de cabeça frequentes e graves por causa deste problema. Havia também uma 
pressão na garganta tal, que ela descobriu que era impossível cantar, tanto quanto ela gostaria 
de entrar no louvor ao Senhor junto com os outros. Quando a Srª. Smith tinha chegado cerca de 
3 metros do ministro, ele olhou para trás na sua direção e disse: “Alguém aqui atrás perdeu há 
pouco um bócio, quem foi?”. A Srª. Smith tocou imediatamente em sua garganta e ele tinha ido 
embora. Ele absolutamente tinha se ido! Não há mais dores de cabeça e ela canta no louvor, 
sem nenhuma dificuldade.   
No mesmo instante em que a Sra. Smith sentiu que o bócio de sua garganta havia saído, uma 
outra senhora, a Srª. Sylvia Tuttle, sogra de uma das jovens senhoras de nossa igreja, também 
perdeu um bócio de sua garganta. Ela teve um ligeiro ataque de estrangulamento. Sua nora 
olhou para ela, tocou em sua garganta (por causa do que o ministro havia dito), e gritou: “Oh, 

LUIS HENRIQUE
Realce

LUIS HENRIQUE
Realce



Proezas da Fé: Testemunhos de Curas e Milagres nas Reuniões Branham 

44 

 

o bócio se foi! Se foi!”. Seu filho disse que ela havia se incomodado com isso desde há muito 
tempo.   
   
Mastóide   
Conversei esta semana com a esposa de um dos nossos pastores. A Srª. Eugene Bascue, de Pala, 
Kansas. Ela havia estado incomodada por 22 anos com o mastóide que afetou a audição no 
ouvido esquerdo. Ela recebeu oração e foi curada instantaneamente. A constante infecção que 
tinha e que a irritava muito durante todos esses anos havia cessado; o mastóide está curado e 
sua audição é boa.   
Quando me aproximei da irmã Bascue sobre o caso, ela disse: “Sim, estou curada, mas temos 
uma menina na nossa igreja que foi curada na mesma reunião e ela é o assunto em nossa 
cidade”. Pedi-lhe para me contar sobre isso. Esta menina, Patricia Phiffer de 11 anos, nasceu 
com estrabismo. Ela usava óculos muito fortes, mas a visão de ambos os olhos foi prejudicada. 
Podia ver somente um metro de distância com um olho e não muito melhor com o outro. Ela foi 
ministrada e foi imediatamente liberta. Seus olhos estão endireitados; ela não usa mais os 
óculos e a sua visão está boa.   
Eu poderia lhe dar muito mais testemunhos. Eu poderia lhe contar sobre uma senhora que tinha 
úlcera péptica. Ela foi curada cuspindo o conteúdo vil da úlcera. Ela foi ao médico desde então 
e a declarou sã. Eu poderia falar de uma senhora, a senhora Dickman, de Topeka, que, sentada 
na reunião, sentiu o poder de Deus e percebeu que ela estava curada. Ela pesava apenas cerca 
de 36 quilos. Quando ela entrou na casa dela naquela noite ela ficou muito doente. Um pouco 
mais tarde, ela passou uma fita tão grande como dois dedos e mais de 38 centímetros de 
comprimento. Ela está, naturalmente, a ganhar força e peso. 
 

--------oo0oo-------- 
 

Mulher Se Alegra Durante Cura no Natal 
   
Sunnyside, Washington   
8 de outubro de 1948   
Eu agradeço e louvo a Deus por me curar da febre ondulante. Eu estava sob os cuidados de um 
médico há 15 meses e estive no hospital duas vezes. Fiquei com febre baixa e tinha que tomar 
sedativos a maior parte do tempo a fim de dormir à noite. Eu sofria de fadiga extrema, tensão 
nervosa, anemia, depressão mental e outros sintomas da doença.   
Muitas vezes eu recebia oração por libertação, mas ela não vinha. Vez após vez eu começava a 
me sentir melhor simplesmente para vê-la atacar novamente. O Senhor foi muito precioso para 
mim por tudo isso e eu não sei o que eu jamais teria feito sem o conforto que só Ele pode dar.   
Em dezembro de 1947, a minha fé começou a aumentar. “Aquieta-te e veja a salvação do 
Senhor”, foi a promessa que Deus me deu. No domingo, 21 dezembro, em minha 
correspondência de Natal, eu recebi uma carta de amigos que continha um lenço ungido do 
irmão Branham. Segui as instruções e fiquei buscando ao Senhor. Então, na noite de Natal, 
quando eu estava orando, o próprio Deus me deu segurança divina de que Ele havia me curado. 
Meu coração estava cheio de louvor a Deus, e eu sabia que isso havia sido feito! Que presente 
de Natal maravilhoso, de fato!   
Minha força começou a voltar, e tem vindo a aumentar ao longo deste ano de 1948. É 
maravilhoso estar vivendo uma vida normal de novo, e ainda mais maravilhoso ser capaz de ter 
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uma parte da obra do Senhor mais uma vez. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito por mim 
e desejo que a Sua vontade seja feita na minha vida.   
ELOISE JOHNSON   
Rua 6, 907  
Sunnyside, Washington 
 

--------oo0oo-------- 
 

Fé em Deus e no Povo Pentecostal Recompensado Com Cura 
   
Fresno, Califórnia   
9 de novembro de 1948   
Querido irmão Branham:   
26 de outubro foi o primeiro serviço da campanha de cura e foi na primeira noite que eu soube 
que você estaria lá na sexta à noite para orar pelos enfermos.   
Eu sempre admirei o povo pentecostal por sua grande fé em Deus.   
Ao mesmo tempo eu fiz a observação de que, se alguma vez eu fosse receber oração para a cura, 
seria por pessoas pentecostais, porque eu acreditava que eles eram as únicas pessoas que 
tinham muita fé para a cura.   
Minha filha ouviu esta observação e do jeito que ela me olhou, eu não preciso dizer que tinha 
rompido sua fé em mim, até certo ponto.   
Por volta do dia 8 de fevereiro de 1948, eu recebi oração junto com outras seis ou oito pessoas 
em um culto de cura na igreja da qual sou membro. No melhor de meu conhecimento, eu não 
posso dizer se algum foi curado, mas eu certamente sei que minha condição não foi mudada.   
Eu tinha problemas de sinusite e dores de cabeça quase o tempo todo. Eu estava tão nervosa e 
sofria quase continuamente com hemorróidas, pressão arterial baixa e vários males menores 
que se acrescentam à própria miséria quando eles não estão bem de qualquer maneira.   
Um médico disse que eu tinha tumor, outros disseram que era outro problema, e eu machuquei o 
meu ombro direito, o qual o médico disse que estava em uma condição muito ruim e que se não 
o víssemos a tempo eu iria perder o uso do meu braço direito. Eu não conseguia levantar o meu 
braço direito sem fazê-lo doer, e não conseguia dormir por várias noites por causa de tanto 
sofrimento.   
Também havia algo de errado com a minha garganta, que os médicos não conseguiam 
diagnosticar para me ajudar.   
Fazia anos desde quando eu realmente me sentia bem, no entanto eu nunca duvidei do poder de 
Deus para curar, mas eu simplesmente parecia não ter fé suficiente até que eu ouvi suas 
mensagens maravilhosas de edificação da fé.   
Eu passei pela fila de oração no sábado, 30 de outubro, e fui completamente curada. Não houve 
nenhuma dor no meu corpo desde então, e eu uso o meu braço direito como sempre usei. Eu 
estou completamente curada. “Louvado seja o nome precioso de Jesus”. Nunca conseguirei 
louvar a Cristo o suficiente pelo o que Ele significa para mim.   
E eu certamente agradeço ao Rev. Branham por orar a oração da fé.   
Que Deus sempre abençoe você para que você continue com este trabalho maravilhoso.   
Srª. BONNA SIBLEY   
Ave Tyler, 5150   
Fresno, Califórnia. 
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Olho Estrábico Endireitado Instantaneamente 
 

Querido irmão. Branham:   
Gostaria de agradecer e louvar ao Senhor pela cura de meu olho estrábico em 1º de maio de 
1948, em sua reunião de cura em Elgin, Illinois.   
Dois dias antes de eu vir para a reunião eu havia acabado de comprar um novo par de óculos, e 
usava óculos por cerca de 5 ou 6 anos. Meu olho havia estado estrábico desde a escarlatina 
quando eu era criança, mas os óculos não melhoraram muito a minha visão.   
Entrei em sua fila da fé e antes de eu chegar eu tirei os óculos porque a minha fé era forte de 
que eu seria curada. Quando cheguei até você na fila, você me parou e colocou suas mãos sobre 
meu rosto e pediu para olhar para você e, em seguida, olhar para a esquerda e para a direita e 
depois olhar diretamente para você e o meu olho imediatamente se endireitou.   
Louvado seja o Senhor por sua bondade e misericórdia para com os filhos dos homens.   
Agradeço ao Senhor também por um servo como você que Deus tão ricamente abençoou. 
Louvado seja o Seu Nome.   
Srtª. CAROL REVOY 
Avenida Gilboa, 3001   
Zion, Illinois   
(Idade: 16 anos) 
 

--------oo0oo-------- 
 

Liberta de Muitas Doenças 
 

21 de setembro de 1948.   
Querido irmão Branham:   
Eu fui instantaneamente curada em sua reunião em St. Louis, Missouri, em 21 de setembro de 
1947.   
Antes de minha cura eu não esperava viver. Eu estava numa pilha de nervos. Eu tinha pressão 
baixa, um coração nervoso, um estômago nervoso, câncer de útero, problemas da vesícula 
biliar, problemas no fígado e coluna fraturada.   
MAXINE RANDALL 
Caixa Postal 26   
Richwoods, Missouri 
 

--------oo0oo-------- 
 

Curada da Tuberculose Enquanto Sentava na Audiência 
 

28 de setembro de 1948   
Eu fui curada de tuberculose nos pulmões e de problemas bronquiais através de suas orações 
nas reuniões de Tacoma. Embora eu estivesse perto na frente o suficiente para entrar na fila 
rápida, fui completamente curada sentada na minha cadeira.   
Há uma semana, um raio-x foi feito e o médico, um especialista em tuberculose, disse que uma 
notável recuperação havia ocorrido.   
HELEN M. HOLQUIST 
Rota 1, Caixa Postal 334 
Washington 
 

--------oo0oo-------- 
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Câncer na Garganta Sai Após a Oração 
 
28 de setembro de 1948   
Querido irmão Branham,   
Em 13 de maio de 1948 eu recebi oração e fui curada de câncer na garganta, em Tacoma, 
Washington.   
Eu estava quase sufocando até a morte na noite em que recebi oração. Embora minha garganta 
doesse enquanto o câncer estava saindo não tive mais problemas desde então.   
Sra. RUBY NELL DILLARD   
Caixa Postal 30, Meridian Road. 
Salinas, Califórnia 
 

--------oo0oo-------- 
 

Coração e Doença Renal Curados 
   
Os médicos diagnosticaram o meu caso como problema de coração e disseram que os meus rins 
estavam bastante debilitados. Eu estava muito fraca e não digeria a comida. Eu não pude obter 
um cartão de oração então enviei uma fita e também enviei um lenço para a sede da cura 
Branham. Ambos voltaram para mim ao mesmo tempo e quando eles chegaram o poder do 
Senhor veio tão poderosamente com eles que foi maravilhoso. Cura e força fluíram de meu 
corpo. Eu ganhei peso desde então sendo completamente curada.   
Srtª. E. JOHNSON   
Mirror Lake, Washington 
 

--------oo0oo-------- 
 

Capaz de Ouvir, Estava Surda 
   
Eu estava totalmente surda de um ouvido, mas o outro estava bem. Tem sido assim desde os 
meus 21 anos. Os médicos disseram-me que algo tinha acontecido com o ouvido interno e que 
não havia nada que pudesse ser feito sobre isso. Ele disse que ele tinha um assim igualzinho e 
que ele tentou de tudo. Na noite de quinta-feira, 3 de novembro de 1948, nas reuniões Branham 
em Seattle, passei pela fila de oração rápida e eu tenho sido curada do ouvido desde então. 
Louvado seja o Senhor!   
Srª. VERA GRAUMAN   
Rua Oeste 56, 2074   
Seattle, Washington   
(Dexter 1756) 
 

--------oo0oo-------- 
 

Testemunhos Adicionais 
   
No último Natal eu adoeci com febre reumática. Em 22 de janeiro tive um ataque do coração. 
Como resultado desta situação, o médico me disse que eu poderia ser uma aleijada pelo resto da 
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minha vida. O irmão Branham orou por mim em Tacoma e eu soube que naquele momento eu 
estava completamente curada. Um exame recente do Dr. Watts, em Seattle, revelou que tudo 
está completamente curado. Louvado seja o Senhor!   
Srª. ESTHER SWANSON   
Rota 5   
Arlington, Washington 
 

--------oo0oo-------- 
 
Tenho sido um asmático por toda a minha vida. Também tive um câncer muito ruim. Eu fui 
instantaneamente curado nas reuniões Branham em 3 de novembro de 1948, em Seattle. Eu 
havia sofrido com esse tipo de câncer há quatro anos. Louvado seja o Seu Nome pela cura 
completa.   
LEONARD D. WELLS   
28 Noroeste, 5802   
Seattle, Washington   
(Sunset 1664) 
 

--------oo0oo-------- 
 

Relato de Cura de Um Câncer na Reunião de Miami 
   
(O que se segue é um trecho de uma carta do Rev. Portinga, 
relacionando a experiência incomum da cura de sua esposa em Miami, 
Flórida no último inverno. Este casal participou da recente reunião em 
Shreveport, Louisiana, e estão agora no campo evangelístico).   
   
Cerca de doze anos atrás, o relatório do dia de um câncer tornou-se 
evidente. Logo após esse tempo, o Dr. Sander no Hospital Gennessee 
em Rochester, NY, deu-lhe seis meses de vida. Ninguém naturalmente 
imaginara como que alguém tão seriamente afligido poderia continuar 
sobrevivendo por mais de 11 anos. Mas ela era uma mulher de oração 
e continuava a viver, mas no momento da cura ela certamente estava 
perto do fim da resistência humana.   
Cerca de três semanas antes da campanha do “pequeno David” na 
qual o irmão Branham também estaria para ministrar e viesse à 
Miami para as suas reuniões de janeiro, foi revelado a ela (que ainda 
não era até então minha esposa) que ela seria curada em uma grande audiência. Naturalmente 
que ela começou a se perguntar onde ela iria encontrar tal audiência. Quando seus vizinhos 
vieram com o anúncio de jornal das reuniões referidas, ela estava tão fortalecida com a 
segurança que os vizinhos tiveram que questionar-lhe sobre suas reações repentinas. Na noite 
especial em que o irmão Branham foi fazer sua primeira aparição, minha esposa começou a 
testemunhar aos passageiros do ônibus a caminho da reunião de West Flagler. Eles, é claro, 
estavam curiosos para saber como ela sabia que seria curada. Isso despertou o interesse de tal 
forma que lhe parecia que muitos desceram do ônibus apenas com um propósito, e até mesmo o 
motorista do ônibus expressava um desejo de parar o ônibus e assistir.   
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A grande tenda estava sendo lotada, com um espaço melhor para os pacientes. Embora sofrendo 
intensamente, minha esposa se levantou e deu o seu lugar para alguém que parecia mais 
necessitado. Nessa ocasião o irmão Branham se dirigiu ao público com estas palavras: “Se 
vocês aí fora querem receber a oração para ter fé, você não precisa entrar na fila de oração. 
Você pode ser curado onde você estiver”. Pode ter havido outros, mas ao conhecimento do 
público, havia evidentemente uma em que o Senhor teria o prazer de confirmar a palavra do 
irmão Branham. Quando ela estava no corredor, ali apareceu-lhe uma nuvem acinzentada da 
qual veio em forma visionária as mãos de Jesus, passando por seu corpo nos lugares aflitos, e 
também palavras de segurança: “Respire o sopro de Deus e tu será curada”. Sua respiração 
tornou-se perceptível para uma grande seção da platéia, enquanto o poder e a glória de Deus 
estava sendo manifestado. Ao ser incapaz de permanecer em seus pés, ela caiu no chão. Seu 
câncer desapareceu sem nenhum efeito posterior, e sem assumir os processos mais comumente 
tomados. O que mais poderia ter acontecido durante aqueles momentos, caso ela não tivesse 
sido interrompida, continuará sempre um segredo até ser revelado.   
Algumas noites depois, quando foi chamada para a plataforma para um testemunho, foi difícil 
para ela manter um bom equilíbrio físico, devido à presença do poder de Deus, mas em seu 
retorno à sua casa, ela foi liberta de problemas de sinusite, bem como de um tímpano rompido. 
Verdadeiramente, podemos declarar com ousadia para os herdeiros de Deus de que a vitória é 
certa em nome de nosso bendito Senhor Jesus.   
Sr. e Srª. RINER PORTINGA   
Willmar, Minnesota 
 

--------oo0oo-------- 
 

Carta Relata Uma Libertação Especial e Cura Recente em Indianópolis 
 
11 janeiro de 1949   
Querido irmão Branham:   
Durante quatro semanas, eu sofria com um grave surgimento de bolhas nos meus braços e mãos. 
Dois médicos realizaram uma consulta e eles concordaram que isso era causado pelos nervos. 
Durante essas quatro semanas meus medicamentos foram alterados por diversas vezes, também 
a pomada e as loções que eram utilizados. Tudo falhou em dar qualquer alívio. Então foi 
decidido iniciar a realização de alguns testes de alergia em alguns dias.   
Antes da hora marcada para começar a fazer os testes de alergia, você veio à igreja do Rev. 
Hoekstra, em Indianápolis, Indiana, para dois cultos no domingo, no dia 2 de janeiro de 1949. 
Você orou por mim nos serviços da tarde e me disse exatamente como eu me sentia, e 
diagnosticou o meu caso como erupções na pele causadas por nervos. No dia seguinte, as bolhas 
começaram a descascar e continuaram a secar dia após dia.   
Seu para Cristo,   
Srª. EARL MEEKS   
Rua South First, 1001   
Frankfort, Indiana 
 

--------oo0oo-------- 
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Garoto de Indiana, Anteriormente Surdo e Mudo, Agora Fala e Ouve 
   

10 de janeiro de 1949.   
Irmão Branham:   
Estou enviando o testemunho do meu filhinho de 5 anos de 
idade que era surdo-mudo. O Senhor maravilhosamente o 
curou no Tabernáculo do Calvário em Indianápolis, Indiana, 
em 2 de janeiro de 1949.   
Na idade de três meses, ele caiu da cama e isso amorteceu os 
nervos que levavam até aos seus ouvidos. Isso o fez ficar surdo, 
e, portanto, ele não conseguia falar.   
Você orou por ele, irmão Branham, e glória a Deus, ele pode 
ouvir agora. Sua audição está perfeita e ele consegue dizer 
algumas palavras. Ele nos disse certa vez que quando você 
orou por ele seus ouvidos se abriram e ele ouviu a música.   
Na noite passada, ele pegou o Novo Testamento e abriu em 

Marcos 9: 24 e 25 e queria que eu o lesse para ele. Verdadeiramente isso foi Deus!   
Srª. DONALD STIDD   
Rua S. Grant, 940 
Martinsville, Indiana   
Nota do editor – em Marcos 9:24-25 se lê: “E logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, 
disse: Eu creio, Senhor! ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, 
repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno: Sai dele, e não 
entres mais nele”.  
 

--------oo0oo-------- 
 

Pastor Vê Resultados da Reunião Branham em Maio Passado 
   
Querido irmão Lindsay:   
Nossa casa missionária tem entrado em contato através dos cartões de oração com aqueles que 
receberam oração nas reuniões Branham. Até agora os relatórios indicam um número 
esplêndido de pessoas que receberam sua cura. Na semana passada, uma senhora contatada 
previamente, de fé católica, recebeu uma cura de um tumor notável. Raios-X, entendo eu, foram 
tirados. Ela também foi curada de artrite na coluna vertebral. Seu nome é Rita Tope, Rua Brook, 
157. Ela agora está frequentando a nossa igreja.   
Nossa igreja foi definitivamente abençoada e continuando a mostrar um crescimento constante 
desde as reuniões do irmão Branham, alguns dos quais podem ser definitivamente atribuído ao 
ministério de cura.   
Mas outra coisa mais vem acontecendo em nosso meio que alegra os nossos corações. Estive 
orando fervorosamente e buscando o Senhor para manifestar o Seu poder em nossos cultos de 
forma notável. As últimas duas semanas têm mostrado uma indicação definitiva nessa direção. 
Todos que receberam oração com exceção de um ou dois, foram instantaneamente curados, e 
outros dois têm mostrado uma melhoria acentuada. Um exemplo é de uma irmã com dores 
debilitantes da artrite e no peito em um músculo cardíaco lesionado. Ela foi curada 
imediatamente. As dores sumiram e o braço se endireitou. Percebemos que especialmente os 
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demônios da dor e do sofrimento saíram de uma só vez. Acreditamos que este é apenas o começo 
de coisas maiores que Deus estará fazendo em nosso meio.   
Rev. MERRILL C. JOHNSON   
Ave.  N. Cristal, 400    
Elgin, Illinois 
 

--------oo0oo-------- 
 

TESTEMUNHOS ESPECIAIS DE MIAMI 
   

(Esses testemunhos foram entregues durante a campanha Branham ocorrida em Miami) 
 

Pai Cego e Surdo Curado 
 
6 de fevereiro de 1949   
Querido irmão Branham:   
 Apenas algumas palavras para que você saiba o que o dom de Deus através de você significou 
para mim. Eu encontrei a Cristo como meu Salvador pessoal, depois de ver o maravilhoso poder 
através de você no ano passado em Miami.   
O homem idoso de cabelos grisalhos por quem você orou na noite de domingo que era surdo e 
cego era o meu pai e Deus o curou. Ele tem sido um diácono na Igreja Batista por vários anos, 
mas esta foi a sua primeira experiência na cura divina.   
Irmão Branham, eu sou um garoto do interior criado aqui em Cross City, na Flórida, e tenho 
caçado a minha vida toda. Eu ouvi você dizer que gostava de caçar, então para mostrar o amor 
que tenho por você, estou lhe dando o meu chamador de peru. Embora seja apenas uma caixa de 
cedro um pouco antiga, ele é um dos meus objetos mais valiosos.   
Agradecemos a Deus por você.   
THOMAS FUTCH   
N. 92 St. W., 3170 
Miami, Flórida 
 

**** 
 

Criança Asmática Perfeitamente Recuperada 
   
Querido irmão Branham:   
Foi há mais de um ano atrás que você orou por minha menina, Donna Horne. Ela tinha asma 
desde quando ela tinha sete meses de idade. Nós sempre tivemos que ter muito cuidado com ela 
em tempo de chuva, vento ou frio. Eu nunca podia levá-la para sair nas noites deste tipo de 
clima ou ela teria um grave ataque. A única maneira de obter qualquer alívio para ela foi por 
ter o Dr. Sam G. Roberts, do Edifício Ingraham, lhe dado uma injeção de adrenalina. Muitas 
vezes ela precisou de mais de uma durante um ataque. Nós enviamos um aviso do nosso médico 
para a escola para que não a deixassem correr ou fazer quaisquer exercícios ativos de modo 
algum, e depois de cada ataque ela ficava pálida, fraca muito magra. Eu mudei a dieta 
completamente, dando-lhe leite de cabra por vários meses, deixando completamente de fora o 
leite de vaca, manteiga e queijo. Entre cada ataque eu conseguia reanimá-la se houvesse tempo 
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suficiente entre eles. Mas era sempre a mesma velha história, a asma levava toda a vida e o 
espírito dela. Ela vomitava muito durante esses períodos, até que ela ficou desidratada; certa 
vez ela teve que receber água sob a pele. Ela foi ficando cada vez pior e tinha asma com maior 
freqüência, apesar do cuidado que eu dava a ela ou dos tratamentos que o médico lhe deu, até 
que me sentia quase desesperada.   
Então, irmão Branham, você veio para Miami, e eu a levei para que orasse por ela. Ela teve 
uma fé maravilhosa em sua oração naquela noite e acreditou firmemente que Deus lhe deu 
poder sobre doenças como a dela. Você simplesmente fez uma curta oração, mas louvado seja o 
Senhor, que nos disse “ela foi curada”, e descobrimos o quão certo você estava. Ela nunca teve 
nenhum outro período de asma. Ela corre para fora em todos os tipos de clima, e come qualquer 
coisa que o restante da nossa família come. Ela parece maravilhosa, Deus seja louvado. Nós 
ainda estamos magnificando o Seu nome porque Ele foi cuidadoso conosco. A cor dela está boa 
e ela tem tanta vida o tempo todo que simplesmente não conseguimos acompanhá-la. Ela tem 
nove anos de idade agora e acredita que Deus pode fazer qualquer coisa. Eu oro por você, 
muitas vezes, irmão Branham. Há, naturalmente, um sentimento terno em nossos corações pelo 
servo de Deus, que, através do poder de Deus, realizou um milagre em nossas vidas.   
Srª. D. HORNE B.   
1768 N. W. Ter 23.   
Miami, Flórida 
 

--------oo0oo-------- 
 

Médicos Perplexos Com o Desaparecimento de Câncer 
   
Para A Voz da Cura:   
Este é o testemunho de cura do meu marido.   
No ano passado ele teve um câncer no músculo acima do cotovelo em seu braço esquerdo. Os 
Médicos tiraram raios-X e disseram que o seu braço teria que ser amputado acima do ombro 
porque o câncer era do tipo que mais cresce e que logo estaria em seus pulmões e no peito. Eles 
até mesmo afirmaram que ele não poderia viver mais que dois meses se o braço não fosse 
amputado.   
Pedimos para que todos os nossos filhos viessem, até mesmo o nosso filho da Força Aérea. O 
médico me disse para que eu tomasse precauções porque o meu marido poderia não sair vivo. 
Meu marido pediu para ser batizado antes da operação, o que fizemos. Ele levantou o braço e 
louvou ao Senhor, algo que ele não havia sido capaz de fazer por dois meses ou mais. Havíamos 
solicitado uma fita de oração do irmão Branham, e quando chegou a colocamos em seu corpo, 
como fomos instruídos a fazer. Deus respondeu... Ele está curado até hoje. Os médicos ficaram 
todos maravilhados com o câncer sumindo e perguntaram o que nós fizemos. Nós dissemos que 
havíamos falado com o Senhor, e pediram-lhe para voltar e deixá-los olhar para o braço uma 
vez por mês. Eles disseram: “Sr. Fry, você tinha um câncer; nós não entendemos como ele foi 
embora assim, mas ele se foi. Não há nenhum sinal de câncer”. Temos estado em várias 
reuniões do irmão Branham e cada uma fica melhor. Ele orou por minha filha e Deus a curou 
da tuberculose. Outra filha nossa foi curada de um tumor quando ele orou por ela. Eu fui 
curada só no passar pela fila rápida quando o irmão Branham disse: “Deus abençoe a minha 
irmã no nome de Jesus Cristo”. Eu tinha uma infecção renal, com o qual eu sofria 
constantemente.   
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Todos nós amamos e louvamos a Deus pelo nosso precioso irmão Branham, e nossa oração é 
por sua força e saúde.   
Srª. BERTHA FRY,   
Rota 2, Caixa Postal 248,   
Selma, Califórnia. 
 

--------oo0oo-------- 
 

Outro Milagre em Miami 
   

Querido irmão Branham:   
Quero agradecer ao Senhor por endireitar os meus olhos estrábicos.   
Meus olhos haviam estado estrábicos por cerca de trinta anos. Durante a sua segunda reunião 
em Miami, eu estava sentado na platéia quando recebi a minha cura. Eu sentava e chorava por 
cada vez que você orava por um caso de olho, e eu pensei no meu coração que se eu pudesse 
ficar em um banco da frente, onde o anjo do Senhor estava tão perto de você, eu seria curada.   
Na noite de sexta-feira eu estive sentada em um banco árido na frente e recebi minha cura. 
Meus olhos estão endireitados e muito mais fortes.   
Como eu agradeço ao Senhor por um homem de Deus como você, e que o Senhor te abençoe.  
Sinceramente.   
Srª. I. M. GRACE   
Rua 17 W. S., 5888    
Coral Gables, Florida   
 

--------oo0oo-------- 
 

Estava Morrendo de Câncer: Agora Mais Saudável do Que Nunca 
   

10 de março de 1949   
Querido irmão Branham:   
Estou enviando outro testemunho sobre a minha cura. Eu recebi oração 
em Fresno, Califórnia, em 12 de novembro de 1947, de um câncer de 
colo de útero. Eu estava morrendo; tinha estado no Hospital Geral Kern 
e recebi todos os tipos de tratamentos disponíveis para o câncer, mas 
não adiantou. Eu estava rapidamente em crescente enfraquecimento. 
Meu sangue estava quase no fim, não havia veias visíveis em meu corpo. 
A enfermeira tinha que esticar o meu braço por um longo tempo antes 
que ela pudesse encontrar uma veia, a Sra. McNatt, para uma injeção. 
Eu tinha perdido peso, passando de 62 para 45 quilos.   
Mas agradeço a Deus que Ele escolheu um homem como o irmão 
Branham para lhe confiar o Seu dom maravilhoso de cura. Eu estou 

louvando a Deus dia e noite, porque eu estou mais saudável do que nunca. Eu peso 64 quilos e 
faço qualquer tipo de trabalho que eu quiser. Ah, é maravilhoso saber que temos um amigo que 
vai curar todas as nossas doenças, se somente crermos.   
Srª. LORENE McNatt,   
Arvin, Califórnia 
 

--------oo0oo-------- 
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Garota de Shreveport Perfeitamente Curada da Asma 
   
20 março de 1949   
Querido irmão Branham: Eu tinha um caso muito ruim de 
asma. Eu o tive por toda a minha vida. Às vezes eles podiam 
me escutar ofegando por toda a casa. Eu nunca conseguia 
correr e brincar como as outras crianças. Há dois anos atrás 
você orou por mim no Tabernáculo Vida, em Shreveport 
(minha igreja) e eu nunca tive isso desde então. Agora eu até 
mesmo brinco na chuva e na neve e nunca sequer peguei um 
resfriado. Louvado seja Deus ainda estou curada.   
PATSY AARON,   
8 anos de idade   
Rua Anna, 1521   
Shreveport, Louisiana   
 
(NOTA: O caso de Patsy foi confirmado pelos membros do pessoal da Voz da Cura, que se 
conhecem desde que ela era um bebê, quando Deus usou a cura de outra doença grave de seu 
corpo infantil para trazer a sua família para o conhecimento da salvação.) 
 

--------oo0oo-------- 
 

Mãe Conta Sobre Cura da Filha da Cegueira 
   
Minha filha, Hilda Brown, havia sido cega do olho direito desde agosto 
passado. Os médicos não podiam nos ajudar ou nos dizer o que causou 
sua cegueira. Eles tentaram de tudo, mas não conseguiam fazer a ela 
nada de bom. Eles puseram óculos nela, mas isso não ajudava. Ela era 
incapaz de ver qualquer coisa fora desse olho. Isso tornou a escola muito 
difícil, já que sua leitura e escrita foram afetadas por sua deficiência; 
Muitas vezes os olhos causavam terríveis dores na parte de trás de sua 
cabeça. Eu trouxe Hilda para as reuniões de avivamento. Elas foram 
maravilhosas. Quinta-feira à noite, dia 17 de novembro, o Rev. Branham 
diagnosticou e orou por minha filha. Em questão de instantes os olhos 
clarearam e ela foi capaz de ver mais uma vez. Seu olho ficou perfeito desde aquela época. Ela 
já não tinha mais aquelas dores de cabeça frequentes.   
Ela é capaz de ir para a escola agora sem nenhuma desvantagem. No ano passado Hilda ficou 
cega do olho esquerdo, aparentemente da mesma causa. O irmão Branham orou por ela, 
enquanto ele estava em Jeffersonville. Ela foi curada e esse olho tem estado perfeito desde 
então. Quero agradecer ao Senhor por Seu maravilhoso poder de cura.   
 
(Isso é típico dos muitos testemunhos relatados e apresentados por Bob Bosworth, filho de F. F. 
Bosworth, da Campanha de Louisville. – Editor) 
 

--------oo0oo-------- 
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Para Publicar em “Nós, O Povo”, Um Testemunho das Reuniões Branham 
(Do Evangelho Pentecostal) 

   
O testemunho de uma garotinha de 10 anos de Fort Wayne, Indiana, cujos olhos foram curados 
em abril passado será impresso em “Nós, O Povo”, um livro publicado anualmente por Paeber 
Co., de Nova York.   
Projetado para dar forma permanente a opiniões inteligentes, “Nós, o Povo” contém cartas de 
pessoas de todo o país que escrevem para os editores de jornais e revistas sobre temas como arte, 
negócios, crime, educação, trabalho, música, ciência, religião, etc.   
A carta desta menina foi escrita para o Notícias do Sentinela em protesto às notícias cínicas 
escritas por um repórter sobre as reuniões de cura conduzidas por William Branham em Fort 
Wayne no Templo do Evangelho. Aqui está a carta quando ela aparecer no “Nós, O Povo”: 
   
Meu nome é Betel. Este é um nome bíblico que significa “Casa de Deus” ou “Altar de Oração”. 
Tenho 10 anos de idade. Meus pais me consagraram ao Senhor para ser usada em Seu serviço 
antes de eu nascer. Desde o nascimento eu tinha um olho de longo alcance e um olho míope. 
Quando eu tinha três anos de idade eu caí sobre um frasco de vidro e feri um nervo e isso 
causou um defeito no olho. Durante cinco anos eu tenho usado óculos; a primeira coisa que eu 
fazia pela parte da manhã era colocá-lo e a última coisa que eu fazia à noite era tirá-lo.   
Nas reuniões eu vi algumas crianças curadas de estrabismo e, naturalmente, eu tinha um grande 
desejo de ter os meus olhos curados. Eu não conseguia obter um cartão. Na última noite, 
enquanto eu via uma multidão que passava pela fila, pensei em Zaqueu, o homem baixo, que 
subiu em um sicômoro para ver Jesus. Então eu simplesmente pulei na fila sem um cartão.   
O Rev. Branham me levou para fora da fila e me abraçou contra o peito. Ele orou por mim e 
tirou os óculos e os entregou para mim. Isso foi há nove dias. Meus olhos estão curados e eles 
estão em linha reta. Os escarnecedores e os incrédulos podem verificar com a empresa Gettle 
Óptica, e venham e vejam os meus olhos. Lembra-se dos 10 leprosos? Apenas um voltou para 
agradecer. Eu quero ser uma testemunha da purificação e do poder de cura do Sangue de Jesus. 
Betel Smiley, Rua E. Pontiac, 2709. 
Fort Wayne, Indiana. 
 

Stewart Billings, o pastor do Templo Evangélico, que relatou o incidente relacionado acima, diz 
que ele foi à casa de Betel e descobrimos que não são apenas os seus olhos que estão perfeitos, 
mas eles percebem agora que a menina também foi curada ao mesmo tempo de uma doença 
grave que a impedia de comer corretamente.   
É de interesse para os cristãos de que um livro amplamente lido como “Nós, o Povo” deva 
publicar uma carta que glorifique o poder de operar milagres do Filho de Deus. 
 

--------oo0oo-------- 
 

Enfermeira com Paralisia na Coluna Levanta-se da Maca Curada 
   
Querido irmão Branham:   
Eu estava de cama em julho e agosto de 1949, e o meu médico me disse que eu estaria na cama, 
pelo menos por mais dois meses, com paralisia na coluna vertebral. Eu sofria uma dor 
incalculável por todo o meu corpo. Eu estive usando suspensórios para as minhas costas e 
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membros por 10 anos. O médico havia me dado pouca esperança para 
mim e eu estava piorando. Eu estava recebendo A VOZ DA CURA e eu 
sabia que o irmão Branham estaria em Windsor, Canadá, na Arena. 
Alguns queridos amigos oraram por mim para que eu conseguisse forças 
para ser levada para as reuniões. Fui levada à Arena em uma maca. Na 
segunda noite, o irmão Branham sentiu a força da minha fé e os seus 
olhos encontraram os meus, e quando ele veio a mim, ele disse: “Em 
Nome de Jesus levante-se, você está curada”. Naquele momento, toda a 
dor me deixou e eu estava curada. Louvado seja Jesus, até mesmo um 
caroço que eu tive por doze anos desapareceu. Tenho voltado ao trabalho 
desde então, e tenho como enfermeira cuidado de alguns casos muito 
graves, e eu digo a cada um tudo sobre a minha cura. Louvado seja Jesus!   
Srª. ELENORA L. STADLER   
Rota 1. Fairgrove, Mich   
c / o Westly Sra. Fox 
 

--------oo0oo-------- 
 

Câncer, Tumor e Diabetes Curado 
   
Querido irmão Branham:   
Eu tive uma operação de um tumor maligno em abril de 1944, pelo Dr. Hargis de Birmingham, 
Alabama. Depois voltei para tratamentos de três anos em Indianápolis. Eu tive diabetes na 
mesma época em que fui operada, e os meus nervos estavam em uma condição terrível para 
tomar injeções de insulina.   
Eu assisti os serviços do irmão Branham e não fui chamada, mas Deus ouviu a minha oração. O 
irmão Branham apontou para mim e disse-me que a minha fé trouxe minha libertação. Não 
tomei mais nenhuma dose de insulina desde a noite em que fui curada. Isso seria uma coisa 
perigosa a fazer se não fosse curada, mas graças a Deus Ele me livrou,   
Srª. KATE WISEHEART   
Rua W. St. Clair, 2424.   
Indianapolis, Ind. 
 

--------oo0oo-------- 
 
Antiga Dançarina de Palco Prega o Evangelho; Relatos de Cura de Câncer do Marido nas 

Campanhas Branham 
     
Prezado Editor:   
Eu era uma dançarina de palco quando eu era apenas uma criança. Deus me chamou para o 
ministério. Eu deixei a minha carreira, o mundo do pecado e consagrei minha vida a Ele, mas 
tudo o que eu sabia era as doutrinas dos homens.   
Eu preguei por 17 anos para certas organizações, e participei de duas de suas escolas por cinco 
anos.   
Em 25 de junho de 1947, eu assisti os serviços em Vandalia, Illinois, conduzidos por William 
Branham. Fui ver se o irmão Branham realmente tinha o dom da cura. Meu marido tinha dois 
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tipos de câncer do estômago e foi dado só seis meses de vida. Ele tinha 
vômitos terríveis e ataques de cãibras. Mas como nós nos sentamos lá 
observando olhos cegos sendo abertos e pernas aleijadas sendo 
endireitadas e os demônios sendo expulsos, começamos a crer com 
todo o nosso coração.   
As escamas da cegueira espiritual começaram a cair de meus olhos, e 
eu decidi que o caminho do Evangelho Pleno deve ser o caminho certo. 
O irmão Branham disse que ele havia recebido o Espírito Santo, e um 
grande anseio possuía minha alma pelo conhecimento da verdade.   
Mais tarde, em um serviço de cura, em St. Louis, Missouri, onde 
estima-se que 14.000 pessoas estavam presentes, meu marido estava 
diante do irmão Branham, e ele foi curado dos dois tipos de câncer do estômago. Eu recebi o 
maravilhoso batismo do Espírito Santo alguns dias depois. Tenho pregado este maravilhoso 
batismo do Espírito Santo, e já vi muitos receberem durante os últimos dois anos. Eu 
ansiosamente desejo receber A VOZ DA CURA a cada mês.   
Evangelista EVANGELINE DAVIS   
Rua Poplar, Nº 310.   
Pana, Illinois 
 

--------oo0oo-------- 
 

Senhora Escreve Sobre Cura de Filho Surdo 
 
 (A Sra. Emma Smith trouxe o filho para Little Rock, Arkansas, para que o irmão Branham 
orasse por ele para que pudesse ser curado da surdez. Não sendo capaz de chegar ao irmão 
Branham, ela pediu ao irmão Lindsay e ao irmão Moore para que orassem pela criança. Depois 
da oração a criança mostrou que conseguia ouvir. No entanto, no dia seguinte, aconteceu que a 
mãe conseguiu um cartão de oração, e trouxe o rapaz até a plataforma para o irmão Branham. 
Naturalmente que nós ficamos bastante interessados no que o Espírito de Deus revelaria para o 
irmão Branham, uma vez que ele não sabia nada sobre o caso. Como é bem sabido, o dom do 
discernimento opera através de nosso irmão, talvez mais perfeitamente do que em qualquer um 
vivo hoje. Mas nós ficamos quase assustados quando sem hesitar, ele imediatamente disse à mãe 
que o seu filho já havia recebido oração na noite anterior e que ele havia sido curado. Abaixo 
está uma carta que nós recebemos da mãe, dois meses depois):   
   

Querido irmão Lindsay:   
Meu filho que era surdo por causa do sarampo, recebeu oração na campanha do irmão 
Branham, em Little Rock, em fevereiro. Você e o irmão Moore oraram por ele na noite de 
quinta-feira, e na noite de sexta-feira eu o levei na fila de cura do irmão Branham. O irmão 
Branham me disse que um homem justo já havia orado por ele na noite anterior e que ele fora 
curado. Ele tem vindo a melhorar desde então, e na semana passada reconhecia aos sons mais 
do que nunca antes. Eu dou glória a Deus por tudo isso. Ele é realmente maravilhoso e digno de 
todo louvor.  
Srª. EMMA SMITH 
406 Edward St. Malvern, Arkansas 
 

--------oo0oo-------- 
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Moça de Illinois Restaurada ao Normal Após Colapso 
 

Cavalheiros:   
Depois de ler uma edição antiga da sua revista, eu decidi que poderia ser 
interessante lhe dar o meu testemunho do que Jesus Cristo fez por mim. Fui 
ensinada sobre cura divina por toda a minha vida e tinha experimentado 
algumas evidências disso antes de meu colapso. A minha doença não era 
incomum como em casos mentais. Minha saúde ficou debilitada até que fiquei 
muito cansada para me levantar a não ser uma vez ou duas vezes por dia, 
agora por nenhuma razão de modo nenhum. Eu tinha alucinações, estava 
pálida, com excesso de peso, insípida. Meus pais gastaram muito dinheiro 
com médicos e em tratamento hospitalar. Mesmo depois que eu fui a um 
hospital caro e dos tratamentos recebidos, eu continuava debilitada. 
Finalmente eu consenti em ser levada a um hospital do estado, onde eu 
comecei a melhorar um pouco, pois as pessoas estavam orando por mim. Em 
fevereiro de 1949, eu aceitei a Cristo em um culto de dedicação da Juventude 
Rural Para Cristo, realizada em Zion. Quando William Branham realizou 

reuniões na Igreja Missionária da Graça em Zion, e eu passei pela fila de oração rápida, 
larguei minhas pílulas de tireóide e agora estou em perfeita saúde. Até os meus olhos foram 
curados da miopia e daltonismo. Eles estavam 40-100 ao invés de 20-20. Agora eu posso ver 
melhor sem os meus óculos do que com eles. Deus me batizou com o Seu Espírito Santo cerca de 
um mês e agora eu estou orando pelos enfermos e eles estão sendo curados. Eu nunca posso 
agradecer o suficiente a Deus.  
JACQUELINE L. SAVAGE,   
Avenida Elizabeth, 2710    
Zion, Illinois 
 

--------oo0oo-------- 
 

Bebê de Pine Bluff Sobrevive Através das Orações do Irmão Branham 
   

Querido irmão Branham:   
Meu bebê estava em uma condição muito séria quando você veio em 
meu caminho. O médico não podia fazer mais nada por ele, e o 
diagnóstico de seu caso era de uma doença cerebral rara. Você veio 
para Pine Bluff, Arkansas, por apenas duas noites. Minha sogra me 
pediu para levar meu bebê para receber oração, uma vez que ela 
acreditava que por meio de suas orações a Deus, você poderia curá-
lo. Apesar de ter sido quase impossível levá-lo para a igreja, exigindo 
dois táxis para nos levar até lá com ele, finalmente fomos capazes de 
chegar até você. Você orou, e louvado seja Deus, ele foi curado. Ele 
tinha 14 meses de idade, e agora ele é um menino saudável com pouco 
mais de quatro anos e não teve mais nenhuma dificuldade.   

Estou enviando este testemunho para que você possa publicá-lo e deixar que os outros saibam 
que Deus cura hoje.   
Srª. J. T. Scifres,   
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Rua East 7th, 1710   
Pine Bluff, Arkansas 
 

--------oo0oo-------- 
 

Mãe Não Consegue Crer Com os Seus Olhos Como Filho Com Pé Torto Anda 
 
Queridos irmãos e irmãs no Senhor, 
Oh, que Salvador maravilhoso que o nosso Senhor Jesus é! Nosso testemunho triplo de curas na 
campanha de julho em Minneapolis pelo irmão Branham é real e permanente. A mãe jejuou e 
orou antes que eu frenquentasse os cultos de todas as tardes e noites até que todos nós fomos 
libertos. Segunda-feira à noite, o irmão Branham pôs a sua mão sobre os meus olhos e disse 
apontando para o meu menino bebê: “Há algo de errado com o pé desse menino. Ele tem um pé 
torto. Ele nasceu dessa maneira. Houve uma operação que não foi bem sucedida”. A operação 
foi em mim mesma há 7 anos atrás, e a ferida interna não sarou corretamente. Isso foi tudo que 
aconteceu naquela noite, mas nós continuamos vindo aos cultos esperando mais a cada tempo. 
Nós recebemos um cartão de cura para Sheldon e ele recebeu oração na tarde de quinta-feira 
pelo nosso querido irmão Lindsay com a irmã Lindsay apoiando-lhe. Tão logo ele terminou de 
orar pelo companheirinho, o irmão Lindsay colocou-o no chão e Sheldon caminhou tão 
retamente que eu dificilmente conseguia acreditar com os meus olhos. Outros que o tinham visto 
caminhar antes se maravilharam quão perfeitamente ele coloca os seus pés. Na noite seguinte 
nosso irmão Branham orou por mim e minha mãe. Meu problema de estômago foi embora, sua 
audição ficou melhor, e muitas das enfermidades menores que nós duas tínhamos se acabaram. 
Sabemos que a cura é real e que a Palavra de Deus é verdadeira como é dito “Pelas Suas 
pisaduras fostes sarados”. 
Graças a Deus por Sua graça. 
Somos a Srª. EVELYN LARSON e Srª. MICHEAL KAISER e SHELDON MARSON 
 

--------oo0oo-------- 
 

Curada Enquanto Sentada na Reunião Branham - Tumores Desaparecem do Corpo 
   
14 de novembro de 1950   
Queridos amigos:   
Em 7 de novembro de 1949, fiz um exame completo com o Dr. James 
Savage, em San Bernardino. Ele me disse que eu tinha uma massa de 
tumores fibróides que me faziam ter espasmos internos. Uma cirurgia foi 
o passo seguinte, assim que meu corpo pudesse estar suficientemente 
apto para isso.   
Por três meses eu tomei tratamentos regulares de outro médico na 
cidade, e ele disse que seria necessário mais três meses, mas eles me 
deixavam muito mais doente na cama na maior parte do tempo.   
Quando o irmão Branham veio a San Bernardino eu não estava melhor. 
Eu comecei a assistir e recebi minha cura enquanto estava sentada no 
meu lugar, no início da reunião. Às 3 horas da manhã do dia 9 de 
novembro fui despertada de um sono profundo e, instantaneamente, eu soube o que havia 
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ocorrido. Os tumores SUMIRAM DO MEU CORPO. Eu me senti muito fraca todo aquele dia e 
tive febre, mas no dia seguinte eu estava tão boa como nova e tem sido assim desde então.   
Outro sinal da minha cura foi uma terrível ferida em meu rosto e no corpo um dia ou dois antes 
de os tumores sumirem.   
Eu aprendi sobre Deus e sobre a Palavra nas duas semanas deste encontro mais do que todos os 
anos na igreja antes. Eu não posso louvar o Senhor o suficiente para por enviar o irmão 
Branham, o irmão Lindsay, e o irmão Hall para nós. Terei todo o prazer em responder 
quaisquer perguntas sobre este testemunho ou falar com alguém que chame a mim. É 
maravilhoso demais guardar isso só para mim.   
Atenciosamente,   
Srª. WINIFRED MORELAND,   
Rua Cerritos, 1688   
San Bernardino, Califórnia 
 

--------oo0oo-------- 
 

Curada de Câncer 
 

Quando eu estava sentada em um serviço de cura durante a Campanha 
de Cura Branham, em Kansas City, Kansas, em setembro de 1950, o 
irmão Branham me apontou para o público e disse que eu tinha câncer. 
Ele também disse que “se você crer, você será curada”. Eu sabia que 
estava mal de saúde, porque eu tinha estado muito fraca e estava 
perdendo peso constantemente. Mas eu não tinha ideia de que eu tinha 
câncer. Quando ele me disse que eu fui curada, eu aceitei isso com todo 
o meu coração. Eu imediatamente experimentei uma asfixia estranha 
que começou em minha garganta e passou para baixo em meu abdômen. 
Meu estômago ficou rígido e inchado. Depois de alguns minutos a 
sensação gradualmente desapareceu. Um grande sossego veio por todo 

o meu corpo e eu sabia que eu estava curada!   
Srª. GRACE BOYD   
Rua N. 36th, 1121.   
Kansas City, Kansas.   
   
Nota do pastor: Como a Srª. Grace Boyd é um membro da minha igreja, tive ampla 
oportunidade para observar o seu caso e atestar que o seu testemunho é verdadeiro e preciso.   
Rev. U. S. Grant   
Tabernáculo do Evangelho Completo 
Kansas City, Kansas 
 

--------oo0oo-------- 
 

Curada de Diabetes 
 
Quero louvar ao Senhor por me curar. O médico me disse que eu tinha diabetes do açúcar 
incurável e teria que tomar insulina pelo resto da minha vida. Mas quando o irmão Branham, o 

LUIS HENRIQUE
Realce

LUIS HENRIQUE
Realce



Proezas da Fé: Testemunhos de Curas e Milagres nas Reuniões Branham 

61 

 

irmão Lindsay, e o irmão Hal estiveram aqui em San Bernardino realizando reuniões de cura 
em sua grande tenda, eu passei pela fila de oração, e recebi a oração e fui curada. Eu não tomo 
mais insulina e posso comer qualquer coisa que eu quero. Estou com 71 anos e posso realmente 
testemunhar o poder de cura de Deus.   
ADELBERT BECHTEL   
Rua Spruce, 748    
San Bernardino, Califórnia 
 

--------oo0oo-------- 
 

Aplicou o Lenço Ungido - Curada 
 
Um dia eu notei um caroço no meu seio esquerdo. Ele estava muito 
grande e muito dolorido. Uma semana depois que descobri isso, fui 
ao médico e ele me disse que eu teria que fazer uma operação. Dois 
dias depois de eu ter ido ao médico, eu escrevi para o irmão 
Branham pedindo um lenço ungido. Eu coloquei o lenço sobre o 
meu corpo e segui as instruções que ele enviou. Dois dias depois, 
eu fiquei doente e o veneno começou a sair do meu corpo de uma 
forma natural. Por aquela noite, o nódulo que estava em mais da 
metade se foi, e em menos de uma semana tudo foi embora. Não 
havia nem mesmo nenhuma dor ali. Louvo ao Senhor pelo milagre 
que Ele operou!   
Srª. PAUL FISHER   
Mount Brydges   
Ontário, Canadá 
 

--------oo0oo-------- 
 

Acamada e Desenganada Pelos Médicos, Curada Instantaneamente Pela Oração 
 

Eu havia estado acamada por 8 anos e 9 meses com tuberculose, 
e os médicos haviam me desenganado. Parecia que toda a 
esperança se foi. O irmão William Branham veio até a nossa 
casa, impôs as mãos sobre mim e orou, invocando o nome do 
nosso amado Senhor Jesus. Algo parecia tomar conta de mim e 
logo eu estava de pé e agradecendo a Deus pelo Seu poder de 
cura. Fui ao ar livre pela minha primeira vez em oito anos, e 
então fui batizada no rio. Eu agora sou a pianista na igreja 
batista aqui. Muito mais segue a esta grande cura. Eu não tenho 
espaço neste testemunho para escrever tudo. Terei prazer em 
escrever e contar a história na íntegra a qualquer pessoa 
interessada na minha cura.   
GEORGIA CARTER   
Milltown, Indiana   
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(A história completa da cura surpreendente de Georgia Carter, que estava deitada na cama por 
mais de oito anos, e com seu corpo pesando menos de 22 quilos, e que se levantou de sua cama 
instantaneamente curada, está relacionado no livro: William Branham, Um Homem Enviado Por 
Deus.) 
 

--------oo0oo-------- 
 

Criança Curada de Uma Prolongada Aflição 
   

Querido irmão Lindsay:   
Você vai encontrar em anexo uma foto da nossa menina, Janice 
Reeves. Janice tinha eczema infantil por toda a sua vida, até que 
participou de uma das reuniões do irmão Branham em Grants Pass, 
Oregon, em dezembro de 1950. O irmão Branham ungiu um lenço e 
Janice usou-o. Hoje ela está completamente curada. Louvamos ao 
Senhor por Seu maravilhoso poder de cura.   
Sr. e Sra. CLAUDE REEVES   
Caixa Postal 182   
Westport, Oregon 
 

--------oo0oo-------- 
 

Criança Curada Após Escrever Por Fita Ungida 
 
Depois de escrever para o irmão Branham pedindo oração para o nosso filho Charlie, que 
sofria de asma, recebemos uma carta com uma fita que tinha sido ungida, e fomos instruídos a 
colocá-la debaixo de seu travesseiro. O irmão Branham sentiu-se guiado a dizer-nos para 
observar Charlie sobre doces. Isso foi muito apropriado, pois as únicas vezes em que ele teve 
ataques após a oração foi depois que ele havia comido doces.   
Nosso pastor também orou por Charlie, e nós queremos que você saiba que Deus o curou 
completamente. Não é necessário observá-lo sobre doces agora, como ele está curado. Ele foi 
curado desde setembro e durante esses meses ele não teve sequer um resfriado. Ele agora pode 
correr e brincar e é capaz de dormir. Louvado seja o Senhor por toda a felicidade que esta cura 
nos trouxe.   
Srª. CHARLES STAUFFER 
Wooster, Ohio 
 
Fonte: Revista “A Voz da Cura”, edições dos anos 40 e 50. 
 
Tradução: Diógenes Dornelles  
 
 
 

diogenes.dornelles@yahoo.com.br 
 

http://diogenestraducoes.webnode.com.br 
 

LUIS HENRIQUE
Realce

LUIS HENRIQUE
Realce




