
Desde o início dos preparativos do acampamento, desejei de coração dar-lhes uma réplica da 
Espada do Rei, que foi dada ao irmão Branham naquele grande evento do Desfiladeiro Sabino. 
Como podem imaginar, não foi fácil elaborar o projeto da Espada DO REI. Só pudemos nos orientar 
pela descrição que o irmão Branham deu na fita. Mas era importante para mim, e eu sabia que o 
Senhor daria um jeito. Eu não queria que ela servisse apenas de brinquedo, mas que fosse 
simbólica daquela Espada muito especial. 

Eu estava trabalhando com um irmão aqui de Jeffersonville na elaboração de um projeto de 
abridor de cartas em forma de espada. Sabemos que o irmão Branham disse que ela possuía cabo 
de pérola, guarda-mão de ouro e lâmina de mais ou menos noventa centímetros feita de prata, 
então eu lhe disse para seguir estas diretrizes e fazer o melhor que pudesse. O irmão elaborou um 
protótipo e me enviou.

Enquanto isso, eu estava na casa de outro irmão em 
Tucson, compartilhando com ele o assunto da espada que 
desceu à mão do irmão Branham. Enquanto 
conversávamos, ele compartilhou comigo um testemunho 
de como o irmão Branham visitou a casa do irmão e irmã 
Norman em Tucson. Ele só os estava visitando, e pediram-
lhe para orar por sua filha que estava doente. Após orar, 
saindo da sala ele olhou para a parede e viu um quadro 
com a exata aparência da espada. Ele disse: "Sabe, uma 
espada com a EXATA APARÊNCIA da que certa vez foi 
colocada em minha mão." Ele estava falando da Espada 
do Rei!

O irmão então me mostrou a foto daquela mesma espada 
que estava pendurada na casa do irmão e irmã Norman. 
Mal pude acreditar no que via! Rapidamente localizei 
entre meus e-mails o protótipo do abridor de cartas que o 
irmão me havia enviado. Era exatamente como a que eu 
via na foto! Louvado seja o Senhor! Que confirmação. Ele 
realmente trabalha em todas as extremidades!

God bless you,

Rocha do Púlpito, onde a Espada do Rei 
apareceu na mão do irmão Branham.

Desejei compartilhar este testemunho especial com vocês, que é apenas um dos muitos que vimos 
no processo de preparação dos pacotes que vocês receberam para este acampamento. Achei que 
seria muito legal vocês poderem ver como era a verdadeira Espada DO REI! Que cada vez que você 
a vir, seja um lembrete de que esta Mensagem é A PALAVRA desta hora, mais penetrante do que 
uma espada de dois gumes, e apta para discernir os pensamentos do coração, e o NOSSO 
ABSOLUTO.

Deus os abençoe,

TESTEMUNHO DA  




