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Por causa do assunto e do índice incomuns deste 
livro, eu sinto que uma certa quantidade de 
explicação é necessário que o leitor possa entender 
melhor e apreciar melhor a mensagem que ele 
contém. O livro foi tirado de sermões gravados que

eu entreguei à minha congregação no não-denominacional Tucson Tabernáculo, em 
Tucson, Arizona, na primavera de 1969. É, portanto, um "livro falado", e embora tenha 
sido editado, ainda mantém o sabor da sua iniciação em uma série de sermões.

Este livro é sobre um homem que foi enviado de Deus para esta Era. Este homem era um
Profeta; mas como Cristo disse de João Batista em Mateus 11: 9, creio que ele era mais 
do que um profeta, porque ele era um Profeta-Mensageiro para os dias finais do 
cristianismo. Isaías, muito antes do nascimento de Cristo, proclamado: Isaías 9:6 
“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus 
ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da 
Eternidade, Príncipe da Paz.”

Da mesma forma, eu posso olhar para trás no início deste século XX e dizer que a nós 
um filho foi dado, a nós um Profeta nasceu, e ele estava a antever a Segunda vinda de 
"Aquele Filho" da profecia de Isaías novamente sobre a terra. A história completa da 
vida deste Profeta encheria muitos mais volumes do que eu, um ministro do Evangelho 
de Jesus Cristo, teria tempo para escrever. Nem sou comissionado para ser um escritor. 
Meu trabalho é pregar, mas eu sou um pregador cuja vida foi afetada tão completamente 
pelo ministério deste tempo do fim Profeta, que meu próprio ministério tornou-se 
moldado para um novo propósito.

Assim, é, que eu aponte para este homem e sua Mensagem como ele apontou para 
Cristo. Só desta maneira eu possa cumprir meus deveres ministeriais de serviço a Deus - 
reconhecendo o que Ele fez para este mundo do Século XX através da vida de um 
homem. Meu desejo é familiarizar todos os que lerem este relato com o caráter, a vida, e
atos deste homem escolhido por Deus.

Este livro é testemunha das coisas milagrosas tenho visto e ouvido, para Deus realmente 
me abençoou e eu gostaria de dar-Lhe glória. Eu não vou pedir desculpas para a 
freqüente menção eu faço o nome deste homem, pois creio que até mesmo as sete letras 



partes de seu nome foram ordenados por Deus: William Marrion Branham, um Profeta 
do Século XX, um homem de Deus selecionado para ser o precursor da Segunda Vinda 
do Senhor Jesus Cristo.

Eu o chamo de "Irmão" Branham, porque ele disse: "Se você me ama, você me chamará 
de irmão" e minha vida está aberta a qualquer desafio que eu não amar verdadeiramente 
este irmão, esse homem de Deus.

Conforme registrado em Atos 4, os discípulos foram convocados pelas autoridades, 
batido com muitas listras, e proibido falar ou ensinar no Nome de Jesus Cristo. Sua 
resposta aos seus acusadores foi, “Julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes 
a vós do que a Deus;”

Da mesma forma antes de me condenar para esta escrita humilde, meus acusadores 
devem saber que me senti levado por Deus a fazê-lo. Uma razão convincente para que 
eu deva fazer isso está fora de gratidão pelo testemunho daqueles que andou com Jesus. 
Agradeço a Deus por seu registro. Eles cumpriram o mandamento pós-ressurreição de 
Jesus em Lucas 24:48 “E destas coisas sois vós testemunhas.”

Eu sei que se eu tivesse vivido nos dias de Jesus, em uma terra distante de Israel, e 
alguém veio me falar de Jesus Cristo, eu teria apreciado sua testemunha fiel. Então, 
acreditando que Deus visitou esta geração, eu venho contando o que Ele fez. Ele enviou 
um Profeta, e eu me sinto privilegiado para dar testemunho dessas coisas que foram 
feitas através da vida desse Profeta.

Eu confio que já deixei claro a responsabilidade que sinto de dizer o que eu tenho visto e
ouvido, cumprindo uma comissão para testemunhar do que Jesus Cristo tem feito em 
minha geração. Mesmo depois da ascensão do Senhor Jesus, os discípulos estavam 
hesitantes em fazer isso. Em Atos 1: 4-8 a Bíblia diz que Jesus comandou os discípulos 
reunidos que eles não devem partir de Jerusalém mas deve esperar a promessa do Pai, 
dizendo no versículo 5:

5 Porque, na verdade, João baptizou com água, mas vós sereis baptizados com o 
Espírito Santo, não muito depois destes dias.

Eles perguntaram a ele se Ele faria naquele tempo restaurar o reino a Israel, ao qual Ele 
respondeu:

7  E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai 
estabeleceu pelo seu próprio poder. 
 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.

A partir destes versos, eu acredito que o in-preenchimento do Batismo do Espírito Santo 
traz poder para o destinatário para ir adiante e testemunhar das coisas que Deus lhe 
permitiu experimentar e compreender em sua vida. Sem dúvida, quando Pedro, Tiago, 
João e os outros contaram certas coisas, havia entre os ouvintes aqueles que não 
acreditava porque não tinha-se testemunhado os milagres. Mas Jesus disse: “sois vós 
testemunhas.” Quando Thomas foi convidado a satisfazer sua dúvida por meter as mãos 
nas feridas de Cristo ressuscitado, foi-lhe dito “bem-aventurados os que não viram e 
creram.”

No entanto, algumas coisas são mais difíceis de acreditar por vê-los, do que eles são a 
acreditar sem ver. Quando os discípulos deram testemunho das coisas que Jesus fez, 
andando sobre a água, quebrando os pães, passando para fora peixes, cura os cegos, 
mesmo levantando os mortos - havia aqueles que não podiam entender a verdade diante 
de seus olhos. “Too fantástica”, disseram eles. Da mesma forma, vou relatar coisas que 
aconteceram nesta geração na vida do irmão Branham, que só alguns vão acreditar. Não 
é minha responsabilidade para persuadir todos os homens a acreditar, mas é minha 
responsabilidade dizer a todos os homens o que eu acredito, o que eu vi e ouvi, e dar-
lhes uma razão para a "esperança que está dentro de mim" a esta hora, e por que eu 
acredito no que faço.
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