




  

Capaz de correr a 70 km/h 

VOCÊ SABIA? 
A onça é 

apenas um 
dos muitos 

predadores do 
porco-do-mato.

 

 

 Alguns são...  

Pantera
Puma
Suçuarana
Leão-baio

“E notei uma 
onça, vocês a 
chamariam 

assim nesta 
parte do país. 

Nós a chamamos 
puma no Oeste. 
Eles a chamam, 
ali, onça-parda. 

É tudo o mesmo 
animal.” 

 
 

 

 
62-1014E

PORCO-DO-MATO 

"E cerca de, eu diria, a 800 metros 
de mim, eu vi uma cabeça inteira 
de... manada de porcos-do-mato, 
saindo no final, onde estavam 
comendo um pouco de phyllary 
[certo tipo de vegetação]." 

 

. 
63-0630E

FATO 
INTERESSANTE!

 Os filhotes do 
porco-do-mato 

são chamados «ruivos» 
porque nascem 

com pelos 
avermelhados.

  

ONÇA-PARDAONÇA-PARDA

As onças são 

chamadas de 

muitos nomes!
Os únicos animais selvagens nativos do sudoeste

 americano semelhantes aos porcos.

Eles habita
m em 

terreno ári
do 

próximo a g
rotas 

com vegetaç
ão densa.





CoioteCoiote

Coiote

Lobo
"LOBO CINZENTO MEXICANO"

Os coiotes são quase
tão grandes quanto 

cães de tamanho 
médio, pesando 

entre 9-22 kg. Têm 
focinhos curtos, 
corpos esguios, 
olhos amarelos, 
caudas felpudas 
e pelo espesso.

 

Os coiotes produzem 
uma grande variedade 

de sons, linguagem 
corporal e olfato 

aguçado.
 

Crias de lobo
 e coiote são 
chamados de 

"filhotes".

Eles se parecem 
muito com um 

cachorro ou
 lobo com 

uma grande 
variedade de 
latidos, uivos 
e rosnados.

 

 

O irmão Branham 
menciona tanto o coiote 

quanto o lobo em seu poema. 
65-0217

 
FATO

 INTERESSANTE!

Lobo em espanhol 

também é “lobo”! 

O coiote também 
é chamado de

 “lobo da pradaria”.

VOCÊ SABIA?
 

Cão domésticoCão doméstico LoboLobo

7.6  cm 

5,9  cm 

6,3  cm 

6,3  cm 8,8  cm 

11,4  cm 

Alce
Cervo

Porco -do -mato
Coelho
Roedores

Pássaros
Anf íbios
Lagartos
Cobras
Peixe

Insetos

O LoboO Coiote
se alimenta principalmente 

de pequenos animais .
come pele, ossos e tudo 
mais dos animais maiores .



Codorna-de-Gambel

Lebre Do Deserto

A codorna-de-gambel tem asas curtas e 
largas, que as fazem voar muito devagar, 
o que é um dos motivos delas não migrarem
 para longe do deserto.

 
 

 
.

Elas comem cacto 
saguaro, frutas 

e sementes.

Suas orelhas grandes 
as ajudam a 

termorregular 
(manterem-se mais 

frescos), tornando-as 
bem adaptadas 

a climas quentes.
 

“E toda lebre corre para sua toca” 
58-0302

 

 
 

Êxodo 16:13 menciona a codorna 
(codorniz) com a qual Deus 

alimentou Israel no deserto.

 
 

 

FATO 

INTERESSANTE!

Estes grupos 

são chamados 

"coveis". 

Facilmente identificáveis 
pela suave pluma 
curva no topo de 

suas cabeças.

 
 

 

Um grupo de 
lebres se chama 

HUSK.

Um grupo de 
lebres se chama 

HUSK.



Cacto Pera

Cacto Cholla

o solo é arenoso e árido.

O cacto pera cresce em grutas,  
colinas pedregosas, perto de  
pedregulhos e em áreas onde  

 

A fruta vermelha 
ou pera do cacto 

é conhecida também 
 

Os caules do cholla saltador se desprendem 
facilmente como se tivessem dado um 

 

A maioria das espécies de cacto 
cholla são arbustos e árvores, 
mas algumas são trepadeiras 

que crescem no chão.

como  

"tuna."

FATO 
INTERESSANTE!
Existem 30-35 

espécies de 
cactos cholla.

FATO 
INTERESSANTE!

Podem viver 
mais de 20 anos

Q

por 
1,5 metros de altura 

3-4 metros de largura

Esses cactos são encontrados 
próximos ao Monte Pôr-do-Sol.

O cacto pera 
é tanto fruta 
como vegetal.

“Nada consegue ser tão inacessível como um cacto 
saltador, porque tem uma barba nele, um pequeno 
gancho, de cima à baixo. E ainda assim você não 
conseguiria manusear nada como aquilo, mas 

a natureza deu um jeito nisso, isso. E ele salta 
direto em você. Você não tem que pegá-lo; ele vai 

em você. ” 63-1130E
Talos grandes do cacto cholla

S A L T O .



Cacto Saguaro

 Havia cerca de três desses objetos lá, um cacto 
saguaro. Eu podia ver um talo, dois talos, três talos. 
E eu ajustei a lente novamente, olhei, havia apenas 

um talo. Coloquei de volta, parecia que havia três talos.  
63-0428

A MAIOR ESPECIE DE 
CACTO DOS ESTADOS UNIDOS

Totalmente crescido pode pesar mais de uma tonelada... 
cresce de 12-18 metros de altura.

  Apesar dos 
espinhos, 
os pica-
paus-de-gila 
abrem tocas 
nos cactos 
como se 
fossem “hotéis” 
para  pássaros.

A flor do cacto 
no saguaro é a 

flor do estado do Arizona.

VOCÊ 
SABIA?

Depois que morre, as 
fibras podem ser usadas 
para construir telhados, 

cercas e partes de 
móveis.

 



Carrapicho-de-carneiro
Ocotillo

Os beija-flores adoram 
as plantas ocotillo! Elas 

fornecem uma fonte 
confiável de alimento 
para quando outras 

plantas da primavera 
ainda não podem florescer.

O irmão Branham se refere 
a eles como:

Uma erva daninha de verão que cresce em todo 
o Arizona. Ela cresce em áreas secas e áridas, como 

estradas, pastagens, campos e trilhos de trem.

UM CARDO É UMA SEMENTE 
OU FRUTO SECO QUE ESTÁ 
COMPLETAMENTE COBERTO 
POR GANCHOS OU DENTES.

 

- CABEÇA-DE-CABRA
- CABEÇA-DE-BOI
- CARDO-DE-AREIA
- CARDO-RUGOSO

FATO 
INTERESSANTE!

VOCÊ 
SABIA?

O nome desta planta 
espinhosa do deserto 

significa "pequena 
tocha".

verde

seco

Frequentemente 
usado como 

cerca porque 
seus espinhos 

impedem a 
passagem 
de pessoas 
e animais.

 
 
 
 
 

 
 

 

“E quando eu comecei a olhar, eu vi uma manada de porcos 
aparecer a uns 900 metros de mim, sobre uma montanha, 

joguei o carrapicho. Eu disse: “Vou pegá-los. Eu vou buscar 
o irmão Fred, e dependurarei um pedaço de papel para saber 

qual o caminho a seguir, neste pé de ocotillo aqui, e 
apanharemos o irmão Fred.”  65-0725E

 
 

 
 

 Eu joguei fora este 
pequeno carrapicho...” 

65-1127B

Isto é o que 
o irmão Branham 
estava tirando de 
sua roupa pouco 

antes de ver o 
agrupamento 

de Anjos.



O Desfiladeiro Sabino fica 
no sopé das Montanhas 

de Santa Catalina.
 

Desfiladeiro Sabino

Chamado de 

oásis do 

deserto do 

 

Arizona. 

FATO
 INTERESSANTE!  “Certa manhã o Senhor me despertou, 

disse: “Suba lá no Desfiladeiro Sabino.” 
Eu tomei um pedaço de papel 

e minha Bíblia.”  
65-0725E

 

Este desfiladeiro é o lar 
de veados, porcos-do-mato, 

gambás, tartarugas, cascavéis 
e onças-pardas.

 

 

Então no Desfiladeiro Sabino aquela 
manhã, orando e querendo saber 
o que aconteceria, com 
minhas mãos levantadas
para Deus, lá no topo 
daquela montanha, 
aquela Espada caiu em
minha mão; com um cabo 
de pérola, e seu guarda-mão sobre ela, e uma 
longa lâmina com cerca de um metro de 
comprimento, e brilhando como um vaso de 
metal ou como cromo, navalha afiada". 

 
 
 

 

  

 
6 3 - 0 6 2 3 M

E no 
Desfiladeiro Sabino,
 Ele disse: “Esta é 
a Terceira Puxada.” 

63-0324E

Desfiladeiro Sabino, aquelas grandes
 montanhas escarpadas e altas.  

 63-0324E

"

e possivel ir andando 
ate a rocha do 

pulpito e a rocha 
da aguia no 

Desfiladeiro Sabino.

 

A POUCOS MINUTOS 
DO DESERTO ESTÃO 
GRANDES QUEDAS 
D’ÁGUA AO LONGO 
DO RIACHO SABINO

 COM PEQUENAS 
PONTES 

CONSTRUÍDAS
 SOBRE ELAS.

 

Águia

Bíblia



Monte 
Pôr-do-Sol

 

Moisés uma vez desejou ver a Deus, e Deus lhe disse 
para subir na rocha. E, sobre a rocha, Moisés se pôs 
e viu Deus passar, e suas costas pareciam-se com as 

costas de um homem. Deus estava num redemoinho, e Deus... 
enquanto Moisés estava sobre a rocha. Creio que vocês 
viram a fotografia ali fora o outro dia, nós estávamos 
ao lado daquela mesma rocha. E eis aqui aquela Luz, 
o Anjo do Senhor, bem ali onde estrondou”.  64-0614M

 

 "

FATO INTERESSANTE!Nenhum de nós jamais teria ouvido falar deste belo lugar no deserto, se Deus não o tivesse escolhido 
como um lugar especial para Seu profeta. 

 
 

 
 
 
 

“...apanham as pedras 
que foram derrubadas 

por lá onde Aquilo 
atingiu? E cada uma 

delas, cada pedra, 
tem três pontas, que 
Aquilo havia cortado.

 (Os três são Um). 
Elas estão colocadas 
sobre escrivaninhas, 

como pesos para papel, 
através da nação”.  

65-0725E

 
 
 

 
 

 

 
 

 

O MONTE PÔR-DO-SOL                          
muito alto que se destaca no solo do 
deserto. É mais como uma crista que 
se mescla com as centenas de outras 

cristas da área. Mas é uma das 
montanhas mais especiais para o 

povo de Deus!

 
“Logo no dia seguinte, 

lá de pé, um 
redemoinho desceu 

e sacudiu as montanhas. 
Pedras cortaram o topo 
das árvores, cerca de 
1 m ou 1,20 m acima 
da minha cabeça. 

Produziu três grandes 
estrondos, e os irmãos 

vieram correndo”.  
65-0725E

 
 

 
 
 
 
 
 
 

       

  não é um pico 



MURAL DO DESFILADEIRO PIMA

-Big Jim-
veado-mula

VOCÊ 
SABIA?

O irmão Branham 
matou 55 cabeças 
de caça com seu 
rifle “Loirinha”.
 FATO 

INTERESSANTE!

Todos os esquilos 

que o irmão Branham 

matou, foi com 

um rifle .22.

 

 

Irmão Branham com 
um leopardoD

Irmão Branham segurando  
um  porco-do-mato

O irmão Branham 
viajou ao redor do 

mundo 7 vezes! 
Ele trazia  os animais 

que caçava e itens
 de todos os países. 

Eles estão em exibição 
no Museu de Troféus 
em Tucson, Arizona.

V
Museu de 

Troféus de Caça

“E aqui há algum tempo, coloquei  
    um pequeno velho 

empalhado aqui."  
 crocodilo

“E peguei um peixe, alguns anos atrás, no Rio 
Sem Retorno, com os Homens de Negócios 
Cristãos. Walt Disney, aquele grupo lá, até 
enjoaram, os taxidermistas, porque é o 
recorde mundial de 

 
 
 

 
 58-1221M

ELES 

106 cm

AINDA  
MEDEM   

61-0808  



Os Confins do Arizona

Escrito pelo 
irmão Branham 
quando menino.

 

Saudoso estou, 
oh, tão saudoso 

daquele longínquo sudoeste,
Onde as sombras caem mais profundas além do topo da montanha.

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

E em algum lugar desfiladeiro acima posso ouvir o gemido 
de uma onça, Naquelas distantes 

Montanhas Catalinas 
nos confins do Arizona.

 


