UM HOMEM NAS MÃOS DE DEUS
INTRODUÇÃO
A Bíblia afirma em Malaquias 3:6 e Hebreus 13:8 que Deus é o
mesmo ontem, hoje e eternamente. A Sua Palavra também
permanece a mesma. A Bíblia afirma ainda que nem só de pão
viverá o homem, mas de toda a Palavra que procede da boca de
Deus, Mateus 4:4.
Este livro vai tratar do método de Deus de revelação da Sua
Palavra em cada era mas mais em particular, na última era do
tempo.
A Bíblia estabelece claramente que os Profetas são o método de
Deus para revelar a Sua Palavra. Um profeta nas Escrituras referese àquele que «fala antecipadamente» a Palavra de Deus. Os
profetas falavam por Deus. O ofício de profeta era tão importante
que a Bíblia fala assim “…Crede no SENHOR, vosso Deus, e
estareis seguros; crede nos seus profetas e prosperareis.” 2
Crónicas 20:20. Amós 3:7 declara: “Certamente o Senhor JEOVÁ
não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus
servos, os profetas.”
A primeira parte do livro vai apresentar profecia após profecia
mostrando a promessa de um Profeta para os últimos dias e a
segunda parte vai tratar do cumprimento dessa profecia num
homem que Deus usou nesta era para revelar a Sua Palavra, para
preparar um povo para o Rapto da Noiva do Senhor Jesus Cristo.
Possa Deus conceder-lhe a revelação daquilo que Ele está a fazer
no seu dia.
Bible Believers Assoc.
“…Assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam quer deixem de
ouvir… hão de saber que esteve no meio deles um profeta.”
Ezequiel 2:4,5
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UM VERDADEIRO PROFETA À NOSSA GERAÇÃO?
Todo o Cristão dedicado sabe que a hora é extremamente tardia;
que em breve o nosso amado Senhor Jesus se irá encontrar com a
Sua Noiva nos ares. (1 Tess. 4:16-17). O que a maioria das pessoas
não sabem é que, tal como João Baptista foi o precursor da
primeira vinda do nosso Senhor, tem de vir um profeta com o
espírito de Elias que será o precursor da segunda vinda de Cristo.
Claro, até agora há muitos falsos profetas no mundo, desviando a
muitos (Mt. 24:11-24). Mas o mesmo Deus que disse que haveria
um falso, disse que viria um VERDADEIRO Profeta.
Em Malaquias 4, onde fala do fim do mundo, Deus disse, “Eis que
eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível
do SENHOR; e converterá o coração dos pais aos filhos e o
coração dos filhos a seus pais; para que eu não venha e fira a terra
com maldição.” (Mal. 4:5-6) Este versículo, que tem um
significado composto, refere-se a duas vindas diferentes de Elias.
Um anjo disse em relação a João Baptista: (Lucas 1:17) “E irá
adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os
corações dos pais aos filhos, (João ia cumprir esta parte de
Malaquias 4:6, mas foi tudo, porque o anjo continua) e os rebeldes
à prudência dos justos; com o fim de preparar ao Senhor um povo
bem-disposto.” O anjo não falou nada acerca de João a converter
“os corações dos filhos aos pais”, porque essa parte de Malaquias
4:6 não se referia a ele.
Agora, Jesus disse que João Baptista era Elias, é verdade, (Mt.
11:7-14), “Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E
se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir.” Mas agora
abra em João 1:19-21: “E este é o testemunho de João quando os
judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes levitas para que lhe
perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou; confessou:
Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quê? És tu Elias? E
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disse: Não sou.” Isso é estranho. Jesus disse que João era Elias e
João disse que não era.
Será que a Bíblia se contradiz? Claro que não. Lembre-se que os
Judeus estavam à espera que o Messias destruísse os Romanos e
estabelecesse Israel como governador do mundo. Eles esperavam
um Elias que fosse o precursor de um Messias que viesse em
poder. João disse, “Não, eu não sou esse Elias,” porque ele não foi
enviado “antes da vinda do dia grande e terrível do Senhor.”
“Disseram-lhe pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles
que nos enviaram; que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do
que clama no deserto: Endireitai o caminho do Senhor.” (João
1:22-23) João, sabendo bem quem ele era, assemelhou-se a Isaías
40:3.
Cristo dividiu Malaquias 4:5,6 em duas vindas de Elias. Apesar de
Jesus ter dito aos Seus discípulos claramente que João Baptista era
Elias (Mateus 11), algum tempo mais tarde (Mateus 17) eles ainda
estavam confusos. “E os seus discípulos o interrogaram, dizendo:
Porque dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E
Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro e
restaurará todas as coisas. (12) Mas digo-vos que Elias já veio, e
não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram… (13)
Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Baptista.”
(Mateus 17:10-13) Examine com atenção o versículo 11, onde
Jesus diz, “Em verdade Elias VIRÁ PRIMEIRO, (repare: futuro.
Este Elias ainda não tinha vindo) e RESTAURARÁ TODAS AS
COISAS.” Será que João Baptista restaurou todas as coisas? João
preparou um povo para o aparecimento do nosso Senhor amado,
mas não restaurou todas as coisas. Mas Jesus disse que viria um
Elias no futuro que restauraria todas as coisas. Agora leia Actos
3:19-21, onde Pedro fala de Jesus Cristo, “o qual convém que o céu
contenha até aos tempos da RESTAURAÇÃO DE TUDO.” Então
o Senhor a quem nós amamos deve permanecer no céu até que tudo
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seja restaurado; e Jesus disse que Elias restauraria todas as coisas.
Será que 1+1=2? Então este ministério de Elias é essencial.
Em Mateus 24:37-39 Jesus disse, “E como foi nos dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do homem.” Muito bem, como
foi nos dias de Noé? Havia grande cegueira nas pessoas em relação
à Palavra de Deus, o que as fazia agir de forma maligna. Deus
enviou um homem, um profeta, com uma Mensagem, “Entrem na
arca e sejam salvos!” Deus disse que se ele não enviasse Elias
nestes últimos dias, a Verdade estaria tão enfraquecida e tão
confundida que ele teria de “ferir a terra com maldição.” Esta
mensagem de Elias será, “Entrem em Cristo e salvem-se!” Lembrese, Cristo é a Palavra, (João 1:1,14; 1 João 5:7). A Palavra de Deus
foi torcida e pervertida e perdida ao longo das eras até ao ponto em
que hoje há mais de 900 denominações no mundo, todas afirmando
que têm a correcta interpretação da Palavra. Mas Deus prometeu
que a Verdade seria restaurada. Isto, de facto, é o que a linguagem
estranha de Malaquias 4:6 diz. O anjo disse que João “converteria
os corações dos pais aos filhos”. Ao estudarmos o que João fez
mais tarde podemos ver que ele converteu os corações da fé dos
pais Judeus ortodoxos à nova fé em Jesus Cristo, porque os
seguidores de Cristo no tempo de João eram apenas filhos
espirituais. Esses filhos cresceram espiritualmente e tornaram-se os
pais apostólicos, que Deus usou para construir a Sua igreja e
escrever o Novo Testamento. Mas as igrejas hoje afastaram-se
dessa fundação original, (Efésios 2:19-20) para as suas ideias
organizacionais e teologias de homem até que a Verdade está
escondida perante os nossos olhos, sufocada por centenas de
filosofias e milhões de opiniões. Este Elias do tempo do fim vai
“converter os corações dos filhos aos pais,” isto é: ele vai converter
os nossos corações, os filhos do tempo do fim, de volta à fé dos
nossos pais apostólicos, até que a nossa fé, as nossas vidas e a
doutrina se encaixem perfeitamente à deles.
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Vamos esboçar resumidamente este Elias ao longo do Livro de
Apocalipse. Nos capítulos 2 e 3 Jesus Cristo está a ditar 7 cartas
para 7 igrejas Gentias na Ásia Menor. Se apontar as condições
listadas para cada uma destas igrejas, então estude a história da
igreja, e vai descobrir que cada carta foi uma profecia, porque as
cartas em sequência correspondem exactamente a 6 eras por que a
igreja Gentia já passou. Hoje estamos na 7ª ou na era da igreja de
Laodicéia, Apocalipse 3:14-22. Agora repare que cada era da igreja
tem um anjo, (Apocalipse 1:16, 20; 2:1,8,12,18; 3: 1,7,14). A
palavra anjo literalmente significa MENSAGEIRO e nem sempre
significa um ser celestial, (Gálatas 4:14; Apocalipse 22: 8,9). Uma
vez que estas são igrejas terrenas Gentias, estes são anjos terrenos.
Assim cada era teve um anjo, ou mensageiro, sendo o apóstolo
Paulo o mensageiro à primeira era ou à era de Éfeso. (Apocalipse
2:1, Actos 9:15; 13:46-49; Romanos 11:13; 15:15-16; Gálatas
1:11-12; Efésios 3:1-8; 2 Timóteo 1:11). Em relação à 7ª era da
igreja lemos, “E ao anjo (Mensageiro) da igreja que está em
Laodicéia escreve…” (Apocalipse 3:14a). Jesus então denuncia de
forma severa os vastos e ricos sistemas organizacionais desta era,
dizendo que são pobres, cegos, nus e NÃO O SABEM! No
versículo 20 vemos Cristo lançado fora da Sua própria igreja,
fazendo um chamamento para os poucos indivíduos que têm fome
e sede para irem até ao final com Deus. Já que esta 7ª era é a última
era da igreja e já que Elias deve restaurar todas as coisas antes de
Jesus vir buscar a Sua Noiva – vemos que o homem que terá o
espírito de Elias vai ser também o mensageiro da 7ª era da igreja.
Ele será um profeta-mensageiro, como João foi profeta e
mensageiro. (Lucas 7:24-27) Por isso Apocalipse 3:14-22 fará
parte desta mensagem do Elias.
Agora tenha em consideração Apocalipse 10:7 – “Mas nos dias da
voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o
segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos.” De
acordo com este versículo, o mensageiro da 7ª era da igreja vai
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envolver todas as pontas soltas do nosso pensamento. Deus vai
revelar-lhe os mistérios que têm estado escondidos nas páginas da
Bíblia ao longo dos séculos, terminando assim o mistério de Deus,
pelo menos no que Ele declarou aos profetas. Isto corresponde ao
que o homem vestido de linho disse a Daniel, “E tu, Daniel, fecha
estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo;” (Daniel
12:4a, 8-9). Então a visão dada a Daniel deve ser revelada no nosso
dia, e – “Certamente o Senhor JEOVÁ não fará coisa alguma, sem
ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas.” Amós 3:7.
Mais alguns mistérios que este Elias vai revelar são: O Mistério –
da translação dos santos (1 Cor. 15:51-54) – da Igreja como Noiva
de Cristo (Efésios 5:28-32) – da piedade, (1 Tim. 3:16) – da
iniquidade (2 Tessalonicenses 2:6-12) – do MISTÉRIO, A
GRANDE BABILÓNIA, A MÃE DAS PROSTITUIÇÕES E
ABOMINAÇÕES DA TERRA (Apocalipse 17).
Começa a ver a necessidade de receber este Elias do tempo do fim
e a sua Mensagem? Jesus disse, “Quem recebe um profeta em
qualidade de profeta, receberá galardão de profeta.” (Mateus
10:41a) e mais uma vez, “Se alguém receber o que eu enviar, me
recebe a MIM,” (João 13:20). Como pode dizer que ama Jesus, e
depois rejeita um profeta que Jesus envia? Você está a caminhar
em terreno perigoso. Tenha cuidado, para não ter o mesmo espírito
que os Fariseus religiosos, que acreditavam no que Deus fizera NO
PASSADO, mas não conseguiam aceitar aquilo que Deus estava a
fazer MESMO PERANTE OS SEUS OLHOS! Eles injuriaram o
homem cego que Jesus tinha curado, dizendo, “Discípulo dele sejas
tu; nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que
Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é.” (João 9:2829). Jesus falou destes hipócritas, “Porque, se vós crêsseis em
Moisés, (se realmente cressem nele) creríeis em mim; porque de
mim escreveu ele.” (João 5:46). Da mesma forma, se nós realmente
cremos em Jesus Cristo, nós vamos crer no Seu Elias do tempo do
fim, porque Jesus falou dele. Cristo também disse aos Fariseus, “E
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a sua palavra (do Pai) não permanece em vós, porque naquele que
ele enviou não credes vós.” (João 5:38). Oh, Cristãos, vamos crer
nesse Elias quando o reconhecermos! Lembre-se, todos os que
rejeitaram a mensagem de Noé pereceram no dilúvio. Rejeitar o
profeta de Deus é rejeitar Deus, (1Samuel 3:4-7; Êxodo 16:2,8).
No entanto, a maioria das pessoas vai rejeitar este profetamensageiro. Foi sempre assim. A maioria dos profetas nunca foram
recebidos pela maioria das pessoas no seu dia, (Mateus 5:11-12;
Actos 7:51-52). Em milhões, apenas 7 ouviram Noé. Os filhos de
Israel continuamente murmuravam e se revoltavam contra Moisés;
o povo rejeitou Samuel; Elias foi tão odiado que ele pensou que era
o único que restava que amava a Deus; as pessoas constantemente
riam de Jeremias. Jesus disse, “Jerusalém, Jerusalém, que matas os
profetas, e apedrejas os que te são enviados…” (Mateus 23:34-37).
Todas as escrituras em relação a este Elias do tempo do fim vão ser
cumpridas, no entanto de forma tão simples e tão humilde que a
maioria não vai dar conta. (Exemplo: leia a profecia espectacular
acerca do ministério de João Baptista, (Isaías 40:4), depois leia em
Mateus 3:1-12 como foi cumprida de forma tão humilde.)
Mas como é que podemos encontrar este verdadeiro profetaMensageiro, no meio de uma multidão de falsos profetas que
andam na terra hoje? Jesus disse, “pelos seus frutos os
conhecereis,” (Mateus 7:15-20). Não apenas pelos seus dons e
milagres, agora, porque muitos farão sinais e prodígios no Nome
de Jesus Cristo, e no entanto praticam a iniquidade, (Mateus 7:2223; Marcos 13:22; Deut. 13:1-3). Os falsos profetas vão parecer
ovelhas, (Mateus 7:15). Os falsos profetas vão ser HOMENS
LARGAMENTE ACEITES, QUE TODOS VÃO GOSTAR,
ADMIRADOS E DE QUEM TODOS DIRÃO BEM! (Lucas 6:26)
Os falsos profetas vão desviar a muitos porque o que eles falam é
verdade, no entanto eles vão estar atrás do seu dinheiro, (2Pedro
2:1-3). Os falsos profetas vão levar as pessoas a confiar numa
mentira, (Jer. 28:15) dizendo coisas como, “Fiquem em paz, vocês
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vão estar no Rapto quer a vossa vida se alinhe com a Palavra ou
não,” (Jeremias 23:16-17; Ezequiel 13:10a). Os falsos profetas vão
“perverter os caminhos direitos do Senhor” e apesar de eles terem
poder, não será nada comparado com o verdadeiro profeta de Deus,
(Actos 13:6-12; Êxodo 7:8-12). No entanto os seus caminhos são
extremamente enganosos, (Jer 23:9-32; Ezequiel 13) Os falsos
profetas vão parecer o verdadeiro profeta e vão actuar de forma
muito semelhante, que só o eleito não será enganado, (Mateus
24:24; 2Crónicas 18; Jeremias 28).
Mas há um teste final. Deus disse, “E se disseres no teu coração:
Como conheceremos a palavra que o SENHOR não falou? Quando
o tal profeta falar em nome do SENHOR, e tal palavra se não
cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o SENHOR não
falou; com soberba a falou o tal profeta; não tenhas temor dele.”
(Deut 18: 21-22). É assim que se vê um verdadeiro profeta, quando
ele profetiza no Nome do Senhor e isso acontece, (ver também
Jeremias 28:9). Este Elias do tempo do fim terá o “ASSIM DIZ O
SENHOR”. Quando ele diz “ASSIM DIZ O SENHOR” sobre a
doutrina, estará perfeitamente alinhado com as escrituras. Quando
ele diz, “ASSIM DIZ O SENHOR, isto e isto vai acontecer,”
aquilo vai acontecer exactamente como foi dito. Se alguma vez
falhar em ser perfeito, só por uma vez, ele não é profeta, porque
todo o profeta tem o “ASSIM DIZ O SENHOR” e a Palavra de
Deus não pode falhar. As palavras de um profeta debaixo da Unção
não são as suas próprias palavras: são as palavras de Deus, (1
Pedro 1:20-21).
Agora, Jesus disse em relação a João Baptista, “Mas digo-vos que
Elias já veio, e NÃO O CONHECERAM, mas fizeram-lhe tudo o
que quiseram,” (Mateus 17:12-13). Nos dias de Cristo todos
estavam à espera que Elias viesse, no entanto ele veio e foi e ELES
NÃO O VIRAM! Tal como eles estavam à espera do Messias, no
entanto Ele veio e foi e ELES NÃO O VIRAM! Seria alguma
surpresa se este Elias do tempo do fim viesse e fosse e a maioria
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das pessoas não o visse? Isso tem de nos fazer inclinar perante
Deus em fervente oração, porque sabemos que a hora é tardia – a
vinda do nosso Senhor está próxima. Claro que apenas reconhecer
este profeta Mensageiro não vai salvar ninguém, porque a salvação
vem apenas pela fé no sangue derramado de Jesus Cristo. No
entanto, devemos prestar atenção à Mensagem deste Profeta,
porque ele nos converterá ao PURO Jesus Cristo, livre de todos os
credos criados pelo homem, todas as doutrinas, tradições,
filosofias, programas e ideias. A Noiva de Cristo deve ser tanto
como Ele, que ela estará a dizer as mesmas coisas que Ele diz,
(Apocalipse 22:17a). Ela deve ter a "mente de Cristo," tal como a
Noiva da era da igreja de Éfeso tinha. 1 Coríntios 2:16, Paulo disse,
"Como Cristo também amou a igreja, e a si mesmo se entregou por
ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, PELA
PALAVRA (e este Elias do tempo do fim restaurará a PURA
PALAVRA para a Noiva) para a apresentar a si mesmo igreja
gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante (credos,
tradições) mas santa e irrepreensível." (Efésios 5:25-27). Através
da mensagem deste Elias vamos saber exactamente o que agrada e
o que não agrada ao nosso Senhor Jesus. Nós vamos ser
restaurados!
Mais um pensamento. João Baptista preparou um povo para o
Senhor, tal como o anjo disse. Mas será que ele preparou a todos?
Apesar de muitos o ouvirem, houve apenas alguns que realmente
perceberam a sua MENSAGEM e foram preparados para o Senhor.
Da mesma forma este Elias do tempo do fim vai "restaurar todas as
coisas", mas não para todos. Haverá relativamente poucos que vão
dar ouvidos à sua MENSAGEM, chegar à plenitude de Cristo e
estar realmente preparados para o Rapto. Alguns? "Estreita é a
porta, e apertado o caminho que leva à vida, e POUCOS há que a
encontrem," (Mateus 7:13-14; também Lucas 13:23-24; 1Cor.
9:24). “Porque muitos são chamados, mas POUCOS escolhidos,”
(Mateus 20:16; 22:14). Oito salvaram-se no dia de Noé; três
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salvaram-se nos dias de Ló. Jesus disse que ambos foram tipos da
Sua Segunda Vinda, (Lucas 17: 26-30).
E depois do “Rapto”, claro, “Haverá um tempo de angústia, qual
nunca houve, desde que houve nação,” (Daniel 12:1). “Porque eis
que aquele dia vem ardendo como forno; todos os SOBERBOS e
todos os que cometem impiedade serão como palha; e o dia que
está para vir os abrasará, diz o SENHOR,”(Malaquias 4:1)
“Vigiai pois em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por
dignos de evitar todas estas coisas que hão-de acontecer, e de estar
em pé diante do Filho do homem,” (Lucas 21:36, 1Pedro 4:7).
Então e se esse profeta viesse e você não o visse como os Fariseus
não viram João Baptista? (Mateus 17:12-13; 21:23-25). Ou e se ele
já veio e já foi?
“Vede pois que não venha sobre vós o que está dito nos profetas;
Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei; porque opero
uma obra em vossos dias. Obra tal que não crereis, se alguém vo-la
contar.” (Actos 13:40-41) Por outras palavras, você deve ter
cuidado para não ser tão arrogante e tão estrito nos seus caminhos
que não consiga receber esse profeta e a sua Mensagem quando
esta lhe for declarada, (Rom. 11:20-21).
É uma hora séria e este não é um assunto trivial. Caro Cristão,
espero que você possa ser como o povo de Beréia, que “foram mais
nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque de bom
grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se
estas coisas eram assim,” (Actos 17:10-11; também 1
Tessalonicenses 5:17-21).
O. A. Jorgenson
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UM PROFETA ORDENADO POR DEUS
Ouvi a Palavra do Senhor: “…Antes que te formasse no ventre te
conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei; às nações te
dei por profeta.” Jeremias 1:5

SERÁ MAIS TARDE DO QUE VOCÊ PENSA?
“Hipócritas,” clamou JESUS, “sabeis diferenciar a face do céu, e
não conheceis os Sinais dos tempos?” (Mateus 16:3b). Você
conhece?
Por todo o mundo os Judeus estão a voltar para a sua terra natal.
Israel tornou-se um país independente em 1948 depois de estar
séculos espalhado e perseguido pelos Gentios. Há quase 2000 anos
atrás JESUS profetizou que tudo isto ia acontecer, (Lucas 21:24).
JESUS então disse, “Quando virdes acontecer estas coisas, sabei
que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que NÃO
PASSARÁ ESTA GERAÇÃO ATÉ QUE TUDO ACONTEÇA.”
(Lucas 21:31-32).
Por isso sabemos que a hora é tardia. No entanto, antes de JESUS
CRISTO poder voltar novamente, tem de haver uma restauração
dentro da Sua Igreja (Actos 3:19-21), que será alcançada através de
um profeta – um homem, tendo o espírito de Elias, (Mal. 4:5;
Marcos 9:12), enviado à última geração para corrigir todas estas
coisas que foram até ao erro, preparando assim um povo para ser a
Noiva de JESUS CRISTO.
Esse profeta tinha de vir e tinha de ir. Todas as escrituras em
relação a ele foram cumpridas. A Noiva de Cristo será em breve
arrebatada para a CEIA DAS BODAS DO CORDEIRO
(Apocalipse 19:6-9) – e para aqueles deixados nesta terra, a
GRANDE TRIBULAÇÃO, (Mateus 24:21; Apocalipse 6:12:17).
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Quem é este homem de quem eu estou a falar? E o que me faz crer
que ele é esse profeta do tempo do fim prometido aos Gentios?
O mundo conheceu-o como Reverendo William Marrion Branham.
Aqueles que o amam chamam-no “Irmão.” Quanto a ser profeta –
julgue por si mesmo. Deus não vindicou o Seu servo num espaço
fechado, ou nalguma “câmara secreta,” (Mateus 24:23-26, Lucas
11:33). O mundo viu a prova, no entanto não entendeu. Os jornais
e as revistas proclamaram, mas sem entendimento. Centenas de
milhares de testemunhas oculares por todo o mundo
testemunharam quem ele era, apesar de apenas alguns entenderem
o significado da evidência perante os seus olhos.
Ele nasceu nas colinas de Kentucky numa velha cabana de troncos
de árvore, a 6 de Abril de 1909. Aqueles que estavam presentes
testemunharam uma estranha névoa de luz que apareceu por cima
dele, apesar de isto acontecer antes da luz do dia, Jeremias 1:4-5.
Quando ele tinha 3 anos de idade ele disse à sua mãe que tinha
ouvido uma voz a falar com ele dos bosques, dizendo, “Tu vais
viver perto de uma cidade chamada New Albany.” A sua mãe riu.
Passado mais de um ano a sua família mudou-se para
Jeffersonville, Indiana, a poucos quilómetros de New Albany.
A sua primeira visão aconteceu quando ele tinha sete anos.
Enquanto brincava nas margens do Rio Ohio, ele viu de repente
uma ponte que subia pela água, como se estivesse em construção.
Enquanto ele observava, 16 homens caíram daquela ponte e
morreram no rio. Vinte e dois anos mais tarde foi construída uma
ponte naquele ponto exacto e 16 homens caíram dela, perdendo as
suas vidas durante a construção.
Não havia nenhuma forma de religião na família Branham. A
juventude de William foi cheia de muitas dificuldades e pobreza
porque o seu pai bebia muito. O seu pai também vendia whiskey de
forma ilegal durante o tempo da Lei seca nos Estados Unidos. Uma
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vez ele fez o seu filho levar água até à sua destilaria. Enquanto
William passava debaixo de um álamo, ouviu o som do vento. Isso
confundiu-o porque o dia estava calmo. Ao olhar para cima ele viu
um estranho redemoinho nos ramos. Uma voz falou do redemoinho
(como em Jó 38:1) e disse, “Nunca bebas, nem fumes, nem
corrompas o teu corpo de qualquer forma, porque quando fores
mais velho há um trabalho para tu fazeres.” Isso assustou-o muito,
mas ele nunca mais esqueceu aquilo.
Vários anos mais tarde o seu pai chamou-o “efeminado” porque ele
não tomava uma bebida. Determinado a provar que era um
“homem”, ele levou uma garrafa de whiskey aos seus lábios… ele
ouviu aquele redemoinho. O medo apoderou-se dele. Ele largou a
garrafa e fugiu. Da mesma forma, vários anos mais tarde, os seus
amigos chamaram-lhe “efeminado” por ele não fumar. Furioso, ele
pegou num cigarro, mas mais uma vez aquele redemoinho parou-o
rapidamente.
No entanto, apesar destas e de muitas mais experiências
semelhantes, ele continuava a ser um pecador que não conhecia
Deus, (Rom. 11:29). Enquanto trabalhava nas obras do gás com a
idade de cerca de vinte anos ele ficou muito tempo em contacto
com o gás, ficou muito doente e teve de ter uma operação.
Enquanto estava deitado no hospital, às portas da morte, ele teve
uma visão. Ele estava numa floresta e ouviu ao longe o som de um
vento a mexer as folhas – aproximando-se cada vez mais. Ele
pensou que era a morte. Então essa voz disse, “Nunca bebas, nem
fumes, nem corrompas o teu corpo de forma nenhuma. Eu chameite e tu não foste.” (como em Jonas 1:1-3) “Senhor”, clamou
William, “se fores tu, deixa-me voltar à terra e eu vou pregar o teu
Evangelho desde os telhados e das esquinas das ruas.” A visão
desapareceu. Milagrosamente, William recuperou.
Ele fez uma promessa e estava disposto a cumpri-la. No entanto ele
não sabia nada sobre encontrar Deus. Vendo que Deus habitava na
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natureza, ele escreveu um bilhete e prendeu-o a uma árvore para
que Deus a pudesse ler. Quando isso não funcionou, ele entrou
numa cabana de arrumos e, chorando pelos seus pecados, orou
desesperadamente, “Deus, eu não sou bom! Ajuda-me!” Uma cruz
de luz apareceu perante ele. Enquanto ele entendia que o seu
perdão estava no Sangue de JESUS CRISTO derramado sobre a
cruz, a alegria da salvação inundou a sua alma.
Por ele estar consciente de um estranho chamado na sua vida, ele
foi para o ministério. Era um dia quente, a 11 de Junho de 1933.
Ele tinha tido o seu primeiro reavivamento e estava lá no Rio Ohio
a baptizar umas 130 pessoas no Nome do SENHOR JESUS
CRISTO. Enquanto ele chegava à 17ª pessoa uma grande luz
brilhante apareceu no céu por cima dele (como em Actos 9:1-7) e
uma voz falou-lhe do céu dizendo, “COMO JOÃO BAPTISTA
FOI ENVIADO A PRECEDER A PRIMEIRA VINDA DE JESUS
CRISTO, ASSIM ÉS TU ENVIADO A PRECEDER A SUA
SEGUNDA VINDA.” Havia 4000 testemunhas que espantadas e
assustadas testemunharam disto.
Nem o Irmão Branham entendia então o que aquilo significava.
Nem conseguia entender a sua vida peculiar. Todos os ministros
que ele conhecia diziam-lhe que as visões que ele tinha tão
frequentemente eram do diabo. No entanto, quando elas eram
acerca de um acontecimento futuro, as visões NUNCA
FALHAVAM em ser EXACTAMENTE CUMPRIDAS da forma
que ele as via e eles glorificavam sempre a Deus por ajudar os
filhos de Deus. Para tornar as coisas ainda mais confusas, sempre
que William Branham entrava em contacto com uma pessoa
possuída por um demónio, como astrólogos ou adivinhos, eles
diziam-lhe que viam uma luz a segui-lo, que ele tinha nascido
debaixo de um sinal e que havia um dom divino na posse dele.
Estes incidentes perturbavam-no muito.
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A 7 de Maio de 1946, enquanto ele estava a vir para casa do
trabalho, um vento forte começou no topo de um bordo e desceu
depressa, quase derrubando o Irmão Branham. O desespero
atingiu-o e ele disse à sua esposa, “Durante 20 anos não fui capaz
de entender este ministério ou de me entender a mim mesmo. Não
posso continuar assim. Isto é de Deus? Querida, vou para a floresta
e vou buscar a Deus com a minha Bíblia e vou orar e descobrir ou
nunca mais vou voltar!”
Numa caverna na floresta ele inclinou-se e chorou de todo o seu
coração para Deus. Cerca das 23 horas naquela noite uma estrela
de luz encheu a caverna. O medo apoderou-se do coração de
William. Ele ouviu passos. Um homem, vestido de branco,
avançou desde a luz e disse, “Não temas, sou enviado da presença
do Deus Todo-poderoso para te dizer que a tua vida estranha e os
caminhos mal entendidos foram para indicar que Deus te enviou
para levar um dom de cura divina aos povos do mundo. Se tu fores
sincero e conseguires levar as pessoas a crer em ti, nada
permanecerá diante da tua oração, nem mesmo o cancro.” Durante
meia hora este anjo explicou ao Irmão Branham o seu passado e
falou-lhe do seu futuro (como em Gén. 16:7-12; Êx. 3:2-14; Juízes
6:11-23; Zacarias 4:5-6; Mateus 16:2-7; Lucas 1:11-38; Actos
5:19-20). Ele explicou por que os ministros não conseguiam
reconhecer um dom de Deus na vida de William, apesar de o diabo
conseguir. Foi o mesmo no dia de JESUS: Os líderes religiosos
disseram que JESUS tinha um demónio (Marcos 3:22; João 7:20;
8:48-52; 10:20), enquanto os demónios reconheceram-no como o
Santo de Deus (Lucas 4:33-35; 40-41; 8:27-28; Marcos 1:23-24;
3:11). O anjo também disse ao Irmão Branham que, como a Moisés
foram dados dois sinais para provar que ele era enviado de Deus
(Êxodo 4:1-8), também a ele lhe seriam dados dois sinais.
Primeiro, ele seria capaz de diagnosticar doenças pelas suas
vibrações, que fariam com que a sua mão inchasse. Se o inchaço
desaparecesse depois de ele orar, ele podia dizer, “ASSIM DIZ O
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SENHOR, você está curado.” O anjo disse que viria o tempo em
que o Irmão Branham seria capaz de discernir os segredos dos
corações dos homens, (Heb.4:12; João 2:24-25).
Milhões de pessoas testemunharam de que as palavras do anjo
foram exactamente cumpridas (como em Actos 27:21-25). Assim
que o sinal na sua mão foi manifestado, que quando era visto
levantava a fé das pessoas para serem curadas, o seu ministério
cresceu pelo país, e depois pelo mundo. Então chegou ao ponto em
que o Espírito de CRISTO lhe revelaria os pensamentos dos
corações das pessoas (como em Gén. 18:9-15; 2 Reis 6:8-12; João
4:17-19)… revelar as suas necessidades; revelar pecados não
confessados que não foram purificados pelo Sangue de JESUS
CRISTO; revelar coisas acerca das suas vidas que não seria
possível que mesmo o Irmão Branham as pudesse saber. Não era
leitura da mente nem psicologia, mas ele teria uma visão – as
coisas a acontecer na verdade perante os seus próprios olhos (Joel
2:28). E quando ele falava debaixo da Unção, em centenas de
milhares de vezes por todo o mundo, as palavras faladas perante
completos
estranhos
NUNCA
FALHARAM
em
ser
EXACTAMENTE a verdade. (Deuteronómio 18:21-22) E as
profecias – de cura, de acontecimentos futuros, pequenos e
grandes, milhares e milhares e milhares de vezes – NEM UMA
VEZ UMA DELAS ESTEVE ATÉ PARCIALMENTE ERRADA!
Foi um literal, “ASSIM DIZ O SENHOR!”
Durante os 10 anos seguintes o Irmão Branham deu a volta ao
globo 7 vezes, tendo algumas das maiores reuniões religiosas da
história. Cerca de 100 000 pessoas ouviram-no em Durban, na
África do Sul. Sete camiões cheios de moletas, cadeiras de rodas,
bengalas, etc., foram levados depois do serviço de cura. Um dos
curados foi um pobre pedinte, deformado, que nunca na sua vida
tinha sido capaz de caminhar erecto, mas andava todo curvado
sobre as mãos e os pés. Este pedinte era bem conhecido, porque
aqueles que cuidavam dele exibiam-no como atracção, pondo um
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colarinho e uma corrente e faziam-no dançar como um animal nas
ruas. O Irmão Branham teve uma visão deste homem de pé erecto,
por isso ele desafiou as pessoas e elas concordaram que se este
homem fosse curado no Nome de JESUS, JESUS era de facto
Deus. Assim que o Irmão Branham orou, o homem ficou de pé
erecto, (como em Lucas 13:11-13). Será de admirar que 30 000
pessoas renderam as suas vidas ao SENHOR JESUS CRISTO
naquela noite?
Uma vez Deus mostrou ao Irmão Branham uma visão de um
rapazinho ressuscitado dos mortos. O Irmão Branham falou a visão
a milhares de pessoas, descrevendo a cena, dizendo-lhes para a
escrever, porque era “ASSIM DIZ O SENHOR!” Dois anos mais
tarde, enquanto eles estavam numa campanha na Finlândia,
depararam-se com um acidente de carro nas montanhas. Um
rapazinho estava deitado na estrada, esmagado, em sangue, tinha
estado morto por MEIA HORA. Era o rapaz da visão. O Irmão
Branham olhou para as pessoas que estavam à volta e disse, “Se
esse rapazinho não estiver de pé dentro de cinco minutos, podem
expulsar-me da Finlândia como falso profeta. Mas se ele estiver de
pé, vocês devem as vossas vidas ao SENHOR JESUS CRISTO!”
Enquanto ele orava, a vida voltou ao rapaz morto (como em 1 Reis
17:17-24; Lucas 7:11-16).
Enquanto pregava o Evangelho de JESUS CRISTO em Portland,
Oregon, um homem grande, possuído por um demónio, levantou-se
na plataforma, chamando o Irmão Branham de falso, impostor,
enganador, ameaçando partir todos os ossos do seu corpo.
Enquanto o homem se aproximava para executar as suas ameaças,
o Irmão Branham disse calmamente, “Satanás, porque desafiaste o
servo de Deus – no Nome de JESUS, tu cairás aos meus pés.” O
homem poderoso batalhou para se aproximar, mas não conseguia.
Ele afundou no chão e teve de ser levado, (Lucas 11:18-20).
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Em Bombaim, na Índia, onde uns 400 000 vieram ouvir o
Evangelho, havia um cego pedinte que foi trazido perante o Irmão
Branham para oração. Numa visão o Irmão Branham viu quem era
este pedinte, onde ele vivia, e ele tinha ficado cego por olhar para o
sol, que ele adorava como sendo Deus. Então o Irmão Branham
desafiou os vários sacerdotes pagãos por sua vez, “Se o vosso deus
é Deus então venham aqui e façam com que ele abra os olhos deste
homem e nós vamo-nos inclinar e adorar o vosso deus.” Ninguém
se moveu. “Mas se o meu Deus, o SENHOR JESUS CRISTO, é
Deus e abrir os olhos deste homem, vocês vão abandonar os vossos
deuses impotentes e aceitar JESUS como o vosso Salvador?”
(como em 1 Reis 18:21-39) Eles concordaram com isto. A razão
para esta confiança sem medo do profeta foi porque ele já tinha
visto o homem curado numa visão e as visões NUNCA
FALHARAM. Quando os olhos do pedinte se abriram, irrompeu a
confusão enquanto aquelas pobres pessoas lutavam para tocar no
Irmão Branham para serem curadas.
Foi no México que a simples fé de uma mulher fez com que Deus
operasse um poderoso milagre. O médico escreveu uma declaração
sob juramento em que o bebé dela tinha morrido às 9:00 naquela
manhã de pneumonia, mas porque ela tinha visto Deus dar a vista a
um homem cego na reunião do Irmão Branham na noite anterior,
ela andou com o seu bebé MORTO o dia todo, crendo que se ela
pudesse chegar ao Irmão Branham, Deus o ressuscitaria. Naquela
noite o Irmão Branham teve uma visão do bebé dela vivo. Ele orou
no Nome de JESUS e imediatamente o seu bebé começou a chorar.
Houve uma altura em que o Irmão Branham parou o seu sermão,
olhou para um homem numa cadeira de rodas e disse, “Senhor,
percebo que tem fé para ser curado. Levante-se e ande,” (como em
Actos 3:2-10). E o Deputado do Congresso Upshaw que tinha sido
confinado a uma cadeira de rodas por mais de 60 anos, levantou-se
e caminhou pelo corredor louvando JESUS CRISTO. Voltando a
Washington D.C., o Deputado do Congresso Upshaw não ficou
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envergonhado de declarar William Branham como profeta de Deus
no século XX.
Estes são apenas alguns (e de forma nenhuma os mais incríveis)
dos milagres que Deus usou para vindicar o Seu servo. Falta-me
espaço para registar as centenas de milhares de vezes que o
“ASSIM DIZ O SENHOR” se manifestou na nossa geração sem
uma falha! Não foi JESUS que disse, “Se não credes em mim
porque as PALAVRAS que eu faço são VERDADE, então crede
pelas OBRAS, PORQUE ELAS TESTIFICAM DE QUEM EU
SOU.” (João 10:37-38; também João 5:36; 10:25; 12:37-40; 14:1012; 15:24; Lucas 7:19-23) O mesmo é verdade para cada profeta de
Deus. Não será o mesmo verdade para William Branham? Ele teve
de ser enviado de Deus, “porque ninguém pode fazer estes
milagres… se Deus não for com ele,” (João 3:2). Se William
Branham não foi esse profeta do tempo do fim para os Gentios,
quando esse profeta vier, “ele fará mais milagres do que os que este
tem feito?” (João 7:31) Com certeza que, “Se este não fosse de
Deus, nada poderia fazer,” (João 9:33).
Por que será então que William Branham não é bastante
reconhecido hoje? Nenhum profeta verdadeiro já foi aceite pela
maioria das pessoas no seu dia. Um verdadeiro profeta deve bater
na corrupção e as pessoas não gostam de mudar. Ele tem de falar a
VERDADE, não importa quanto isso custe. Repare: enquanto
JESUS CRISTO (que era o Deus-Profeta) estava a curar os
enfermos, as multidões andavam à Sua volta. Mas quando Ele
começou a trazer a doutrina forte, a Bíblia diz: “A partir daquela
altura muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não
andavam com Ele,” (João 6:48-68). Da mesma forma, enquanto
Deus usou o Irmão Branham para curar os enfermos e aflitos,
milhões seguiram o seu ministério. Mas quando Deus através deste
profeta começou a restaurar a Palavra, a maioria das pessoas
gostavam muito dos milagres mas não gostavam da Palavra. No
entanto, a Palavra tinha de ser restaurada antes de JESUS CRISTO
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poder tomar a Sua Noiva, porque ela tem de ser uma noiva da
PURA PALAVRA e o verdadeiro significado da Palavra de Deus
foi tão distorcido ao longo dos séculos até hoje, como JESUS disse,
“Em vão Me adoram, ensinando DOUTRINAS que são
MANDAMENTOS DE HOMENS… INVALIDANDO assim a
PALAVRA DE DEUS pela vossa TRADIÇÃO!” (Marcos 7:6,7,
13)
A 22 de Dezembro de 1962 o Irmão Branham teve uma visão onde
ele estava perto de Tucson, Arizona, a tirar um cardo das suas
calças, quando ocorreu uma tremenda explosão. Ele contou esta
visão à sua congregação em Jeffersonville, Indiana (o sermão foi
gravado em fita) no dia 31 de Dezembro. Então ele mudou-se para
Tucson. Passado mais de um mês, a 28 de Fevereiro de 1963,
enquanto estava a caçar, ele reparou num cardo que estava nas suas
calças. Enquanto ele foi tirá-lo, um estrondo tremendo abalou o
lado da montanha. Ao olhar para cima ele viu sete anjos numa
pirâmide a vir rapidamente até ele e por algum tempo parecia que
ele fora levado no meio deles. Uma voz clamou, “Volta para o
este”, e o Irmão Branham sabia que era altura da abertura dos Sete
Selos no Livro de Apocalipse, (Daniel 12:4, 8-9; Apocalipse
capítulos 5, 6 até 8:1). Os anjos voltaram ao céu e formaram uma
nuvem de cerca de 80 quilómetros de comprimento e de 48
quilómetros de largura, que foi visível por centenas de quilómetros
ao redor (Lucas 21:25-28). Muitas fotografias foram tiradas desta
nuvem peculiar, algumas apareceram na Revista Life, na edição de
17 de Maio de 1963; algumas na revista Science de 19 de Abril de
1963, junto com o relatório de um cientista sobre como era
cientificamente IMPOSSÍVEL que uma nuvem assim existisse. As
nuvens mais altas formam-se a cerca de 16 quilómetros, mas esta
nuvem fenomenal estava a 42 quilómetros de altura, a cuja altitude
o vapor de água não existe.
O Irmão Branham voltou a Jeffersonville, Indiana, onde durante 7
dias, enquanto esperava em Deus, a voz de Deus falou da Coluna
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de Fogo, revelando a Verdade exacta dos mistérios selados em
Apocalipse 5 até 8; revelação esta que era contrária ao que todos
(incluindo o Irmão Branham) supunham antes, apesar de estar
perfeitamente alinhada com o resto da Palavra de Deus. Enquanto o
Irmão Branham pregou 7 noites consecutivas sobre estes Selos (de
17 a 24 de Março de 1963) os seus sermões foram gravados em
fita; assim é cumprida a Escritura, “Mas nos dias da VOZ do
Sétimo «Anjo», quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o
segredo de Deus, como anunciou aos Profetas, seus Servos,”
(Apocalipse 10:7)
William Branham morreu em Dezembro de 1965 quando um
condutor embriagado bateu no seu carro (João 3:28-30). Mas a
MENSAGEM que Deus usou para ele trazer não pode morrer. Há
mais de 1000 sermões diferentes de William Branham gravados em
fita a circular pelo mundo, clamando contra a perversão, a avisar
almas que JESUS CRISTO VEM MUITO EM BREVE, mostrando
em detalhe a VERDADE através da Palavra de Deus, preparando
uma Noiva para Jesus Cristo – é a “voz do sétimo mensageiro.”
Não pense que estas coisas exaltam um homem, APENAS
CRISTO É EXALTADO! O Irmão Branham por si mesmo não
podia fazer nada (João 3:27). Foi JESUS CRISTO a operar (através
de um profeta humilde) as mesmas obras que Ele fez quando
andava em carne humana (Heb. 13:8). Por isso não olhe para o
homem, mas para a MENSAGEM que ele trouxe, porque essa
Mensagem vai apontá-lo para o puro JESUS CRISTO, livre de
todos os credos denominacionais e de todas as tradições. Não foi o
apóstolo Paulo que disse, “Sede meus seguidores, como também eu
de Cristo,” (I Cor. 11:1; 4:16). Quando você obedece a Paulo, você
não está a “seguir um homem,” mas ao Espírito Santo a falar por
ele. “E hoje,” (como um homem escreveu) “este homem, William
Branham, teve literalmente milhares de vindicações manifestadas
de Deus e com a sua vida contendo todos os outros factores que
fazem o ofício profético, ele deve ser recebido pelo que ele é” –
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ELE DEVE SER RECEBIDO PELO QUE ELE É. “ASSIM DIZ O
SENHOR” na sua boca pelo Espírito Santo não faz diferença
nenhuma do “ASSIM DIZ O SENHOR” na boca de Paulo, porque
é o mesmo Espírito Santo.
Mas será que você teria reconhecido Paulo se vivesse no dia de
Paulo? Ou se vivesse nos dias de Noé? Ou Elias? Ou Jeremias?
Será que você os teria reconhecido como profetas e teria prestado
atenção à mensagem deles? E se você tivesse vivido numa parte
remota da Palestina e ouvisse falar de uma pessoa chamada JESUS
que estava a operar milagres poderosos? Será que você o teria
reconhecido por quem Ele era, ou será que você teria sido como os
Fariseus, que acreditavam no que Deus fez NO PASSADO, mas
não podiam aceitar o que Deus estava a fazer NO SEU PRÓPRIO
DIA! “Ai de vós escribas e Fariseus,” clamou JESUS, “hipócritas!
Pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os
monumentos dos justos, e dizeis: Se existíssemos no tempo de
nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o
sangue dos profetas, assim, vós mesmos testificais que sois filhos
dos que mataram os profetas!” (Mateus 23:29-31)
E Deus visitou esta última geração com um profeta poderoso. Um
homem humilde, que não desejava fama nem riqueza, que NUNCA
FALHOU EM DAR CADA PORÇÃO DE GLÓRIA AO
SENHOR JESUS CRISTO.
Eu resumi em pouco tempo a sua vida, e em pouco tempo a sua
vindicação; em pouco tempo mostrei que ambos estão
perfeitamente em ordem com as escrituras, (Mal. 3:6a). No entanto,
foi tudo em pouco tempo. E eu nem sequer abordei a
MENSAGEM que ele trouxe, apesar de a MENSAGEM ser o mais
importante. Agora é consigo. Os livros e as fitas estão disponíveis,
por isso você deve ser sincero ao ponto de verificar, medir as
provas, examinar a Palavra, e orar. Se for a Verdade, creia.
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Se esse profeta do tempo do fim veio e já foi, como é tardia a hora?
No ano de 1933, Deus deu ao Irmão Branham uma visão contínua
de 7 grandes eventos que deveriam ocorrer antes de o SENHOR
JESUS voltar novamente. Em resumo: (1) Primeiro ele viu que
Mussolini, ditador da Itália, iria invadir a Etiópia e conquistá-la.
Mas que Mussolini chegaria a um fim vergonhoso, com o seu
próprio povo a revoltar-se contra ele. (2) A seguir ele viu um
jovem Austríaco chamado Adolf Hitler ganhar poder na Alemanha
e levaria o mundo à Guerra, mas a Alemanha seria derrotada e
Hitler chegaria a um final misterioso. (3) Na terceira visão ele viu
três grandes ISMOS no mundo: o Fascismo, o Nazismo e o
Comunismo: mas os primeiros dois seriam engolidos pelo
Comunismo. (4) Depois ele viu os tremendos avanços na ciência
que se seguiriam à II Guerra Mundial. (5) A quinta visão mostroulhe a horrível decadência moral do mundo, centrada na sua maioria
nas mulheres. Ele viu-a a cortar o seu cabelo, a fumar, a beber, a
vestir calças e roupas indecentes. (Lembre-se: Estas 5 coisas
foram-lhe mostradas em 1933, anos antes de acontecerem.) (6) Na
sexta visão ele viu uma mulher bela, mas cruel surgir na América,
dominando a terra com a sua autoridade. (O Irmão Branham sentiu
que isto podia estar a referir-se à Igreja Católica Romana, apesar de
ele não ter a certeza.) (7) Na última visão ele ouviu uma terrível
explosão. Quando ele se virou para olhar, viu a terra da América
em ruínas fumegantes. Pelo que se podia ver não havia vida,
apenas crateras e montes de destroços a fumegar. Então a visão
desapareceu.
O Irmão Branham disse : “Estamos aqui. Estamos no final amigos.
Em breve o tempo vai terminar. Milhões vão perder as suas vidas.
Milhões que agora crêem que estão salvos serão como palha para a
era atómica. Estamos a viver na última hora. Pela Graça do Deus
Todo-poderoso, pela Sua ajuda nós falamos com o Seu povo para
que eles possam olhar para a frente para a breve aparição de Cristo.
«Quanto tempo, Irmão Branham?» Talvez vinte anos, talvez dentro
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de cinquenta anos, talvez dentro de cem anos – não sei. E
TALVEZ AMANHÃ DE MANHÃ, TALVEZ AINDA SEJA
HOJE À NOITE – não sei… Então o que você tem de fazer é
lembrar-se que eu lhe falo no Nome do Senhor: PREPARE-SE,
porque não sabe a que hora alguma coisa vai acontecer.” SERÁ
MAIS TARDE DO QUE PENSA?
Verdadeiramente, não é hora de brincar. Devemos ser sérios, para
não sermos mortos, (Lucas 11:31-32). Como o Irmão Branham
disse, “Deus vai rebentar e abalar este mundo amaldiçoado de
pecado… e só há um lugar que pode suportar esse choque que é no
aprisco do SENHOR JESUS. E eu peço-lhe enquanto a
misericórdia de Deus ainda está disponível para que dê TODA A
SUA VIDA, SEM RESERVAS A JESUS CRISTO. Que, sendo o
Pastor fiel o irá salvar e irá cuidar de si e apresentá-lo sem mácula
na glória com grande alegria!”
Ambos os Panfletos foram escritos por
O. A. Jorgenson
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Este É O Caminho - Andai Nele!
Isaías 55:6 Buscai ao SENHOR enquanto se pode achar, invocai-o
enquanto está perto. 7 Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem
maligno os seus pensamentos, e se converta ao SENHOR, que se
compadecerá dele; torne para o nosso Deus, porque grandioso é em
perdoar.

Porque todos somos pecadores:
ROMANOS 3:10 Como está escrito: Não há um justo, nem um
sequer.
23 Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
ROMANOS 5:12 Pelo que, como por um homem entrou o pecado
no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a
todos os homens por isso que todos pecaram.

Todos temos de nos Arrepender:
LUCAS 13:5 Não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos
de igual modo perecereis.
ACTOS 3:19 Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam
apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do
refrigério pela presença do Senhor.

Devemos Ser Baptizados
MARCOS 16:16 Quem crer e for baptizado será salvo; mas quem
não crer será condenado.
ACTOS 8:36 E, indo eles caminhando, chegaram ao pé dalguma
água, e disse o eunuco: Eis aqui água; que impede que eu seja
baptizado? 37 E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E,
respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
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38 E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe
como o eunuco, e o baptizou. 39 E, quando saíram da água, o
Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco; e,
jubiloso, continuou o seu caminho.

Este foi o Modelo dos Apóstolos:
I SAMUEL 15:22 Porém Samuel disse: Tem, porventura, o
SENHOR tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que
se obedeça à palavra do SENHOR? Eis que o obedecer é melhor do
que o sacrificar; e o atender melhor é do que a gordura de
carneiros.
LUCAS 24:45 Então abriu-lhes o entendimento para
compreenderem as Escrituras, 46 E disse-lhes: Assim está escrito, e
assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia
ressuscitasse dos mortos; 47 E em seu nome se pregasse o
arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações,
começando por Jerusalém. 48 E destas coisas sois vós
testemunhas.
ACTOS 2:36 Saiba pois com certeza toda a casa de Israel que a
esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 37
E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e
perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões
irmãos? 38 E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós
seja baptizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados;
e recebereis o dom do Espírito Santo; 39 Porque a promessa vos
diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe: a
tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.
ACTOS 8:14 Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém,
ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá
Pedro e João. 15 Os quais, tendo descido, oraram por eles para que
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recebessem o Espírito Santo. 16 (Porque sobre nenhum deles tinha
ainda descido; mas somente eram baptizados em nome do Senhor
Jesus). 17 Então lhes impuseram as mãos, e receberam o Espírito
Santo.

Aqueles
que
não
Correctamente foram
Rebaptizarem

estão
Baptizados
Ordenados a se

ACTOS 19:1 E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto,
Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a
Éfeso; e, achando ali alguns discípulos, 2 Disse-lhes: Recebestes
vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós
nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. 3 Perguntou-lhes
então: Em que sois baptizados então? E eles disseram: o baptismo
de João, 4 Mas Paulo disse: Certamente João baptizou com o
baptismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresse no que
após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. 5 E os que ouviram
foram baptizados em nome do Senhor Jesus. 6 E, impondo-lhes
Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e falavam línguas,
e profetizavam. (Ver também Actos 10:48)

Nem um Profeta Deve estar em Desacordo com
a Escritura
GÁLATAS 1:8 Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos
anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja
anátema. 9 Assim como já vo-lo dissemos, agora de novo também
vo-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já
recebestes, seja anátema.
I CORÍNTIOS 14:37 Se alguém cuida ser profeta, ou espiritual,
reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do
Senhor.
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Devemos Receber o Espírito Santo
ACTOS 1:4 E, estando com eles, determinou-lhes que não se
ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai,
que (disse ele) de mim ouvistes. 5 Porque, na verdade, João
baptizou com água, mas vós sereis baptizados com o Espírito
Santo, não muito depois destes dias.
JOÃO 16:7 Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu
vá; porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós; mas, se eu
for, enviar-vo-lo-ei. 8 E, quando ele vier, convencerá o mundo do
pecado, e da justiça e do juízo. 9 Do pecado, porque não crêem em
mim; 10 Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis
mais; 11 E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está
julgado. 12 Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis
suportar agora. 13 Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele
vos guiará em toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas
dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há-de vir. 14 Ele
me glorificará, porque há-de receber do que é meu, e vo-lo há-de
anunciar.
ACTOS 1:8 Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há-de
vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como
em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.
ROMANOS 8:9 Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito,
se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas; se alguém não tem
o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 10 E, se Cristo está em vós,
o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito
vive por causa da justiça.
ACTOS 10:44 E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o
Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. 45 E os fiéis
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que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro,
maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse
também sobre os gentios. 46 Porque os ouviam falar línguas, e
magnificar a Deus. 47 Respondeu então Pedro: Pode alguém
porventura recusar a água, para que não sejam baptizados estes,
que também receberam como nós o Espírito Santo? 48 E mandou
que fossem baptizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que
ficasse com eles por alguns dias.
Portanto, assim te farei, ó Israel! E, porque isso te farei,
prepara-te, ó Israel, para te encontrares
com o teu Deus. AMÓS 4:12

SUPLEMENTO
TU SABES TODAS AS COISAS 52-0716 58 Esta é a Palavra de
Deus. Esta é a fundação. Este é o Modelo. É aqui que Deus vive.
Esta é a Sua Palavra. Isto é Deus.
O RAPTO 65-1204 18 Estamos numa esquina… Toda a gente a
colocar os tijolos na mesma fila, como uma certa denominação
começa e começa a fila, está tudo bem; mas quando você chega às
curvas onde você tem de voltar para trás…. Agora, Deus não está a
construir uma parede; Ele está a construir uma casa. Vê? E há
muitos cortes e voltas que Ele predisse aqui na Bíblia. Qualquer
um podia tentar fazer uma volta, mas deve estar de acordo com o
projecto. Se não está, terá de ser demolida novamente.
COD 64-0823M
940-87 Agora, eu creio que você é salvo ao
aceitar Jesus cristo. E o baptismo na água é uma expressão exterior
para mostrar que algo aconteceu no interior, porque a água não tem
virtude; é apenas um símbolo. Há muitas pessoas que dizem que
são salvas; muitas são baptizadas no Nome de Jesus; muitas falam
em línguas e têm todo o tipo de sinais do Espírito Santo e
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continuam a nem sequer ser salvas. Está certo. “Muitos virão a
Mim naquele dia e dirão, «Senhor, não profetizei em Teu Nome?»
(preguei), «Não expulsei demónios em Teu Nome e não operei
muitas obras poderosas.»” Ele diria, “Apartai-vos de Mim, vós que
praticais a iniquidade; nunca vos conheci.” Vê? Assim todas essas
coisas, no entanto é Deus; está nas mãos Dele. Você diz, “Bem
então, por que é que você relembra às pessoas para serem
rebaptizadas?” Porque eu estou a seguir o modelo desde o
princípio. Não podemos perder esse projecto.
UM PARADOXO 65-0117
139 Agora, deixe-me dar-lhe um
nobre paradoxo aqui, só um minuto. Em João 14:12, Jesus disse,
prometeu que o crente que cresse Nele, faria as mesmas obras.
Deus, que faz uma lei ou uma promessa, tem de manter essa
promessa para ser Deus… Ora, é um paradoxo em si mesmo;
porque Deus, que faz uma promessa e não pode quebrar essa
promessa, ao dar essa promessa daquilo que Ele fez ao Seu povo
para seguirem ao longo da era até que Ele voltasse novamente. “Ide
a todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura (a toda a
criatura, a todo o mundo); quem crer e for baptizado será salvo e
quem não crer será condenado; e estes sinais seguirão aos que
crêem." Ele tem de manter essa Palavra. E porque Ele disse isso,
saiu da Sua boca, tem de ser cumprido.
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