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Shalom ! 
 

Amados em Cristo, que a Paz do Senhor , Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo esteja 
contigo. Que Deus te abencoe! 
 

Esta Brochura nao se trata de um manual mas sim algo que podera te ajudar a estudar  
cuidadosamente e enquadrar cada  pensamento(citacaes) expresso pelo nosso Irmao 
Branham, o Pofeta vindicado de Deus por esta Era no seu devido lugar tanto na Biblia e no 
plano da Revelacoa dada ao Nosso Senhor Jesus Cristo pelo Deus o Pai que por sua vez o 
deu a conhecer aos seus servos os Profetas. [Apocalipse 1: - 1Revelação de Jesus Cristo, 
que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve 
devem se realizar, e que Ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, 2 o 
qual comprovou tudo quanto viu da Palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-
aventurados os que lêem, bem como os que ouvem, as palavras desta profecia e 
obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está 
às portas.] 
 

Como o nosso inimigo, o Diabo é astucio e consegue citar as Escrituras e as Citacoes do 
Profeta de Deus para esta Era, William Marrion Branham mas torcendo o sentido, por isso 
o Profeta nos advertiu da Importancia da Revelaco [“Se a Revelação está fora de seu 
alcance, então olhe para cima e peça-a a Deus. Essa é a única maneira pela qual você 
chegará a recebê-la. Uma revelação tem que vir de Deus. Nunca vem pela via humana, ou 
por dons humanos, mas por dádiva espiritual. Você pode memorizar as Escrituras, e, ainda 
que isso seja maravilhoso, isso não é a resposta. Tem que ser uma revelação de Deus. A 
Palavra diz que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Cristo, senão pelo Espírito 
Santo. Você tem que receber o Espírito Santo, e só então o Espírito pode dar-lhe a 
revelação que Jesus é o Cristo: Deus, o Ser Ungido. Nenhum homem conhece as coisas 
de Deus, somente o Espírito de Deus  e aquele a quem o Espírito de Deus o revela. Nós 
necessitamos de orar a Deus em busca de revelação mais que qualquer outra coisa no 
mundo. Temos aceitado a Bíblia, temos aceitado as maravilhosas verdades ali contidas, 
mas para a maioria das pessoas, ainda não é genuinamente efetiva porque não há 
revelação do Espírito. Agora, sabemos que a Bíblia diz isso. Não pode ser negado. Porém 
a revelação disto está desaparecida. Para a maioria dos filhos de Deus, não é 
genuinamente efetivo. É somente um bom versículo na Bíblia. Porém necessitamos que 
nos seja feito vivo. Isto exigirá revelação.” - AS SETE ERAS DA IGREJA - A REVELAÇÃO 
DE JESUS CRISTO, 04 Dez.1960, W. Branham, $ 87 -88]e tambem como sempre dizia 
em todo seu ensinamento de que “Toda Revelacao que nao se Enquadra nas Escrituras 
nao merece a minima atencao porque é diabolico, pouco importa quem o esta ensinando.  
 
E  muitas das vezes os filhos de Deus por nao conhecer a Doutrina ensinada pelo 
Profeta e nao examinar cuidadosamente as Escrituras, acabam em crer em dogmas e 
teologia humanas, vencidos pelo diabo sao levados a ler superficialmente as Escrituras  ou 
Citacoes Profetico e tomando as interpretacoes humanas [O que aconteceu foi que o 
homem tentou imaginar com sua cabeça em vez de deixar o seu coração ir a Deus, e Deus 
revelar estas coisas para eles, se vocês simplesmente permitissem que Ele o fizesse. Sim, 
senhor -ABRAAO RESTAURADO, 11 de fevereiro de 1961, William Branham] que vem 
dos laboratorios dos Falsos mestres e profetas ungidos pelo o diabo satanas, o especialista 
em torcer a Palavra de Deus causando a morte tanto espiritual e fisica, como ele ja tem 
vindo exercendo plenamente a sua antiga tactica que fez com a Eva o mesmo o faz no que 
tem haver com o grande assunto de sempre que é a Divindade do Nosso Senhor Jesus 
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Cristo,cujo a Biblia afirma sem ambiguidadede Genesis ao Apocalipse claramente de que 
Ha somente um unico  Deus,o Espirito Santo, que é Deus e Pai do Nosso Senhor 
Jesus Cristo e  que Jesus sendo o filho de Deus e nao Deus filho , e Ele nao é a 
Divindade é que O Espito Santo que é Deus, o Pai, a Deidade, habitou no seu Filho 
Jesus reconciliando o mundo para consingo mesmo; e Jesus, o Homen sendo o 
nosso Intermediario entre Deus e os Homens, o Nosso Irmao Masvelho na grande 
familia de Deus, mas infelizmente as pessoas preferem as teologias humans que dizem 
Ha 3 Pessoas na Deidade: O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espirito Santoteologicamente 
chamado de Trinitarismo e do outro o lado, a teologia Unicistaque circula ate no seio desta 
Mensagem dizendo que Jesus, O filho de Deus é Ele o proprio Deus, o Pai, e Espirito 
Santo mas simplesmente mudando de mascara. Ridiculo, nem a Biblia nem os Profetas de 
Deus, nem os Apostolos ensinaram esta mentira vindo direito do Inferno para enganar, 
seduzir os que estao predestinado para o Inferno. Por isso vamos examinar 
cuidadosamente o que a Palavra de Deus diz porque é Vida e Espirito,  a Luz que brilha 
nas trevas.  
 

Espero que estudaras as verdades contidas nesta Brochura num epirito de meditacao 
pedindo a Deus que te da a mesma Revelacao e a Inspiracao que concedeu aos Profetas e 
Apostolos que trouxeram isso ao Povo de Deus, é minha Oracao para com qualquer 
individou cujo esta obra caira nas maos.  
 
Por nao se tratar de uma obra literaria, peco desde ja as minhas sinceras desculpas 
no que tem haver com os erros das regras gramaticais e estou disponivel em 
esclarecer Perguntas que possam surgir na leitura desta mesma na medida do possivel da 
Graca concedida pelo Senhor Deus e pela ajuda do Espirito Santo atraves dos contactos 
que aqui estao listado. Sente-se livre em partilhar, sugerir, commentar porque o 
enriquecimento desta obra depende devoce meu amado(a) leitor evitando assim que 
sejamos endoctrinado pela teologia feita das maos humanasliderado pelo Diabo o nosso 
inimigo e propagado no mundo religioso e no seio desta Preciosa Mensagem pregada pelo 
Profeta Vindicado de Deus e confirmado pela Coluna de Fogo. 
 
Obrigado e desejo uma  Boa Leitura abencoada em Nome do Nosso Senhor Jesus Cristo! 
Amen. Ate ja ! 
 

O vosso Irmao em Cristo, 
 

Pedro Alberto  

Você contribuir grandemente para o enriquecimento deste site por suas perguntas, 
comentários e sugestões. Obrigado por suas orações e encorajamento. Por toda 
Correspondencia: administration@reconciliationtabernacle.org, petelo41@gmail.com, 
billydk67@gmail.com  
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