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PROFECIA CONCERNENTE AO BRASIL
''...e por um poder muito poderoso, e além dos meios do rádio, haverá uma mensagem poderosa de Deus que será
escutada. Palavras angelicais, ora palavras do missionário serão transmitidas através das montanhas, e ora por
toda parte daquela nação, aonde o rádio não pode alcançar ou em outras palavras não é permitido; porém as
vozes dos anjos estarão lá; e eles confortarão, e a voz do meu povo e a voz do meu servo, do meu grande exercito
que lá irei mandar, e não haverá um rádio que não possa pegá-lo, porque não permitirei que assim seja.
Porém abrirei os ouvidos na hora da meia noite e ouvirão sermões do Senhor nesta terra; e há de vibrar e revibrar
a nação inteira e a glória de Deus estará - lá, como as águas que cobrem os mares...............................................
NOS DIAS DO PROFETA O POVO NÃO ESTAVA VENDO O QUE O PROFETA ESTAVA PREGANDO NAQUELA
SEMANA DA REVELAÇÃO DOS SETE SELOS NA MENSANGEM PERGUNTAS E RESPOSTA SOBRE O SELO
PARAGRAFO=7- E também, eu sei que em nosso meio há coisas que estão sucedendo, e eu sei que vocês não
as vêem; estou seguro. Você dirá: "Irmão Branham, isso é algo mui duro para dizer-nos". Sim, eu sei, porém
observem: vocês não o estão captando, porém assim é....................
POIS QUANDO A MENSAGEM CHEGOU NO BRASIL DEUS LEVANTOU UM HOMEM CHAMADO JOAQUIM
QUE FEZ UM TRABALHO QUE CUMPRIU PARTE DA PROFECIA CONCERNENTE AO BRASIL QUE HAVERIA
UM EVANGELISMO PELO O RADIO E QUE SERIA EVAGELIJADO SETE PAISES VIZINHOS,ESSA PARTE DA
PROFETACIA FOI CUMPRIDA,MAS CHEGARIA O TEMPO QUE DEUS LEVATARIA UM HOMEM PARA
CUMPRIR O RESTANTE DA PROFECIA A ONDE O RADIO NA CHEGA E QUE VERIA A REVELAÇÃO DOS
SETE SELOS QUE NINGUÉM TINHA VISTO DENTRO DE UM PERIODO QUE A MENSAGEM CHEGOU NO
BRASIL MAS DEUS LEVANTOU UM HOMEM NO TEMPO DO MINISTERIO DA ESPOSA DE CRISTO QUE
CORMEU UM LIVRINHO DE APOCALIPSE=10: 8 E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo, e
disse: Vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra.
9 E fui ao anjo, dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o, e come-o, e ele fará amargo o teu ventre,
mas
na
tua
boca
será
doce
como
mel.
10 E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o; e na minha boca era doce como mel; e, havendo-o comido, o meu
ventre
ficou
amargo.
11 E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas e
reis..........................................PORQUE A MENSAGEM VEM A UM HOMEM PRIMEIRO NESTE TEMPO,PORQUE
DEUS NUNCA TRATOU COM DOIS HOMENS AO MESMO TEMPO NA MENSAGEM A FESTA DAS TROMBETA
PARAGRAFO= 65-E todas as denominações têm se afastado Dessa Palavra para fazerem seus credos. Eu
simplesmente peço a qualquer um que me prove onde eles tomam toda a Palavra. Eles não podem fazer isto,
porque são controlados através de um sistema de homens. Onde você tem homens... Deus nunca tratou a não ser
com uma só pessoa de cada vez. Ele nunca nem mesmo teve dois profetas ao mesmo tempo- um! Deus pode ter
um
homem
em
Sua mão. Ele
não trata com
- sua organização, Ele trata com
você...................................................................
NA MENSAGEM O DESVELAR DE DEUS PARAGRAFO= 155 Observem, somente Moisés tinha a Palavra. Agora,
lá não havia um... Um grupo desceu, lá não havia somente os Fariseus, ou os Saduceus, ou isto não era um... uma
certa seita ou uma clã. Era Moisés! Ele apanhou um homem. Ele não pode ter duas ou três mentes diferentes. Ele
toma um homem. Moisés tinha a Palavra, e somente Moisés. Josué não A tinha. Ninguém mais A possuía. Amém!
Josué era um... um general, Josué era um comandante no exército. Josué era um crente, um cristão. Mas Moisés
era um profeta! A Palavra não podia vir a Josué, tinha que vir a Moisés. Ele era o profeta principal da hora.
Observem a Palavra nunca veio a Josué até que Moisés tivesse partido. Vêem? Não, senhor. Deus trata com um
de cada vez. Deus é um. Vêem? Agora, somente Moisés tinha a Palavra, não um grupo
A MENSAGEM E DE UM SÓ HOMEM NO TEMPO DA ESPOSA DE CRISTO PORQUE DEUS NUNCA FICOU
SEM UM TESTEMUNHA NA TERRA, E HOJE ELE TEM UM TESTEMUNHA QUE OS SETE TROVÕES FORAM
REVELADOS DENTROS DOS SETE SELOS E QUE DEUS TEM UM NOVO NOME QUE O CORDEIRO SAIU DO
TRONO ETC,NA MENSAGEM TESTEMUNHA PARAGRAFO=75 – Deus nunca ficou sem uma testemunha. Ele
sempre… agora eu quero que você entenda isto muito bem. Deus nunca, em tempo algum, ficou sem uma
testemunha na terra. Ele em tempo algum, ficou sem uma testemunha na terra. Ele sempre teve pelo menos um
homem sobre o qual Ele pudesse colocar Suas mãos, dizer: “Esse é minha testemunha”. Chegou a ser um só
homem certa vez; e Jó era Sua única testemunha; e Abraão na – na terra; mas Deus tinha uma testemunha.
Alguém testemunhará por Deus em algum lugar.............E DE QUE LUGAR E ESTE HOMEM QUE COMERIA O
LIVRINHO E PROFETIZIRIA OUTRA VEZ NA MENSAGEM VIDA ESCONDIDA EM CRISTO Minneapolis,
Minesota 16/02/56 EUA O PROFETA DIZ E eu o tinha tudo preparado e ia a Phoenix,para minha primeira reunião,
porque eu havia mais ou menos prometido de, ali, fazer às vezes do irmão Robert, enquanto e leia para a
Austrália. E, enquanto eu estava meio lento na composição. . . então, veja. . . O senhor Allen entrou, e ele não
mais se ia, além do mês de março. E eu havia me esquecido acerca do que a visão me mostrara: era pessoa
morena em outro pais e, em conseguinte. . . E então, o senhor Allen tomou o lugar e eles me disseram. .

.disseram: “Bom, desejo que você venha de todos os modos? O senhor Allen vai ficar.” Eu disse: “Ò não!Não, se o
irmão Allen estiver ali. . .Pois não há necessidade deque nós dois estejamos ali ao mesmo tempo”. E então, como
dois dias depois que o Senhor me revelou, disse: “Eu nunca te disse na visão que fosses a Phoenix.” Oh, Senhor!
Tão exato. Vocês sabem, Deus, em Sua soberana graça, passou por cima de nossos erros e nossa ignorância.
Não crê você isso?.......SENDO ELA MORENA,ELA É DO BRASIL PORQUE E A UNICA NAÇÃO QUE TEM
PESSOAS DE TODAS AS NAÇÕES SENDO ELA DO BRASIL O HOMEM TAMBÉM E DO BRASIL,PORQUE
DEUS TRABALHA COM O NATIVO QUE É UM HOMEM QUE CONHECE O SEU PROPRIO IDIOMA E A NAÇÃO
EM QUE ELE VIVE MENSAGEM A ARCA PARAGRAFO=28 O irmão Thoms está aqui e é da África do Sul. Eu o
encontrei
outro
dia.
Ele
está
indo muito bem entre os nativos. A razão pelo que gosto do programa do irmão Thoms,é o sobre o que ele fala, e
como exerce. Ele e o irmão Tommy Osborn, é o que eu acho que está certo, e merecem apoio. Porque, ele – ele
está enviando missionários nativos. Vê, afinal de contas, os nativos sabem mais sobre os nativos.
29 E poderiam nos enviar um companheiro da Austrália, aqui. Ele seria um irmão, nós o amaríamos, aceitaríamos,
e tudo mais; mas ele não conhece o costume americano, os modos americanos. Seria melhor um americano para
fazer bem este trabalho. E se nos mandassem alguém da China para cá? Porque, ele é um missionário, mas
provavelmente ele poderia falar um pouco em inglês. Estaria todo em pedaços, e isto não teria efeito como um
homem que sabe como entrar entre os americanos, para trabalhar com os americanos, para executar seus
costumes, e assim por diante. E é assim que funciona.............BRANHAM EM SEU DIA FICOU ESPERANDO QUE
ALGUEM LEVANTASSE E DISSESI EU VEJO A REVELAÇÃO DOS SELOS DOS TROVÕES DO NOVO NOME
DA VISÃO DA TENDA TERCEIRA ETAPA MAS NENHUM PODERAM VER, NA AMERICA DO NORTE MAS O
PROFETA DISSE QUANDO APARESSECE UM QUE DISSESSE EU VEJO VÇ NÃO DEVER REIJEITA
MENSAGEM O SEXTO SELO PARAGRAFO=371 Essas não são minhas idéias Disto. Eu -- Eu... Isto não é o que
eu tenho pensado; longe de mim isto. Então ajuda-me, o Espírito Santo sabe disto. E você espere, se o Senhor
permitir, amanhã à noite, eu quero lhes mostrar um mistério que tem seguido o tempo todo, exatamente nestas
reuniões. Eu duvido muito que vocês tenham visto ou não, vejam, o que -- o que aconteceu. É algo que está aqui
diante de vocês. E eu tenho ficado na expectativa, cada noite, que, por isso vir à tona, por alguém que diga: “Eu o
vejo.”
Vêem?
372 Não O rejeite, por favor,............................MAS DEUS NO ANO 2000 LEVANTOU UM HOMEM QUE VIU A
REVELAÇÃO DOS SETE TROVÕES SELOS NOVO NOME, E VOCÊS QUE NÃO CRER QUE A MENSAGEM É
DE UM SÓ HOMEM NA ERA DA NOIVA COMO DISSE O PROFETA NA MENSAGEM QUEM DIZER SER ESTE
NO PARAGRAFO=128 Agora a questão se levanta lá no deserto. Aqui é onde isto traz... (Vejam, agora, quero que
observem, meus irmãos.) Agora lembrem-se, estas pessoas desfrutaram daquelas bênçãos. Elas desfrutaram da
pregação deste profeta, este ungido. Elas creram nele. Elas o seguiram. Mas levantou-se um no deserto, um
chamado Datã, e um chamado Corá. E eles disseram: “Isto tem de ser ocupação de um só homem. Moisés pensa
que ele é o único que Deus chamou.”
129 Aquela Mensagem de um só homem, eles não A queriam. Não, eles não A queriam. E Deus nunca lidou senão
com um homem de cada vez. É sempre a Mensagem de um só homem. Quando foi que Ele lidou com o povo, e
não com apenas uma pessoa? É um indivíduo. Não é um grupo. Você é responsável para com Deus, cada um de
vocês. Você diz: “Oh, creio Nisto.” Você apenas... O que você faz você apenas acolhe Isto. Você acolhe um
pensamento. É PORQUE VÇS SÃO CASAS DE GENTE REBELDES, MAS UM DIA AO DE SABER QUE ENTRE
VÓS TEVE A MENSAGEM DO PROFETA WILLIAM BRANHAM ATRAVÉS DE UM SÓ HOMEM OUTRA VEZ
COMO ESTÁ ESCRITO EM EZEQUIEL CAPITULO=02 VS=5 E eles, quer ouçam quer deixem de ouvir (porque
eles são casa rebelde), hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. O PROFETA DISSE QUE A
NOIVA E PROFETA PORQUE ELA TEM O ASSIM DIZ O SENHOR ERA DE PERGAMO PARAGRAFO=57 Os
que estão na Noiva fazem somente Sua vontade. Ninguém pode fazê-los proceder de outro modo. Eles têm o
"Assim Diz o Senhor" ou se conservam em silêncio. Eles sabem que tem de ser Deus neles fazendo as obras,
cumprindo Sua própria Palavra. Ele não completou toda a Sua obra durante o Seu ministério terreno, assim agora
Ele opera na Noiva e através dela. Ela sabe que não era tempo para Ele realizar certas coisas que deve fazer
agora. Mas Ele cumprirá agora através da noiva a obra que ele deixou para este tempo
específico,..............PALAVRAS DO PASTOR JOÃO BISPO DOS SANTOS ..................O ministério da noiva tem
uma voz e é a voz de Deus em uma só pessoa e fora desta pessoa na verdade é uma nota falsa. O ministério do
pr. Osmar levou a noiva a descobrir a revelação dos sete trovoes, do novo nome e isto não faz do Pr. Osmar um
oitavo mensageiro, depois da morte de Paulo, o apostolo, quem assumiu o Pastorado da igreja de Efeso foi o
Apostolo João mas isto não fez dele o mensageiro da ERA. O Pr. Osmar pregando o que os Pastores do Brasil não
deram conta de pregar para a esposa também não faz dele um oitavo, mas sim o filho do SETE. ESTE É O
MINISTERIO DA HORA.

