
OS ATOS DO PROFETA                                                                                                                   1

 



OS ATOS DO PROFETA                                                                                                                   2

OS ATOS DO PROFETA 
 

P O R  
P E A R R Y  G R E E N  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D I V U L G A Ç Õ E S  “ O  R A P T O ”  

Cx. Postal 86.021 - Barra Mansa – Rio de Janeiro - CEP. 27.301-970 
Tel/Fax: 55 – 24 – 3352 – 5699 

www.orapto.net 



OS ATOS DO PROFETA                                                                                                                   3
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Impresso Originalmente em inglês por  
Tucson Tabernáculo 255 North Stone Avenue, Tucson, Arizona 85705, USA 

1995 
 
 
 
 
 

* Esta tradução foi feita do Espanhol ao português em 2003 
 Impressa  por  “O Rapto”, Divulgações do Tabernáculo da  Mensagem 

2004 
 
 
 
 
 

*Este livro não deve ser vendido nem usado para levantar fundos. 
 Sua distribuição é gratuita pelo Tabernáculo da Mensagem. 

 
 
 



OS ATOS DO PROFETA                                                                                                                   4
 

OS ATOS DO PROFETA 
por Pearry Green 

 
 
 

P r e f á c i o  
 

Por causa do extraordinário tema e conteúdo deste livro, sinto que certa explicação é necessária 
para que o leitor possa entender e apreciar melhor a mensagem que contém. O livro foi tirado de 
sermões gravados que eu preguei para minha congregação no Tabernáculo de Tucson, em Tucson, 
Arizona, na primavera de 1969. É, portanto, um “livro falado”, e ainda que tenha sido editado, 
todavia retém o sabor da sua iniciação numa série de sermões. 

Este livro é acerca de um homem que foi enviado de Deus para esta era. Este homem foi um 
profeta; assim como Cristo disse de João o Batista em Mateus 11:9, Eu creio que ele foi mais que um 
profeta, porque foi um profeta-mensageiro para os dias finais da Cristandade. Isaías, muito antes do 
nascimento de Cristo, proclamou: “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o principado 
está sobre os seus ombros; e seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, 
Príncipe da Paz” (Isaías 9:6). Igualmente, eu posso retornar ao princípio deste século vinte e dizer 
que um filho nos foi dado, um profeta se nos tem nascido, e ele é o precursor da segunda vinda desse 
Filho da profecia de Isaías outra vez sobre a terra. A completa história da vida deste profeta encheria 
muito mais volumes que eu, um ministro do Evangelho de Jesus Cristo, teria tempo para escrever. Eu 
certamente não sou comissionado para ser o escritor. Meu trabalho é pregar, mas eu sou um pregador 
cuja vida foi influenciada completamente pelo ministério deste profeta do tempo final. Ainda, meu 
próprio ministério se tem formado para um novo propósito, qual seja, apontar para este homem e sua 
mensagem, assim como ele apontou para Cristo. Desta forma, só posso cumprir meus deveres 
ministeriais de serviço para Deus, reconhecendo o que Ele fez por este mundo do século vinte através 
da vida de um homem. Meu desejo é tornar familiar a todos os que lêem esta história o caráter, a vida 
e os atos deste homem predestinado por Deus. 

Este livro é testemunho dos milagres que eu tenho visto e ouvido, porque Deus realmente me tem 
abençoado, e desejo dar a Ele a glória. Não me desculparei pela freqüente menção que faço do nome 
deste homem, porque eu creio, ainda, que as sete letras em seu nome foram ordenadas por Deus: 
WILLIAM MARRION BRANHAM, profeta do século vinte, homem de Deus escolhido como precursor da 
segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. 

Eu lhe chamo “irmão” Branham, porque ele disse: “Se tu me amas, me chamarás irmão”, e 
estou disposto a qualquer desafio que diga que eu não amei realmente a este irmão, este homem de 
Deus. 

Os discípulos Pedro e João foram citados pelas autoridades tal como se registra em Atos 4, 
golpeados com muitos açoites e se lhes proibiu de falar ou ensinar no nome de Jesus Cristo. Sua 
resposta para seus acusadores foi, “julgai se é justo diante de Deus, obedecer a vós antes que a 
Deus”. Ademais, antes que me condenem por este humilde escrito, meus acusadores deveriam saber 
que eu me sinto guiado por Deus para fazê-lo. Uma razão urgente que tenho para fazer isto é a 
gratidão às testemunhas que caminharam com Jesus. Eu dou graças a Deus por seus registros. Eles 
cumpriram o mandamento depois da ressurreição de Jesus em Lucas 24:48: “Vós sois testemunhas 
destas coisas”. Eu sei que se eu houvesse vivido nos dias de Jesus, numa terra distante de Israel, e 
alguém viesse a falar-me de Jesus Cristo, eu apreciaria seu fiel testemunho. Assim que, crendo que 
Deus tem visitado esta geração, eu venho para dizer o que ele tem feito. Ele enviou um profeta e me 
sinto privilegiado de partilhar o testemunho destas coisas que foram feitas através da vida desse 
profeta. 
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Eu confio que tenho esclarecido a responsabilidade que sinto ao dizer o que tenho visto e 

ouvido, cumprindo a comissão de partilhar o testemunho do que Jesus Cristo tem feito em minha 
geração. Ainda depois da ascensão do Senhor Jesus, os discípulos estavam titubeantes de fazer isto. 
Em Atos 1:4-8, a Bíblia diz que Jesus recomendou aos discípulos reunidos que não deveriam ir-se de 
Jerusalém, mas esperar pela promessa do Pai, dizendo no verso 5: “Porque, na verdade, João batizou 
com água; mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de não muitos dias”. Eles Lhe 
perguntaram quando seria o tempo em que restauraria outra vez o reino a Israel, aos quais lhes 
respondeu: “Não vos pertence os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo Seu próprio poder. 
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vos. E ser-me-eis testemunha tanto em 
Jerusalém como em toda Judéia e em Samaria, e até aos confins da terra”.  

Por estes versículos, eu creio que ao ser cheio do batismo do Espírito Santo, a testemunha 
recebe virtude para ir e partilhar testemunho das coisas que Deus lhe tem permitido experimentar e 
entender em sua vida. Sem dúvida quando Pedro, Tiago, João, e os outros disseram certas coisas, 
estavam entre os ouvintes aqueles que não creram porque não haviam visto por si mesmos os 
milagres, porém Jesus havia dito: “Sede minhas testemunhas”. Quando Tomé foi convidado a 
satisfazer sua dúvida, metendo sua mão nas feridas do Cristo ressuscitado, foi-lhe dito: “Mas bem 
aventurado são os que não viram e ainda assim creram”. 

Contudo, algumas coisas são mais difíceis de crer, vendo-as, do que crer nelas sem vê-las. 
Quando os discípulos viram as coisas que Jesus fez, caminhando sobre água, partindo os pães, 
multiplicando os peixes, curando os cegos, ainda levantando os mortos, ali estavam aqueles, os quais 
não podiam alcançar a verdade diante de seus olhos. “Demasiado fantástico”, disseram eles. 
Ademais, lhes relatarei coisas que sucederam nesta geração na vida do Irmão Branham que só alguns 
creram. Não é minha responsabilidade persuadir a todo homem a crer; porém é minha 
responsabilidade dizer para todo homem o que eu creio, o que tenho visto e ouvido e dá-lhes razão da 
“esperança que está em mim” nesta hora, e porque me mantenho firme em minha postura. 

Pearry Green. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eis que eu vos encio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e 
terrível do Senhor. 

Malaquias 4:5 
 

 
 
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua tombreta, se 
cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos 

Apocalipse 10:7 
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Capítulo I 
Os Precursores 

 
Em seu dia, os discípulos encontraram pessoas que se ofenderam porque eles testificaram de Jesus 

Cristo, um homem de sua própria geração. No entanto, se o testemunho fosse acerca de David, as pessoas 
não se haveriam ofendido tanto. Seguramente não haveria tanta resistência se o testemunho fosse acerca de 
Moisés ou Noé, ou acerca de alguns dos profetas da Antigüidade. Hoje não é diferente. Se eu falo de Paulo, 
ou de Pedro, São Thiago ou João, ou ainda mais recentemente Lutero, Wesley, ou Calvino, as pessoas não se 
ofendem. Ainda, ao trazer à memória aqueles que foram conhecidos por suas más obras, como Judas 
Iscariotes, Herodes, Pôncio Pilatos, Faraó ou mesmo Satanás, não traz ofensa. As pessoas os aceitam pelo 
que foram. Porém, o falar de um contemporâneo, na mesma maneira, traz oposição em toda sua força, 
exatamente como foi nos dias quando os discípulos testificaram de Jesus. 

Hebreus 11:6 registra: “Sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se 
aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam”. É por isso que eu não posso 
convencer a pessoa de que Deus existe, muito menos que Deus tem atuado nesta geração, a menos que essa 
pessoa seja “ordenada para a vida eterna” (Atos 13:48). De outra maneira, ela não crerá. Primeiro, porque 
antes que possa vir para Deus, tem que crer que há um Deus, e, além disso, antes que possa crer que Deus 
tem feito algo em sua própria geração, deve crer que Ele tem feito coisas em outras gerações. Assim, se 
podemos crer que há um Deus e queremos ver o que Deus está realizando nesta geração, então deveríamos 
ver o que Ele fez em gerações passadas. Porque de acordo com Sua Palavra, Ele “não muda” e atuará hoje 
como atuou no passado. 

Consideremos, por exemplo, os dias de Noé. Hebreu 11:7 diz que: “Pela fé Noé, divinamente avisado 
das coisas que ainda se não viam, temeu, e, para salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou 
o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé”. Note que foi “por fé” que Noé fez isto. Ele creu 
que Deus lhe estava falando. Considere as pessoas que viveram nos dias de Noé. Considere o que tais 
pensaram dele. Agora, Noé era só um homem; não era nem igreja nem denominação. Sua mensagem era 
nova; nunca se havia escutado antes. Falou de coisas que não poderiam acontecer. Ele falou de chuva caindo 
do céu, algo que eles nunca haviam experimentado, pois a terra havia sempre sido regada pelo orvalho 
(Gêneses 2:6). Mas Noé insistiu que choveria em tal abundância que o mundo seria inundado. Respaldou sua 
mensagem construindo uma arca. Ponha-se você mesmo lá naquele dia e escute as risadas e zombarias. Pois, 
eles nunca haviam ouvido tal insensatez. 

Porém, apesar de suas incredulidades, essa era a maneira de Deus, no tempo de Noé, crescem ou não. 
Deus enviou um homem com uma mensagem e aqueles que escutaram esse homem foram salvos, o resto 
pereceu. Se Noé houvesse esperado por outro mensageiro, em redor, que pregasse sua mensagem, a 
advertência nunca haveria sido dada, porém ele teve fé que Deus lhe havia falado e respondeu em submissão. 
Por fé Noé creu em Deus e condenou ao resto do mundo, e salvou sua própria casa. 

Agora se você tivesse vivido nos dias de Noé, você haveria pensado que ele estava insano ou era um 
fanático; ou, você haveria olhado a Noé como um profeta de Deus e assim, salvaria a si mesmo e sua família? 

Talvez você ache difícil se colocar a si mesmo no tempo de Noé. Se é assim, vamos ao tempo de 
Abraão. Abraão não foi criado na justiça de Deus, de fato, sua família havia sido pagã. Mas um dia Deus lhe 
falou dizendo que deixasse a terra de seus pais e viajasse para uma nova terra. A Bíblia nos diz que quando 
Abraão se foi, viajou da sua terra “não sabendo para onde ia”. Porém, creu que Deus havia lhe falado e, com 
audácia, declarou a sua família: “eu me vou daqui para outro lugar e toda a terra que eu olhar e colocar meus 
pés, Deus nos dará”. Veja você, Abraão creu em Deus. Agora, se você fosse membro da família de Abraão, 
você teria acreditado em seu parente com tão estranha revelação da parte de Deus? O seguiria ou diria: “Um 
momento! Te amamos Abraão, porém nunca temos ouvido alguém falar desta maneira. Como sabemos se 
Deus te falou?” Talvez você houvesse rejeitado sua mensagem, dizendo: “de nenhuma maneira Abraão; o 
sacerdote não está ensinando isto e tu não tens vindicação. Depois de tudo, que prova temos de teres ouvido 
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de Deus?” E Abraão, certamente, não tinha prova, porque sua prova estava no intangível material da fé, 
fechado dentro de seu coração. 

Sabemos depois que enquanto Abraão viajou através da terra, seu sobrinho, Ló, deixou as tendas de 
Abraão e desceu para Sodoma e Gomorra, o caminho do mundo, foi aqui que Ló, um homem justo, sentado 
às portas da cidade, quando dois mensageiros de Deus chegaram desde as tendas de Abraão, reconheceu aos 
dois anjos como mensageiros de Deus. Estes não eram seres com asas voadoras, senão mensageiros enviados 
de Deus, trazendo a palavra do Senhor. Ele, além disso, escutou com cuidadosa atenção a sua tremenda 
mensagem: “sai de Sodoma e Gomorra! Deixa esta cidade! Não olhe atrás, porque Deus a vai destrui-la com 
fogo!”. Você teria recebido tal mensagem seriamente? Examine-se a você mesmo; você haveria realmente 
reconhecido estes dois como mensageiros de Deus e os seguiria para fora da cidade sem olhar para trás, 
deixando a terrível destruição que veio depois? (talvez você esteja entre esses a quem tem sido dada a 
oportunidade de fazer essa decisão hoje, porque há uma Sodoma e Gomorra moderna a qual tem sido 
advertida de uma maneira similar por um profeta vindicado de Deus, e essa advertência se encontra nas 
páginas deste livro). 

Vamos ao novo testamento para aprender de outro homem com uma estranha mensagem e como foi 
aceitado. São João registrou, em 1:19-21, o seguinte discurso interessante entre João Batista e certos 
sacerdotes e levitas: “E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e 
levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou; confessou: Eu não sou o Cristo. E 
perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: Não o sou. És tu profeta? E respondeu: não”. Estes 
sacerdotes e levitas viram que tudo perto de João era diferente, sua mensagem de arrependimento, seus 
vestidos de pele de camelo, ainda sua dieta de gafanhotos e mel Sivestre. Eles observaram que ele não desceu 
ao templo para pregar, contudo seu ministério era extraordinariamente verdadeiro. Surpresos por este 
estranho homem do deserto, eles buscaram uma resposta; por isto a pergunta: “És tu Elias?” Agora, o ultimo 
grande profeta que esta gente conheceu foi Malaquias, cuja mensagem havia saído quatrocentos anos antes. 
Estes judeus religiosos estavam bem familiarizados com Malaquias 4:5, “Eis que vos envio o profeta Elias 
antes que venha o dia grande e terrível do Senhor”. Porém, a resposta de João foi negativa; então eles 
pensaram que João pudesse ser o cumprimento de Deuteronômio 18 onde Moisés havia dito que haveria um 
profeta enviado para eles “semelhante” a Moisés. O mistério se aprofundou enquanto João também dava uma 
clara negação para esta pergunta. João também havia negado que ele era o Cristo. Agora, Cristo significa 
“ungido” mas João, sendo um profeta, sabia que eles não lhe perguntavam se ele era ungido, melhor dizendo, 
se ele era o Messias. Isto certamente ele negou, mas ele não negou que era ungido de Deus. Finalmente, no 
verso 23 está escrito que eles receberam uma resposta: Ele disse: “Eu sou a voz que clama no deserto”.  

Agora, Isaías havia dito (Isaías 40:3) que viria um clamando como uma voz no deserto. Também, 
Malaquias 3:1 estabelece: “Eis que Eu envio o Meu anjo, que preparará o caminho diante de Mim; e de-
repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do conserto, a quem vós desejais; eis que 
vem, diz o Senhor dos Exércitos”. João foi o mensageiro que seria o precursor, antes que o Senhor viesse 
subitamente ao seu templo. Como a “vós de um clamando no deserto”, João sabia seu lugar no ministério e 
reconheceu sua posição na história igualmente. Sim, João sabia quem ele era, mas, nós o haveríamos 
reconhecido?  

Jesus, revelando-se a Si mesmo como o Filho do Homem, indiretamente colocou a João o Batista 
também. Mateus 17:1 a 13 registra o incidente: 

“Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Thiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto 
monte, 

E Transfigurou-se diante deles; e Seu rosto resplandeceu como o sol, e os Seus vertidos se tornaram 
brancos como a luz. 

E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com Ele. 
E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui; se queres, façamos aqui três 

tabernáculos, um para Ti, um Moisés, e um para Elias. 
E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que 

dizia: Este é o Meu amado Filho, em quem Me comprazo: escutai-o. 
E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rotos, e tiveram grande medo. 
E aproximando-se Jesus, tocou-lhes, e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. 
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E, erguendo eles os olhos, ninguém viram se não unicamente a Jesus, 
E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do 

Homem seja ressuscitado dos mortos. 
E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias 

venha primeiro? 
E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisa;  
Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mais fizeram-lhe tudo que quiseram. Assim farão 

eles também padecer o Filho do Homem. 
Então entenderam os discípulos que lhes falará de João batista. 
João Batista, então foi o homem com o espírito de Elias, o precursor da primeira vinda do Senhor Jesus 

Cristo. Contudo, as pessoas mais religiosas daquele dia, os escribas e fariseus, ainda que eles haviam estado 
buscando pelo Messias, não o reconheceram. Jesus confirmou que não o reconheceram, testificando que é 
possível que um homem poderoso enviado de Deus passe despercebido ainda pelas pessoas mais religiosas 
do mundo. Porém, se João foi um precursor, então era necessário reconhecê-lo como um precursor, ou Deus 
lhe enviou em vão. Ainda, nos seminários teológicos, se ensina que João foi o precursor, mais o objetivo de 
tal precursor tem sido perdido em seus ensinamentos. 

Examinemos este ponto mais detalhadamente na Bíblia, Paulo falando para doze seguidores da 
mensagem de João (o profeta), em Éfeso, em Atos 19:3, perguntou sobre qual batismo eles haviam sido 
batizados. “No batismo de João”, foi a resposta. Paulo lhes pregou de Jesus, e eles foram batizados no nome 
de Jesus Cristo. Eles escutaram e creram no precursor; por isso, estavam prontos para receber a verdade de 
Cristo que havia vindo. 

João Batista de pé, ao lado do Jordão, perguntaram-lhe (João 1:25): “por que batizas pois, se tu não és o 
Cristo, nem Elias, nem o profeta”? João respondeu-lhes facilmente, dizendo: “Eu batizo com água; mas no 
meio de vós está um a quem vós não conheceis (dando a entender que ele já sabia que Cristo estava 
presente). Este é o que vem depois de mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a 
correia da alparca”. Aqui João insinua que Cristo está presente, porém note que João não o aponta, porque o 
sinal não havia sido enviado ainda. João explica a cerca do sinal: 

No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo. 

Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro 
do eu. (desde a fundação do mundo). 

E eu não o conhecia; mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. 
E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, e repousar sobre Ele. 
E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires 

descer o Espírito e sobre Ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. 
E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus.  (João 1:29-34) 
 
Ninguém mais, nem ainda João, conhecia ao Messias até que Deus enviou o sinal que Ele havia predito 

para João que veria. Certamente, quando João o viu, ele disse: “Este é o Filho de Deus”. Se mesmo João não 
o conheceu até que viu esse testemunho, a palavra de Deus, então, haveria sido quebrada se alguém mais 
houvesse reconhecido ao Messias antes de João. 

Vê você o significado desta declaração? Era impossível para alguém reconhecer a primeira vinda de 
Jesus até que o sinal houvesse sido enviado e reconhecido pelo precursor. Se fosse possível para alguém 
reconhecer a Jesus como o filho de Deus sem a mensagem de João Batista, então Deus fez uma coisa em vão 
quando enviou a João. 

Como disse em João 1:35 “No dia seguinte João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos; e, 
vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus” e os dois discípulos lhe ouviram falar isto e 
deixaram de seguir a João, e começaram a seguir a Jesus. Que fez o precursor? Ele introduziu as pessoas para 
que? Batismo, Arrependimento. Mas para que? Para ensinar-lhes ao cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo, e ainda os próprios discípulos de João começaram a seguir-lhe. 
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Ainda essas pessoas que viveram com Jesus, as quais lhe conheciam melhor, não tiveram idéia de 

quem era Ele, de acordo com Marcos 6:1-3: 
E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. 
E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga; e muitos, ouvindo-o se admiravam, dizendo: 

Donde lhe vêem estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por 
suas mãos? 

Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Thiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não 
estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. 

As pessoas que conheceram a Jesus pessoalmente, não lhe reconheceram como o Cordeiro de Deus. Vê 
você? Se Jesus Cristo houvesse descido do céu como um homem maduro, vestido em roupas reais, com 
talvez 10.000 legiões de anjos detrás Dele, e houvesse eliminado os Romanos, e feito aos fariseus os 
governantes, Ele haveria sido aceito como o Messias. Mas não, Ele veio exatamente como os profetas haviam 
dito que viria, nascido em Belém, em uma manjedoura, criado como o filho de um carpinteiro em Nazaré. 
Ele caminhou entre as pessoas nas ruas, e no templo, ao mesmo tempo em que estava fazendo milagres e 
sinais, tais como alimentar a multidão com peixe e pão, assim eles O aceitaram, porém quando Ele começou 
a falar Sua estranha (para eles) doutrina, declarando-Se a Si mesmo como sendo do Pai, e dizendo: “Se Me 
tem visto a Mim, tem visto ao Pai”, a Escritura diz, “Muitos já não lhe seguiam mais”. 

Não, Jesus Cristo não desceu em roupas reais, porque a maneira de Deus era enviar um precursor ante 
Ele; assim como Ele enviou a Noé com uma mensagem estranha, assim como Ele falou para Abraão, assim 
como Ele lidou com Ló em Sodoma e Gomorra, assim também, enviou a João Batista. Será possível que em 
nossa geração Deus faça também algo raro? Se é assim, Ele o faria da mesma maneira que o fez antes. Ele 
enviará um homem com uma mensagem, e certamente a maioria do mundo não escutaria. Porém, aqueles que 
escutam por fé e são da Palavra, podem examiná-lo pela Palavra, como os de Beréia em Atos 17:11, para ver 
se é Deus declarando-se a Si mesmo para esta geração. 
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Capítulo II 
De Quem o Mundo Não é Digno 

 
E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, 
Dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia nem respeitava o homem. 
Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça 

contra o meu adversário. 
E por algum tempo não quis; mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito aos 

homens, 
Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte, e me 

importune muito. 
E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. 
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para 

com eles? 
Digo-vos que depreça lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, por ventura achará fé 

na terra?    (Lucas 18: 1-8). 
Há muitas pessoas no mundo que reclamam ter fé e crer em Deus, por essas coisas as quais eles não 

têm visto. Mas ainda quando Deus atua em sua geração, a maioria das pessoas está indisposta, ou são 
incapazes de aceitar o que Ele faz como Deus. As pessoas olham o passado, os profetas do Antigo 
Testamento ou algum homem como Enoque e crêem que Enoque “caminhou com Deus e desapareceu porque 
Deus o levou”. Acerca de Noé, eles podem dizer que creu em Deus por algo que nunca antes havia 
acontecido, e por sua fé condenou a todo o mundo. Podem crer na historia de Abraão e sua incessante busca 
por uma cidade. Se o acontecimento de Sara vem como uma revelação para seus corações, podem crer que 
ela, em sua avançada idade, recebeu força para conceber semente. As pessoas se alegram pela grande historia 
de fé de Isaque, como Deus prometeu Isaque a Abraão e Sara em sua idade avançada e como estes não 
consideraram o ventre morto dela ou a idade de seu corpo. Eles se emocionam sobremaneira com o tremendo 
requisito de Deus em sacrificar ao jovem que seria o cumprimento da profecia de que Abraão seria o “pai de 
muitas nações”. Quando Deus falou, e disse: “Oferecei-o como sacrifício”. Nos é dito por Paulo, em 
Hebreus, que Abraão creu que Deus ressuscitaria ao rapaz dentre os mortos. As pessoas admiram tal fé por 
parte do homem que se nomeou a si mesmo Abraão, “pai de muitas nações”, por vinte e cinco anos antes que 
seu primeiro filho nascera.  

As pessoas observam o passado e admiram a fé de Abraão. Também admiram a Isaque por sua 
obediência à vontade de Deus e sua humildade. Eles admiram a benção de Isaque para Jacó concernente as 
coisas que viriam quando os Israelitas estavam em cativeiro no Egito. Isaque antes de morrer, disse para Jacó 
que os abençoaria para que Deus os guardasse em sua terra prometida. Jacó, quando estava morrendo, 
recordou a promessa de seu pai e avô, e abençoou aos filhos de José pelas coisas que tomariam lugar para os 
filhos de Israel. José, por sua vez, quando estava em agonia, falou do retorno dos israelitas para a terra de 
Israel, quando parecia que isso era impossível. Moisés, nascido da fé que desafiou o mandamento do rei, 
recusou ser chamado o filho da filha de Faraó, e foi libertar o povo. A promessa foi trazida por fé, e pessoas 
admiram hoje aos antepassados por permanecerem em um terreno não ortodoxo. Porém, o que dizer das 
promessas de Deus para seu próprio dia?  

As pessoas aceitam a vibrante historia de Josué quando guiou aos filhos de Israel em torno dos muros 
de Jericó. Por seis dias eles marcharam ao redor da cidade uma vez por dia, e os muros permaneciam. No 
sétimo dia, em obediência ao seu comandante, marcharam sete vezes ao redor, e os muros caíram. Talvez 
alguém duvidou desse método de ataque naqueles dias, porém nós podemos ver sobre o passado, hoje, e 
dizer: “Bendito seja o Deus de Fé, o qual fez coisas fora do comum, coisas que nunca foram feitas antes!”. 

Em nossa imaginação, podemos entrar a certa cidade com Josué e seus homens, como espias, e 
conhecer a mulher pecadora, Raabe, que por causa de sua fé em Deus (ainda que ela realmente não entendia), 
recebeu aos espias e foi salva junto com os de sua casa. Que maravilhoso, pensamos hoje.  
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Tampouco há escassez de historias na Bíblia concernente aos movimentos de Deus entre Seu povo. 

Os testemunhos, Paulo disse, são muitos para mencioná-los: Gideão, Sansão, Davi, e Samuel, para nomear 
alguns, e todos os profetas os quais escreveram no antigo testamento. Alguns ganharam reinos. Muitos 
obraram justiça, obtiveram promessas, outros fecharam as bocas dos leões. Os três jovens Hebreus apagaram 
a violência do fogo, uns escaparam do fio da espada. Em sua debilidade outros se fizeram forte. Foram 
valentes na batalha e um homem ficou de pé, e por uma mão levantada tornou um exercito inteiro em fuga. 
Mulheres receberam seus mortos mediante a ressurreição pelas ações e vidas dos profetas de Deus do antigo 
testamento. Houve outros que, para obter uma melhor ressurreição, não aceitaram sua liberdade. Outros 
passaram por cruéis provas de zombaria e açoites. Eles sofreram grilhões e prisões. Foram apedrejados, ainda 
serrados. Quando eram livres de prisões de homens, peregrinaram desamparados, vestidos em peles de 
ovelhas e de cabras, aflitos e atormentados. Viviam em desertos e montanhas, em covas e cavernas. O 
apóstolo Paulo nos diz em Hebreus, que o mundo não era digno deles, porque através de tudo, eles clamaram 
pelas pessoas e contra os males da idolatria, avareza e cobiça.  

Meu propósito é trazer a verdade do que Deus tem feito nesta geração. João 20:31 diz de seu dia, 
“Estes, porém, foram escritos (pelos apóstolos os quais foram testemunhas no dia de Jesus), para que creias 
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome”. Agora, não há maneira 
para que a pessoa saiba da verdade, exceto que se chame à atenção. Portanto, há algumas verdades 
escondidas pelas Escrituras que tenho que trazer à atenção daqueles que talvez nunca tem notado seu 
significado. Para fazer isto devo regressar outra vez ao tema de João Batista, porque é um ponto vital. As 
pessoas não perceberam a João, o primeiro precursor, porque ele veio em cumprimento a certas Escrituras e 
eles passarão por alto ao segundo precursor pela mesma razão. 

As promessas das duas, a primeira vinda de Cristo, e Sua maravilhosa segunda vinda, ambas estão 
escritas em Malaquias. Leiamos então os dois últimos versos do antigo testamento, Malaquias 4:5-6: 

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. 
 
Elias, o grande profeta, por quem uma viúva, recebeu seu filho morto de regresso à vida, está prometido 

que voltaria, “antes do dia grande e terrível do Senhor”. Para mim, há duas coisas que a escritura diz acerca 
do tempo quando Elias vier: Primeiro, será “antes do dia grande e terrível do Senhor; segundo, sua 
mensagem voltará o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais”.    

Deixando estas promessas de Malaquias por um momento, examinemos uma profecia concernente a 
João Batista. Lucas 1:15-17 fala do pai de João que recebeu uma promessa de Deus que um filho lhe nasceria 
por sua esposa, Isabel: 

Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito 
Santo, já desde o ventre de sua mãe; 

E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, 
E irá adiante Dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os 

rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. 
 Em nenhuma parte desta promessa ao pai de João encontro que João iria “voltar o coração dos filhos 

aos pais”. Naturalmente, isto me faz pensar se João Batista cumpriu toda a profecia de Malaquias em 
Malaquias 4: 5-6. 

Também quando leio Mateus 17:11, encontro que Jesus mesmo nos deixa em dúvidas se João cumpriu 
esta porção da profecia pelo profeta Malaquias. Mateus 17:10-11: 

E os Seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias 
venha primeiro?  

E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. 
Pedro anuncia, em Atos 3:20-21, que este tempo de restauração de todas as coisas seria no tempo do 

regresso do Senhor: 
E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes voz foi pregado, 
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O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou 

pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio.  
Agora, façamos um resumo deste tema, e verifiquemos o que Malaquias 4 diz que Deus enviará a Elias 

antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Se João Batista veio no espírito de Elias (como as 
Escritura testificam que o fez), então deveríamos olhar e ver se João fez as obras desse Elias o qual viria de 
acordo com a profecia de Malaquias. Primeiro eu faço a pergunta: aconteceu o dia grande e terrível do 
Senhor quando João Batista veio? A resposta é que não aconteceu. Restaurou João todas as coisas? De 
acordo com Atos 3:21, diríamos que não o fez. Assim, é possível que, todavia, ainda há um profeta por vir, 
no espírito de Elias, o qual restaurará todas as coisas antes que venha o dia grande e terrível do Senhor?  

Aqui está então a chave. Deveríamos procurar um profeta com o espírito de Elias, que venha antes do 
retorno do Senhor. A evidência escriturística assinala que isto é verdade. A esta hora, alguns talvez começam 
a aceitar esta verdade, contudo eles perguntarão como reconhecer a tal profeta. Permita-me fazer-lhe uma 
sincera pergunta: Que vindicação pensa você que um profeta deve ter? Você teria a quem para vindicá-lo?  
Creria você no papa, se lhe dissesse que era profeta? O que seria se o Concílio Mundial de Igrejas o 
proclamasse ser um profeta de Deus? Creria você se eu lhe digo que ele era um profeta? O sentido que Deus 
lhe dá diz a você que nenhuma destas seria uma vindicação adequada. Há só uma maneira, através da qual 
Deus sempre tem vindicado algo, e o explicarei agora. A Bíblia é a Palavra de Deus. A Bíblia declara em si 
mesma ser a Palavra de Deus. É vindicação própria. Apocalipse 22: 18-19 ensina, enfaticamente, que a Bíblia 
declara que é a Palavra de Deus: 

Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes 
acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro; 

E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da Árvore da 
Vida, e da cidade santa, que estão escritas neste livro. 

Assim que, se você não crer no que está escrito na Bíblia, cada palavra dela, não acrescentando, não 
tirando, então seu nome não pode permanecer escrito no Livro da Vida. 

A Bíblia é muito segura de si mesma, eu diria, pela linguagem que se usa na segunda carta de Timóteo 
3:16. 

Toda Escritura Divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redargüir, para corrigir, para 
instruir em justiça. 

A Bíblia, em nenhuma parte, lhe dá permissão para tirar uma porção dela; você tem que crer nela toda. 
A segunda carta de Pedro 1:20- 21 diz:  

Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação (Nem 
sequer tem dado a você o direito de interpretar esta Palavra da maneira que lhe convenha crer). 

Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus 
falaram inspirados pelo Espírito Santo. (Isso nem ainda dá crédito a homens para trazer esta Palavra). 

Assim que não há outra prova que a Bíblia é a Palavra de Deus, senão só a Bíblia dizendo que o é. 
Agora, encontrará o Filho do Homem fé quando Ele regressar a terra? Pode você crer que esta é a 

Palavra de Deus? Não, a menos que você tenha fé, a qual em si mesma, é um dom de Deus. Você talvez 
concorde na vindicação da Palavra pela Palavra, mais sente que com um profeta a situação é diferente. Nesse 
caso, olhemos para Moisés. Em Êxodo 3:13-14, veremos quem declarou a Moisés que ele era profeta quando 
desceu aos filhos de Israel: 

 
Então disse Moisés a Deus: (quando estava de pé diante da sarça que estava ardendo, mas não se 

consumia) Eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a voz; e 
eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi?  

E disse Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás a os filhos de Israel: EU SOU me 
enviou a voz. 

 
Quem vindicou a Moisés? Votaram e concordaram em si que ele era profeta?  Declarou-se a si mesmo a 

Faraó que era um profeta enviado de Deus? Não, Moisés foi vindicado pelo que Deus lhe disse, e isso foi 
tudo que respaldava a Moisés. Mas, recorde, aos filhos de Israel lhes havia prometido um libertador. Assim, 
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depois que Moisés os guiou para fora do Egito e cruzaram o Mar Vermelho, pediu a Deus que os 
alimentasse com maná e codornizes, recebeu os Dez Mandamentos milagrosamente gravados em pedra e lhes 
havia dado, uma após a outra, a Palavra do Senhor, mais havia ainda muitos que não creram que ele era um 
homem de Deus. Como poderia ser tal coisa? Simplesmente porque eles queriam alguém para lhe vindicar. 
Eles perguntaram como iam saber que a Palavra de Deus veio para Moisés. Não deveriam ter duvidado 
depois de tudo o que haviam visto, mas ainda assim, eles duvidaram. Eles tiveram fé em Deus e no 
cumprimento de Sua Palavra, contudo não podiam crer que Moisés era um profeta de Deus, ainda que 
encarando a esmagadora evidência de que Deus lhe havia enviado. Eles simplesmente estavam cegos.  

Recordam, quem vindicou a João Batista? Vamos outra vez sobre isto, completamente, e assim não 
haverá mais dúvidas. Quando as pessoas foram para inquirir acerca de quem era João, como diz em João 
1:19, não desconheciam a profecia em Malaquias 4:5-6. Eles também sabiam, sem dúvida, da Palavra que 
tinha vindo ao pai de João antes que João nascesse, como teria que ir no espírito de Elias e tornar o coração 
dos pais aos filhos. Agora, pode haver só duas razões para a resposta negativa de João à pergunta das 
pessoas, se ele era o Elias. Ou porque lhe perguntaram se ele era o Elias de um diferente versículo da 
Escritura que se aplicava a ele, ou porque não conhecia a Palavra. Mas eu posso provar-lhes que João 
conhecia a Palavra, porque quando eles lhe perguntaram: “Es tu este profeta?” João sabia que eles se 
referiam ao profeta prometido por Moisés em Deuteronômio 18. Ele então negava ser esse profeta que 
Moisés disse que se levantaria semelhante a ele. Finalmente, João se colocou a si mesmo, em João 1:22-23. 

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, como disse o profeta 
Isaías. 

João conhecia a Palavra o suficiente para saber que Isaías havia dito em Isaías 40:3 que viria um, “Voz 
do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor; endireitai no ermo vereda a nosso Deus”. Ele 
também sabia que Malaquias 3:1 diz, “preparará o caminho diante de mim” como o profeta Isaías havia dito 
também. Ainda assim João negou ser Elias, ele sabia que ele vinha para tornar os corações dos pais aos 
filhos, porque seu pai havia recebido essa profecia. Ele também sabia que ele viria no Espírito de Elias. 
Assim que é possível que eles estavam lhe perguntando se ele era o Elias de Malaquias 4, o qual ia tornar o 
coração dos filhos aos pais antes do grande e terrível dia do Senhor? Naturalmente, lhes respondeu que ele 
não era. Mas quem vindicou a João? As pessoas estavam muito interessadas em saber quem era ele, mas o 
que foi que ele lhes disse? Ele mesmo lhes disse quem era ele, como se registra em João 1:23. 

Disse: Eu sou a voz que clama no deserto: Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta 
Isaías. 

Quem vindicou a Cristo? Lucas 9:18-20 estabelece: 
E aconteceu que, estando Ele só, orando, estavam com Ele os discípulos; e perguntou-lhes, dizendo: 

quem diz à multidão que Eu Sou? (Jesus Cristo mesmo estava interessado em saber o que dizia as pessoas o 
que Ele era). 

 E, respondendo eles, disseram: João Batista; outros, Elias, e outros que um dos antigos profetas 
ressuscitou. 

E disse-lhes; e voz, quem dizeis que Eu Sou? E, respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. 
Em outra Escritura, Jesus respondeu: “Não to revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos 

Céus, e sobre está pedra (da revelação) Edificarei Minha igreja; e as portas do inferno não prevalecerão 
contra ela”. 

Isto nos dá a primeira chave para a vindicação de um profeta. Vem por revelação e pelo profeta 
vindicando-se a si mesmo. A Palavra de Deus se vindica a si mesma de que é a Palavra de Deus. Moisés se 
declarou a si mesmo ser profeta de Deus. João batista disse que ele era quem Isaías falou, e Jesus ensinou a 
seus discípulos que ele era o Cristo. 

Mateus 26:62-64 registra a pobre intenção de um sacerdote incrédulo para descobrir a verdade de Jesus 
Cristo: 

E, levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra 
ti?  
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Jesus, porém, guardava silencio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus 

vivo que nos diga se Tu és o Cristo, o Filho de Deus. 
Disse-lhe Jesus: tu o disseste; digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à 

direita do Poder, e vindo sobre as nuvens do céu. 
Os incrédulos, especialmente esses com autoridade, quiseram saber, mas eles não podiam crer na 

verdade, porque não havia fé ou revelação em seus corações. Marcos 14:60-62 também registra o incidente: 
E, levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que 

testificam estes contra Ti?  
Mais Ele calou-se, e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és Tu o 

Cristo Filho do Deus Bendito?  
E Jesus disse-lhe: Eu o Sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo 

sobre as nuvens do céu. 
Jesus lhes havia declarado publicamente várias vezes, como fez em João 10:30: “Eu e Meu Pai somos 

Um”. Quando Jesus se vindicou a si mesmo dizendo quem era Ele, eles tomaram pedra para apedrejá-lo. Mas 
quando Jesus começou a revelar-se a si mesmo para tratar que as pessoas cressem quem era Ele, encontramos 
que Ele lhes referiu, não o que Ele disse, senão o que Ele fez, como em João 2:23. 

E, estando Ele em Jerusalém pela páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no 
seu nome. 

Quando João Batista enviou mensageiros para lhe perguntar quem era Ele, Jesus respondeu, como disse 
em Mateus 11:5: 

Os cegos vêem, e os coxos andam; os leprosos são limpos, e os surdos ouvem; os mortos são 
ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. 

Jesus enviou o mensageiro de volta para João a dizer-lhe que eles haviam visto estas coisas, isto 
significa que João devia saber que as obras que Jesus fez falavam Dele. 

Em João 8:24 Jesus diz: 
Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque, se não crerdes que Eu Sou morrereis em 

vossos pecados. 
 
Mas em João 10:36-38 Jesus disse isto: 
Aquele a quem o Pai santificou, e enviou ao mundo, vos dizeis: blasfemas; porque disse: Sou Filho de 

Deus?  
Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. 
Mas se as faço, e não credes em Mim, crede nas obras; para que conheçais e acrediteis que o Pai esta 

em Mim e Eu Nele. 
Jesus lhes disse: se não podem crer o que lhes digo, então creiam no que faço. Agora não há outra 

vindicação de um profeta de Deus; primeiro, ele lhe dirá quem é. Ele saberá quem é. Segundo, fará as obras 
que foi enviado para fazer. Assim é como você pode saber que é um profeta enviado de Deus. 

Então agora, se tem que haver um profeta antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, um no 
espírito de Elias, há certas coisas que ele terá que fazer. Suas obras serão feitas como um no espírito de Elias. 
Ele voltará o coração dos filhos aos pais. Ele cumpriria Mateus 17:11, onde Jesus disse, “Ele restaurará todas 
as coisas”. Em algumas versões, esta passagem diz, “Ele corrigirá estas coisas que se tem ido em direção ao 
erro”.  

O terceiro volume deste livro (capítulo 10) cobre as eras da igreja, desde os dias de Paulo até o 
presente, em grande detalhe; não obstante, o livro de apocalipse fala desta ultima era, Laodicéia, como terão 
um mensageiro que dirá aos que estão “infelizes, miseráveis, pobres, cegos, e nus”, e não o sabem. Em 
apocalipse 10:7, este mensageiro é citado como o Sétimo Anjo e diz que, “... quando ele começar a tocar sua 
trombeta, se cumprirá o mistério de Deus como anunciou aos profetas seus servos”. 

Assim então, há uma obra definida que o profeta de Malaquias 4 tem que fazer. Ele não será vindicado 
por uma denominação. Ele não estará de acordo com a maioria, mas ele saberá que é ele. Ele saberá a Palavra 
e fará as obras que as Escrituras dizem que ele fará. Haverá aqueles que o verão e não o conhecerão, mas 
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também haverá esses com o mesmo espírito daqueles que aceitaram a Jesus pelas suas obras, dizendo em 
João 7:31 “quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito?”. 

Porém, quando este profeta de Malaquias 4 vier no espírito de Elias para restaurar todas as coisas e 
revelar o mistério de Deus, o mundo não será digno dele, tampouco como não foram dignos dos profetas 
antigos. A maioria das pessoas se inclinará a ter tanta religião, e a manter tantos direitos que estarão cegos 
para sua visitação. 

Este homem virá fazendo somente o bem. Ele virá cumprindo a Escritura, trazendo uma mensagem aos 
eleitos, a Noiva de Cristo, mas será odiado pelos líderes religiosos. 

Eles manifestarão os mesmos espíritos daqueles que ficaram ao pé da cruz e disseram, “ele salvou a 
outros, mais ele mesmo não se pode salvar”. Cada movimento que este profeta faça, será para servir a 
humanidade, não obstante ele será criticado, mal entendido e rejeitado por causa da doutrina que ele traz. O 
profeta ordenado desde o ventre, como foram todos os profetas, sua vinda precursará a segunda vinda do 
Senhor Jesus Cristo, e ele virá no espírito de Elias. 
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   Capítulo III 
A Voz do Sinal 

 
Uma vez Deus o fez de certa maneira, sendo que Ele não muda (porque Nele não há “mudança nem 

sombra de variação”), as Escrituras nos ensinam que se espera que Ele atue da mesma maneira outra vez. 
Mas ainda, Ele pode fazer uma coisa nova, como O fez quando enviou ao profeta Noé, quando chamou a 
Abraão, quando enviou a Elias, quando enviou a João Batista, e quando enviou a Seu único Filho, Jesus 
Cristo. Havia muitas pessoas que sabiam as Escrituras para cada era, conheciam as profecias, mas falharam 
em ver o que Deus estava fazendo, porque eles não tiveram a visão espiritual, para reconhecer a um homem 
enviado de Deus. Como temos visto, não há outra coisa para reconhecer ao homem enviado de Deus, senão 
pelas obras que faz e o que as Escrituras testificam dele. 

Ainda Paulo, que viveu na terra no mesmo tempo que Jesus Cristo, e sem dúvida ouviu de Jesus quando 
Ele esteve aqui, não foi persuadido que Jesus Cristo era este profeta de Deuteronômio 18. Também Paulo não 
reconheceu a João Batista como o precursor de Cristo. Paulo então não pôde ter agido como os discípulos de 
João o fizeram, quando João se voltou e disse: “Eis aqui o Cordeiro de Deus”, seguiram a Jesus desde esse 
dia. Tampouco Paulo conheceu a Jesus e lhe seguiu, como fizeram Pedro e Mateus, o publicano, quando Ele 
se voltou para eles e lhes disse: “segui-me”. Paulo teve que ter uma experiência pessoal no caminho a 
Damasco. 

O sumo sacerdote, os escribas e fariseus, não reconheceram ao Messias, ainda que eles estavam 
buscando diligentemente por Ele, porque o sumo sacerdote não acreditou na resposta afirmativa de Deus a 
sua pergunta: se Ele era o Filho Bendito. Em lugar de crer-lhe quando Ele disse, “Eu Sou”, eles blasfemaram 
e usaram Suas Escrituras contra Ele. 

Aconteceu então, que quando Jesus estava pendurado na cruz, Ele pôde vê-los e dizer, “Pai, perdoa-os, 
porque não sabem o que fazem”. Se houvessem crido que Ele era o Filho de Deus, não lhe haviam 
crucificado, e o plano completo de salvação não se haveria cumprido. Ainda que fazia obras maravilhosas, 
viam-no só como homem, o Filho do carpinteiro que estava usurpando autoridade e reclamando ser Filho de 
Deus. Passaram por auto as obras e se apegaram a suas tradições, em lugar de admitir que o que eles estavam 
ensinando às pessoas estava mal. 

Ali estava uma pobre prostituta, a mulher de Samaria mencionada no capitulo 4 do livro de João. João 
relata como Jesus se sentou no poço, esperando por seus discípulos que haviam ido à cidade para comprar 
comida, quando ela veio para tirar água. Ele pediu que lhe desse de beber, e sua conversação foi algo assim: 

“Senhor”, ela disse, “Não é lícito que sendo tu judeu me peças a mim uma Samaritana de beber”.  
Ele respondeu: “Se tu soubesses quem é o que fala contigo tu me pedirias de beber”. 
Ela disse: “Senhor, tu não tens com que tirar a água. És tu maior que nosso pai, Jacó, o qual nos deu 

este posso?”. 
Disse Jesus: “O que beber da água que Eu lhe der, não terá sede jamais”. 
Sua resposta foi imediata, ”Senhor, dá-me dessa água!”. Enquanto Jesus lhe dizia isto sua sede se 

mostrou, uma sede e uma fome que outros não tinham, cumprindo Sua palavra, “Bem aventurados são os que 
têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados”. 

Então disse a ela: “vai chama a teu marido”. 
Ela estava envergonhada. “Eu não tenho marido”, respondeu timidamente. 
“Bem tens dito”, veio a voz de Deus, discernindo os pensamentos de seu coração, (porque cinco 

maridos tens tido, e o que agora tens não é teu marido!). 
Agora, note você a revelação que veio a seu coração quando, sabia apenas muito pouco acerca das 

Escrituras, disse: “Senhor, eu sei que os profetas dizem que quando o Messias vier, Ele nos dirá todas essas 
coisas. Tu dizes que ainda que nós adoremos aqui, o dia virá quando já não o faremos. Senhor, vejo que Tu 
és um profeta!”. Nisso, correu para a cidade, exclamado: “Vinde e vede a um homem que me tem dito tudo o 
que eu tenho feito! Não será esse o Messias!”. Ela havia recebido mais revelação (sem reclamar nada) que as 
pessoas mais religiosas de seu dia. Jesus disse deles que porque reclamavam ter luz, estavam cegos. 
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Quantas vezes Jesus discerniu os pensamentos das pessoas? Quantas vezes Ele percebeu suas 

perguntas? E lhes respondeu antes que lhe perguntassem? Não era este um atributo de Emanuel, Deus 
conosco, Jeová o Salvador em carne? Não era isso um sinal de que Jesus Cristo o Salvador do mundo estava 
no meio deles? Ainda assim eles recusaram aceitá-lo. Ele lhes disse: “Se não crês o que Eu digo, crede nas 
obras que Eu faço”. Assim é hoje, porque Ele é “Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente”. 

A mim me tem sido ensinadas todas essas coisas na escola dominical quase toda a minha vida, porém a 
primeira vez que eu vi tal atributo de Deus manifestado, foi numa reunião em janeiro de 1950, no coliseu de 
São Houston, em Houston, Texas. Uma jovem passou adiante para que orassem por ela. O irmão Branham se 
voltou para ela e disse: “Antes de orar por você, necessita confessar seu pecado”.  Ela disse que era uma 
mulher justa, mas ele lhe contestou: “você tem sido infiel para seu marido”. Seu esposo estava sentado na 
congregação nesse momento. Eu notei um alvoroço nessa direção e olhei para lá. Seu marido vinha pelo 
corredor, em direção da plataforma para parar ao irmão Branham de acusar sua esposa. Era um incidente 
dramático; os porteiros tratavam de detê-lo, porém o irmão Branham disse: “deixe-o”. O homem correu para 
a plataforma e quando estava como a uns dez pés do irmão Branham, foi detido por estas palavras: “senhor, o 
que me diz de você e sua secretária ruiva, sentados no automóvel na estrada na sexta feira passada!” O irmão 
Branham continuou falando aos dois: “O que vocês necessitam é arrepender-se, confessarem-se um ao outro, 
e ser marido e esposa”. Esse incidente foi algo que jamais havia visto antes. 

Poucos dias depois, eu li um livro que continha a historia da vida do irmão Branham. O escritor deste 
livro também seu representante nesse tempo, disse como um de seus trabalhos era ver qual o lugar de 
descanso do irmão Branham para que permanecesse em segredo quando ele viesse à cidade para uma 
reunião. Isto era por causa das multidões que o apertavam e o molestavam nas reuniões, o descanso era 
necessário. Assim que fez grandes esforços para manter o hotel do irmão Branham em segredo, só ele e 
alguém do local, alguém como o pastor responsável na cidade o sabiam. O incidente que ele relatou 
concernente ao tempo quando passou pela rotina de conseguir um quarto para o irmão Branham e havia 
informado ao pastor local, que o irmão Branham lhe chamaria ao chegar na cidade para indagar sobre o 
quarto. O representante e o pastor esperaram essa noite, porém, o irmão Branham não chamou, e eles 
estavam preocupados. Finalmente, já muito tarde da noite, o representante decidiu ir ao hotel e descansar ele 
mesmo. Quando se aproximou do escritório com sua chave, o encarregado disse: “O reverendo Branham 
chegou cedo neste meio dia”. Ele se surpreendeu! O irmão Branham havia estado em seu quarto por horas. 
Eles correram para seu quarto, perguntando-lhe como havia sabido onde era seu quarto. “Oh, eu tenho certa 
maneira para saber estas coisas”, respondeu simplesmente. Quando eu li essa narração no livro de registro, 
comparei com o que eu havia visto em Houston, algo começou a tomar lugar em minha mente, uma 
compreensão de que aqui estava um homem mais além do comum. Porém, havia mais por vir antes que 
houvesse uma completa revelação em meu coração. 

Foi na escola Bíblica, em 1952, que um evento ocorreu o qual ampliou mais ainda minha revelação. O 
filho do irmão Branham, Billy Paul, e eu íamos a essa escola e nos tornamos amigos íntimos. Havia uma 
afinidade entre nós, porque nós dois concordamos no batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Uma tarde, o 
diácono teve problemas com Billy Paul, e estava surpreso quando o irmão Branham lhe chamou (pelo 
telefone) de longa distância imediatamente sobre o mesmo assunto. Eu estava ali, fora do escritório do 
diácono, quando ele recebeu a chamada pouco depois que Billy Paul havia deixado seu escritório. A cara do 
diácono estava tão branca como um lençol quando saiu do escritório e me perguntou onde estava Billy e se 
ele havia usado o telefone. “Não senhor”, lhe disse, “Não creio”. “Bem”, disse, “esse era o reverendo 
Branham no telefone em Indiana e me acaba de falar acerca da conversa que tive com seu filho Billy!”. Em 
meu coração eu pensei quão surpreendente que o homem de Deus pudesse está a duas mil milhas de 
distância, e “ouvir” a conversa entre o diácono e seu filho. E também pensei quão agradecido que eu estava 
porque meu pai não podia fazer isso. 

Dez anos depois, vim a Phoenix, Arizona, a uma convenção. Me haviam colocado como Diretor Junior 
Internacional, a cargo das atividades juvenis. Estávamos trabalhando com “hippies” e delinqüentes, trazendo-
os aos banquetes para ganhá-los para Cristo. Fizemos isto e Deus nos abençoou. Era um bom programa. 
Como resultado deste trabalho, cheguei a ser muito amigo de Richard Shakarian, cujo pai é Presidente dos 
Homens de Negócios do Evangelho Completo (HNEC). Uma manhã o irmão Branham ia ser o orador. Sendo 
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eu criado numa igreja Pentecostal, verdadeiramente desfrutei dos seus sermões. Ele pregou contra o cabelo 
curto e vestidos curtos, contra mulheres que vestiam roupa de homem, e contra todas essas coisas, as quais 
nos haviam sido ensinados na igreja Pentecostal da Santidade. Eu estava comprazido com o sermão essa 
manhã, sabendo que isto era algo de que se necessitava realmente, quando notei que as pessoas com as quais 
eu estava sentado, especialmente as mulheres, estavam meneando suas cabeças protestando, acotovelando-se 
uma as outras até que seus cotovelos e costelas estariam talvez doloridos. Então, ele parou e disse as 
mulheres: “Damas, permitam-me lhes dizer algo. O mais próximo que vocês se achegam a Deus, é até que 
estejam prontas para pagar um preço maior!”. 

Eu pensei quão correto era isso, tão verdadeiro para todos nós. Temos chegado até onde vamos chegar 
até que estejamos prontos para pagar um preço maior. Agora talvez você só que ir a uma certa distância com 
Deus; mas se você que ir mais longe, esteja mais livre do pecado, você será de maior utilidade para Deus. Vê 
você, é o pecado que o afastará de servir a Deus.  

Depois do sermão dessa manhã, na convenção (HNEC), enquanto íamos comer nesse dia, eu notei que 
outros não haviam tomado seriamente ao irmão Branham. Havia algumas mulheres proeminentes no grupo, 
ais quais estavam dizendo a seus maridos: “Billy Branham não deveria pregar assim! Ele fez mais dano que 
bem. Ele afugentou mais gente. Ele ofendeu a muita gente”. Meu coração estava enfermo, mas então um 
pensamento cruzou minha mente, talvez eles estejam corretos, talvez ele seja só um antiquado. 

No dia seguinte regressei aos cultos. O irmão Branham pregou outra vez, e durante seu sermão falou 
estas palavras: “vocês pensam que eu não sei o que estavam dizendo acerca do que preguei ontem? Vocês 
estavam dizendo: ‘Billy Branham não deveria pregar assim! Billy Branham fez mais dano que bem. Ele 
afastou mais gente’”. Então ele inclinou sua cabeça e de onde eu estava de pé na audiência, lhe escutei orar 
assim: “Deus, se eu sou teu profeta, e o que tenho dito para essa gente é a verdade, vindica-me”. Uma 
poderosa manifestação lhe seguiu. Ele começou de um lado dessa audiência e começou a dizer-lhes os 
segredos dos seus corações, seus nomes, de onde eram, soletrando seus domicílios, as ruas, e assim continuou 
em toda a audiência. Um grupo, no centro, era da Suíça e ele não podia pronunciar as palavras, mas viu uma 
visão do poste com o nome da rua onde eles viviam e o soletrou! Isso os deveria ter comovido até o mais 
profundo de seus corações. Então se voltou, se foi e, eu pensei, “Ele é como Elias, no Monte Carmelo”.  

Nesse dia no almoço encontrei outra vez o mesmo grupo e estavam dizendo: “Bem o fez outra vez! Ele 
fez mais mal que bem. Porque eles nem sequer iam deixar que ele fosse o orador nessas convenções. Se não 
houvesse sido por Carl Williams, ele não seria o orador”. Ali foi quando me dei conta que o irmão Carl 
Williams respaldava ao irmão Branham em sua mensagem. 

A noite seguinte o Dr. Jim Brown, um presbiteriano, foi o orador e quando o irmão Branham entrou, o 
Dr. Brown voltou-se e disse: “Eu teria preferido que o irmão Branham falasse esta noite. Me pergunto se o 
irmão Branham poderia vir e dizer algumas palavras”. O irmão Branham fez algo em seguida que eu nunca 
lhe havia visto fazer, nem o vi fazer depois, na plataforma, quando alguém mais ia ser o orador, ele usou seu 
infalível dom de discernimento. Ele se voltou para a dama sentada no órgão, uma das que haviam falado 
contra ele, e lhe disse: “irmã, eu a conheço, verdade?” Ela respondeu que sim. “Porém eu não conheço a sua 
mãe, ou conheço?”. 

“Não senhor”, disse ela. 
“Se você crer nas palavras que tenho estado dizendo enquanto tenho estado aqui, e crer que eu sou o 

servo de Deus, quando você chegar em sua casa, sua mãe já não terá essas cataratas em seus olhos”, ele lhe 
prometeu.  

Bom, talvez isso não ajudou a mais ninguém, mas para mim foi algo bom. Eu vi a essa dama um mês 
depois e lhe perguntei por sua mamãe. Ela disse: “Oh, irmão Green, quando cheguei em casa essas cataratas 
já não estavam em seus olhos!”. Havia uma diferença nessa dama nesta ocasião. Ela tinha tirado a pintura do 
seu rosto, penteado seu cabelo, e seu vestido estava mais comprido.  

Porém, tristemente, dois anos depois a encontrei, e ela havia regressado ao que era antes. Eu estava 
começando a aprender de tudo isto. Quando regressei para casa, em 1962, estava determinado a pagar um 
preço maior, aproximar-me mais de Deus, ir um pouco mais longe. Foi em 1963 que decidi financiar ao 
irmão Branham em Beaumont, Texas, para que pregasse o que ele sentisse guiado por Deus, e não ter que 
pedir desculpas a ninguém. Ele esteve de acordo. E num domingo pela noite, antes que viesse, eu estava 
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pregando para minha congregação os milagres que havia visto em seu ministério, quando o telefone soou 
em meu escritório. Eu lhes estava dizendo dos milagres, vendo o sinal, porém ainda não escutando 
completamente a sua voz, como muitos fizeram com Jesus. Eles viram os sinais, e enquanto os milagres 
continuavam tudo estava bem, mas quando ele começou Sua Mensagem, eles “já não lhe seguiram”. Quando 
Ele começou a dizer, “Eu e Meu Pai somo Um”, eles não puderam ir mais longe. Mas eu ainda não tinha 
visto isto acerca da mensagem do irmão Branham, quando estava dizendo para a minha congregação a 
respeito dessa noite. Alguém atendeu ao telefone e me interromperam para dizer-me que era o irmão 
Branham que chamava. Nesse tempo o irmão Branham vivia em Tucson, e eu estava ali em Beaumont. 
Enquanto ia atendê-lo, disse a minha congregação: “posto que estou falando dele, não seria bom que fosse 
falar com ele, e depois que regressar lhes direi o que ele disse?”. 

Atendi ao telefone: “alô, irmão Branham!”. 
“Alô, irmão Pearry”: respondeu ele. 
“Irmão Branham”, disse-lhe emocionado: “sabe você o que estou fazendo?”. 
“Sim, eu sei”, veio a tranqüila resposta. 
Ele sabia que eu estava na metade da pregação a respeito dele. Eu não duvidei. Eu sabia que ele sabia. 

Isso fez algo mais em minha vida. Eu compreendi então que já não podia aborrecer-me com minha esposa, 
gritar com os meninos, perder meu temperamento, ser impaciente, ou fazer algo em segredo, pois Deus veria 
isso e Ele era capaz de o revelar a alguém a mais de mil milhas de distância. Isso me envergonhou. Eu 
regressei ao púlpito essa noite um pouco diferente de quando eu fui, e tive mais a dizer-lhes, que não sabia 
antes. 

A semana seguinte, depois dessa experiência, o irmão Branham estava pregando em uma reunião em 
Dallas. Enquanto eu estava ali, um ministro bem conhecido por todo mundo convidou ao irmão Roy Borders 
e a mim para vir a seu escritório e discutir com ele qual a possibilidade de o irmão Branham ir à África, 
acompanhado por esse ministro, para conduzir algumas reuniões de libertação. O homem nos disse estas 
palavras: “vocês sabem, o irmão Branham é o homem mais fácil de influenciar que eu tenho visto em minha 
vida. Desde que tenho deixado de viajar com ele, tem-se desviado de sua doutrina. Por exemplo”, ele 
continuou, “você toma essa doutrina da semente da serpente! Sem dúvida que a estranha vida ministerial do 
irmão Branham atrai a todos estes. Você sabe, pessoas raras, provavelmente algum ancião vestido em cilício, 
como um ermitão, que saiu da montanha com uma comprida barba, talvez alguém assim veio e disse ao 
irmão Branham a respeito dessa suja doutrina da semente da serpente. O irmão Branham, você sabe, trouxe-a 
e a pregou no seu púlpito. Agora essa fita tem saído e tem arruinado seu ministério”.  

Bom, eu havia escutado a mensagem Semente da Serpente e pensei que era uma maravilhosa revelação, 
assim disse: “irmão, você tem escutado a fita do irmão Branham, Semente da Serpente?”. 

“Não!” Disse ele: “eu não tenho tempo para escutar tal lixo!”. 
Eu estava horrorizado. “Você não deveria dizer isso irmão, até que você tenha ouvido o que o homem 

disse! Não faça isso!”. 
O irmão Borders, que havia estado por ali mais tempo do eu, tocou-me a perna e eu soube que isso 

significava que me pusesse em silêncio e que não dissesse nada mais a respeito. Assim que seguimos falando 
de outras coisas, nos despedimos, e nos fomos. 

Nessa noite, o irmão Branham veio ao culto e este mesmo homem estava assentado na plataforma. 
Depois que o coral foi despedido, permaneceu sentado ali na plataforma só, acima onde toda a congregação 
podia vê-lo. O irmão Branham entrou e o cumprimentou e pregou seu sermão, próximo do fim do sermão, ele 
parou, discerniu um espírito em um lado e disse: “Um momento, algo está mal!”. Agora, havia outra pessoa 
no outro lado com a mesma enfermidade e lhe disse: “estes dois espírito estão gritando um com o outro!” 
Então, com autoridade, ele disse, “no nome do Senhor, os repreendo aos dois!”. Então, o irmão Branham 
disse: “você sabe, isso é uma coisa estranha; depois das milhares de vezes que algumas pessoas me tem visto 
discernir enfermidades e dizer, ‘Assim diz o Senhor’, e nunca ter estado errado, e logo quando o Senhor me 
dá uma doutrina como a da Semente da Serpente, eles dizem que a recebi de um homem velho como um 
ermitão.” Nisso, se voltou e olhou ao homem direto na cara.  

Eu estava assentado na audiência quando isso sucedeu e naturalmente pensei que o irmão Borders havia 
dito ao irmão Branham a respeito. Assim que depois do culto, dificilmente pude esperar para perguntar ao 
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irmão Borders quando ele havia contado ao irmão Branham. Porém, quando lhe perguntei, o irmão 
Borders replicou, “Eu não lhe disse, foste tu”.“Eu não o tenho visto!” Protestei. Foi então quando entendi que 
talvez o irmão Branham havia “ouvido” nossa conversa dessa tarde. 

Porém, ainda não havia uma real revelação em meu coração. Isso estava por vir um pouco mais tarde. O 
dia 14 de fevereiro de 1964, eu estava encarregado de uns planos para que o irmão Branham estivesse em 
canal fechado de televisão, naquela noite. Enquanto eu estava de pé na porta da frente de minha casa, disse a 
minha esposa: “vou ao outro lado da cidade para encontrar ao irmão Borders e Billy Paul para ensinar a eles 
onde vamos ter o programa de televisão (banquete) esta noite, e assim eles saberão como trazer ao irmão ali 
dentro”. Havia uns rapazes vivendo conosco, e segui dizendo a minha esposa: “diz aos rapazes que quando 
eu regressar vou levá-los para cortar o cabelo, porque eles vão estar assentados na mesa principal com a 
família esta noite, e não quero que se vejam cabeludos”. Então fui ao outro lado da cidade onde encontrei ao 
irmão Borders, e me disse que Billy Paul acabava de ir atrás de seu papai, o qual estava no bosque orando.  

Depois de uns minutos, o irmão Branham e Billy Paul regressaram. Nos cumprimentamos um ao outro, 
e lhes disse acerca de ir para ver o lugar. O irmão Borders e Billy Paul foram dizer a suas esposas que já iam. 
Foi então que, quando regressaram, eu disse ao irmão Branham: “te verei esta noite.” Comecei a caminhar 
frente a ele para seguir aos outros dois, apenas havia caminhado um par de passos quando ele me disse: “é 
melhor que te apresses se vais  cortar o cabelo!”  

Eu estava caminhando o suficiente rápido que dei dois passos a mais antes de parar em minhas 
passadas. Voltei-me para vê-lo e lhe disse: “como soubeste que eu ia cortar o cabelo?”. 

Ele prosseguiu a descrever a porta da frente de minha casa.  
“Irmão Branham”, disse-lhe, “estiveste em minha casa e falaste com minha esposa?”. 
“Não”, disse ele, “irmão Pearry, quando eu estava no bosque, faz um momento, o Senhor me deu uma 

visão de ti em pé ali, dizendo para tua esposa que ias levar os moços para cortar o cabelo”. 
Quando o irmão Branham falou estas palavras, a revelação entrou completamente em meu coração. 

Toda a resistência foi quebrada. Eu clamei: “vejo que eis um profeta com o espírito de Elias, amas o deserto, 
clamas contra o espírito de Jezabel, chamas aos lideres religiosos do mundo de hipócritas, e não tens ambição 
de dinheiro e fama!”. Ele levantou sua mão para que eu já não dissesse nada. “Irmão Pearry”, disse, “faças o 
que faças, mantenha teu equilíbrio pelas Escrituras; contudo eu não negarei o que essa voz disse no rio Ohio 
em 1933!”. Continuou: “irmão Pearry eu não digo nada a respeito em público. As pessoas não entendem o 
que um profeta é. Porém, quando essa luz veio rodopiando desde o céu e essa gente assentada na beira do rio 
viram-na, havia ali uma voz que falou, assim como o fez com Paulo no caminho para Damasco. A voz disse: 
‘como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, assim tu és enviado 
para precursar Sua segunda vinda”. 
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Capítulo IV 
Hoje Se Tem Cumprido Esta Escritura 

 
Não é com freqüência que as pessoas sabem quando as Escrituras se cumprem. Contudo, quando se 

confrontam com tal cumprimento, pergunto-me quantos aceitariam. Indubitavelmente poucos, porque Deus a 
cumpre em tal simplicidade que está escondida dos “sábios e entendidos”, como diz a Bíblia. Temos dois 
exemplos nas Escrituras que se cumpriram: um na vida de Cristo e o outro ocorreu dois mil anos depois na 
vida de William Branham. Ainda que vital para o homem tem sido passado por alto pela maioria. 

A data era 24 de janeiro de 1965, o lugar, Phoenix, Arizona. O tempo era pela manhã e o irmão 
Branham falar na Convenção Internacional de Companheirismo dos Homens de Negócio do Evangelho 
Completo, sob o patrocínio do irmão Carl Williams. Sua mensagem foi intitulada Dores de Parto. Alguns 
dias antes, a esposa do irmão Branham lhe havia dado uma Bíblia nova, uma exatamente igual a que ele 
havia usado por muitos anos na pregação do Evangelho por todo o mundo. Nessa manhã, ele trouxe a nova 
Bíblia ao Culto. 

Essa manhã, quando veio ao púlpito, depois de haver cumprimentado à audiência, abriu a nova Bíblia 
em seu texto, e começou a ler a porção das Escrituras onde fala acerca do tempo do fim e as coisas que vêm 
sobre o mundo, como uma mulher em dor de parto. Ele leu até o fim da página, e quando virou a página, 
duas das páginas novas estavam coladas de maneira que o verso que ele desejava ler para continuar o texto 
estava escondido entre as páginas. Ele estava surpreendido porque o outro capítulo começava a página no 
número correto do versículo que ele estava buscando, contudo enquanto ele lia, encontrou que os versículos 
da Escritura não corresponderam. Esta experiência está gravada na fita Dores de Parto onde se pode ouvir 
quando ele pergunta aos ministros na plataforma, se este é o lugar correto para esse versículo, ou se não se 
pode encontrar em tal lugar. Enquanto ele voltava as páginas de um lado para o outro, sem se dar conta que 
estavam coladas, um sacerdote Católico Caldeu, o Bispo Stanley, Arcebispo da igreja Católica Caldeia do 
Metropolitano nos Estados Unidos, o qual também estava na convenção como orador, sentado na plataforma, 
observando-o. Estava vestido com suas roupas sacerdotais, com suas vestiduras vermelhas. Caminhou em 
direção ao irmão Branham e disse: “Quieto meu filho, Deus tem um propósito nisto. Toma, usa minha 
Bíblia”, o irmão Branham tomou a Bíblia do sacerdote, leu o texto que não havia podido encontrar, fechou a 
Bíblia, e a devolveu ao sacerdote, e continuou sua mensagem. 

Ele falou nessa manhã das “bombas” da Segunda Guerra Mundial e da guerra nas trincheiras na 
Primeira Guerra Mundial, ensinando que todas essas coisas foram dores de parto, como uma mulher em 
parto. Ele mostrou isso como juízos de Deus, o “princípio dos dias de dor”, e que o mundo não poderia 
agüentar outra guerra mundial. Ele mencionou a bomba atômica que caiu sobre Hiroshima, e o poder 
destruidor mundial que os homens têm hoje relacionando claramente ao tempo do qual falam as Escrituras 
como o “começo dos dias de dor”. Em suma, ele proclamou juízo sobre o mundo. 

Nessa noite, enquanto ele viajava de regresso para sua casa em Tucson, ele teve que parar em um 
restaurante para dar algo para os meninos, quando o Espírito do Senhor veio sobre ele e lhe ensinou um 
tremendo paralelo para sua experiência dessa manhã. Referiu-se ao tempo quando Jesus Cristo pregou na 
sinagoga em Nazaré, como se registra em Lucas 4:17-19: 

 
E foi-Lhe dado o livro do profeta Isaias; e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: 

(Isaias 61:1-2) 
O Espírito do Senhor é sobre Mim, pois que Me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-Me a curar 

os quebrantados do coração, 
A apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos; a pôr em liberdade os oprimidos; a anunciar o 

ano aceitável do Senhor. 
 
Isaias estava profetizando de alguém por vir, a quem o Espírito do Senhor ungiria para pregar o 

Evangelho aos pobres (não necessariamente pobre economicamente falando, mas os pobres em espírito, os 
quais compreenderiam que eles tinham que depender da graça de Deus e o sangue derramado de Jesus 
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Cristo). Esses pobres eram aqueles, os quais entenderiam que não era pelo derramamento do sangue de 
touros e bodes, porém era pelo preço do Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Seria uma mensagem 
de boas novas, o novo evangelho trazido para essas pessoas de espírito pobre, e Ele não os desprezaria, 
porque eles estariam desamparados sem Ele. Viria também para os quebrantados de coração, os insatisfeitos 
cujos corações se quebrantariam dentro deles porque a religião, em si, havia chegado a ser “uma forma de 
piedade” sem poder. Ele pregaria liberdade aos cativos (cativos pelos sistemas) os quais nem ainda podiam 
ver que estavam em escravidão. “Ricos e sem necessidade de nada”, mas seriam ainda “miseráveis, pobres, 
nus, e cegos”, como a Bíblia adverte. Sua cegueira era espiritual, e eles tinham necessidade de colírio para 
deixar-lhes ver o plano da salvação. Ele estava para abrir esses olhos espirituais, para lhes dá “olhos reais” 
que pudessem ver o que Deus estava fazendo na Terra. Também Ele estava para libertar aqueles que foram 
feridos, excluídos porque eram espiritualmente sensíveis e golpeados pela religião organizada. (Como 
sucedeu que se eles não fizessem exatamente o que os Fariseus diziam, querendo só obedecer a Deus, eram 
expulsos). Em suma, Isaias falou do Messias por vir. 

O paralelo que o irmão Branham estava ensinando se encontra nisto, que Jesus leu os versos de Isaias 
61 e continuou só até onde “... pregar o ano aceitável do Senhor”, fechou o livro, e o devolveu ao sacerdote, e 
se sentou. “E os olhos de todos eles que estavam na sinagoga, estavam sobre Ele”. Então Jesus fez a 
sobressaliente declaração: “Hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos”. 

Agora, o apóstolo João fala de João o Batista, em João 1:32: 
 
E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, e repousar sobre Ele. 
 
E outra vez em João 3:34 
 
Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus; pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. 
 
Assim, João o Batista deixou registrado que o Espírito de Deus estava sobre este, Jesus Cristo, que 

caminhou e fez as coisas que o Messias deveria fazer. Ele pregou o Evangelho aos pobres e quebrantados de 
coração, trouxe liberdade aos cativos. Ele deu vista aos cegos. As pessoas sentiam temor pelos milagres e 
disseram: “Certamente Deus tem visitado a Seu povo, pois nos tem enviado um poderoso profeta”. Alguns 
diziam: “Se este não é o Cristo, quando Ele vier, fará mais milagres que os que Este faz?” A Escritura estava 
sendo cumprida, Jesus se sentou na sinagoga e disse para as pessoas mais religiosas presente sobre a Terra 
que “Hoje esta Escritura está sendo cumprida em seus ouvidos”. Mas eles não O reconheceram. Ali estava 
Ele com o Espírito de Deus ungindo-O, fazendo as coisas que o profeta Isaias havia predito. “Ele declarou o 
ano aceitável do Senhor”. Nesse tempo, os judeus poderiam haver aceitado ao Messias, porém O rejeitaram. 
Agora observe, Jesus fechou o livro. 

Agora, leiamos a mesma Escritura de Isaias 61 versos 1 e 2: 
 
O Espírito do Senhor Jeová está sobre Mim; porque o Senhor Me ungiu para pregar boas novas aos 

mansos: enviou-Me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de 
prisão aos presos; 

A apregoar o ano aceitável do Senhor... 
 
 Observe, de acordo com Lucas, Jesus não terminou o versículo dois, o qual continua... 
 
... e o dia vingança do nosso Deus; a consolar todos os tristes. 
 
Agora então, para aqueles que ainda não tenham entendido o paralelo deste evento que sucedeu em 

Phoenix. Ali estava um homem enviado de Deus, em quem o Espírito do Senhor morou, e a segunda porção 
de Isaias 61, verso 2, foi cumprida em Phoenix, Arizona, no dia 24 de janeiro de 1965, quando este profeta de 
Deus com o espírito de Elias, fez exatamente o que Isaias profetizou que ele faria. Ele declarou o “dia da 
vingança de nosso Deus” quando pregou juízo sobre este mundo em seu sermão Dores de Parto. Assim 
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como foi nos dias de Jesus, quando Ele se pôs de pé na sinagoga e o sacerdote lhe deu a Bíblia, e Ele a 
devolveu dizendo: “Hoje esta Escritura é cumprida em seus ouvidos”, e eles não souberam do que Ele estava 
falando, o mesmo aconteceu neste século, nesta geração. O “dia da vingança de nosso Deus” foi declarado 
por um profeta de Deus sobre esta Terra e a pessoa religiosa falhou em vê-lo. Ele também “consolou aos 
tristes”, porque ele disse que há uma maneira de liberdade: “sai dela meu povo e separai-vos”. O profeta 
regressou a Phoenix no dia seguinte, 25 de janeiro de 1965 e pregou esta revelação que havia sido dada pelo 
Espírito de Deus numa mensagem intitulada: Hoje Tem Se Cumprido Esta Escritura. Uns dias depois, ele 
regressou a Tucson, subiu as montanhas perto de Finger Rock, e uma nuvem de cor âmbar como um grande 
guarda-chuva desceu dos céus, e três vezes baixou sobre a montanha, enquanto ele estava orando lá em cima 
próximo do pico. Até aos meninos da escola, permitiram-lhes sair para observar este estranho fenômeno. 
Como Moisés desceu da montanha, assim este profeta desceu com uma revelação especial em seu coração 
para ser pregada à sua igreja em Jeffersonville, Indiana, o mistério de divórcio e casamento. Moisés havia 
dado permissão para conceder uma carta de divórcio por causa da dureza dos corações do povo. Deus havia 
dado ao irmão Branham algumas instruções especiais para a noiva, para aqueles cujas vidas haviam sido 
enredadas, em tempos passados, pela ignorância da verdade. Está gravado na fita do sermão Casamento e 
Divórcio. Quando o irmão Branham era um pequeno jovem, ele viu uma visão do Senhor Jesus Cristo no 
campo próximo de sua casa, um auditório foi construído nesse local. Em fevereiro de 1965, antes de pregar 
Casamento e Divórcio, ele pregou nesse auditório o sermão intitulado, Hoje Se Tem Cumprido Esta 
Escritura. Era tanta gente que tinham que ficar de pé nos corredores, tanto no auditório quanto no ginásio. O 
lugar onde ele ficou para pregar era da mesma altura e localização onde ele havia visto ao Senhor Jesus em 
visão. Ali estava ele, em fevereiro de 1965, na mesma posição que ele olhou para Jesus, anos antes, e pregou 
a mensagem Hoje Se Tem Cumprido Essa Escritura. Ele declarou que Deus havia enviado o Espírito sobre 
ele e que Ele havia pregado cura aos cegos, Ele havia trazido liberdade para aqueles os quais estavam em 
cativeiro, e havia dado uma mensagem de esperança, misericórdia e graça aos pobres de espírito, e havia 
proclamado o dia da vingança do nosso Deus sobre esta Terra. 

Hoje Esta Escritura Tem Se Cumprido. 
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