A PAROUSIA DE CRISTO

Page 1 of 5

A PAROUSIA DE CRISTO
Aparição e Vinda
APARIÇÃO E VINDA
Rv: Josephe Brian Kocourek
Este estudo da Palavra é feito de várias citações do Irmão Branham as quais sã
juntas para responder uma pergunta que tem infestado os seguidores da Mensa
tempo do fim do irmão Branham.

PAROUSIA

Alguns têm ensinado incorretamente que a APARIÇÃO é a VINDA; mas isto

Aparição e Vinda

Irmão Branham foi muito claro em assinalar a diferença entre o APARECER
e nos permitiu conhecer que estes dois eventos estão separados.

O Ato de chegada e
a Presença
Subsequente

Ele também nos permitiu saber que o Aparecer é AGORA, e é o propósito par
aprontar para a Vinda.

Contactos

Assim a Parousia-Presença de Cristo é o Aparecer, que é a PRESENÇA de De
Seus Eleitos na forma do Espírito Santo, e não é a Vinda,
(A Qual está representada no Corpo Físico do Filho de Deus) a quem iremos e
ares.
Onde o erro se apresenta, está tanto nestes muitos aspectos da Segunda vinda
atribuído por significados de Teólogos através das Eras, porém estes eventos p
lado, eles deveriam ter sido atribuídos ao Seu Aparecer.
A igreja então, por haver ensinado mal, tem estranhado o Aparecer que é um e
totalmente diferente.
Como o Irmão Branham dizia, “Só porque diz que é assim, não o faz ser assim
Deus interpreta Sua Palavra para trazê-la ao cumprimento. (fazer suceder) por
conseguinte, baseado em um ministério vindicado, e Mensagem, e havendo si
estes eventos do Aparecer, como Irmão Branham os pregou na “Mensagem do
Podemos declarar que o Aparecer se tem produzido já e eles não conheceram
Por tanto, toca a nós examinar a diferença entre o APARECER de Cristo e a V
Cristo porque são dois eventos diferentes no total, um está principalmente den
Nós estamos ensinado que devemos dividir corretamente a Palavra e por para
aquilo que causará uma má compreenção ou interpretação.
Irmão Branham nos ensinou dividir corretamente a Palavra e assim devemos f
Só porque isto não sucede da maneira que nós pensamos que deve suceder, nã
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que não passou da maneira que Deus disse que passaria.
Foi assim que eles estranharam a Cristo em Sua primeira Vinda. Se somos hon
nossos corações, consideraremos as coisas que foram trazidas a nós pelo Profe
Vindicado de Deus e re-examinaremos nosso próprio pensamento em linha co
pensamento, porque depois de tudo, o Mensageiro não fala sua próprias palav
palavras de outro.
E a Mensagem não mais pertence ao Mensageiro, pertence a você e a mim, qu
esta mensagem.
O Mensageiro não é o autor, porém simplesmente a pessoa escolhida que entr
revelação sem agregar seus próprios pensamentos que poderiam causar equivo
Por conseguinte ao ver estas citações, tudo o que eu pergunto é que você deix
Branham dizer o que diz sem que seu ser preconceba a idéia de aumento.
Ele disse, somente digam o que está nas fitas, e assim devemos fazer.
CONVENCIDO E ENTÃO PREOCUPADOS 62-0521 E-31 031 Agora, João
seguro que ia ver o Messías, até que disse, "Ele está em nosso meio agora." A
observe, Note. Há uma grande diferença no Sinal de Jesus aparecendo, e então
vindo. Há duas palavras diferentes, significam duas coisas diferentes: O Apare
Senhor, e a Vinda do Senhor. Agora, o aparecer do Senhor é agora, quando ap
Seu povo, Seu Espírito trabalhando entre eles, demonstrando que Ele está com
deixando-os prontos para o Rapto, para a Vinda do Senhor levar para longe Su
(Vê?): O Aparecer e a Vinda. Bem. Agora.
Irmão Branham disse que o APARECER é agora, em Seu povo, porém clarifi
Ele está Aparecendo em Seu povo, ele disse, “Seu Espírito trabalha entre eles
demonstrando” que é Vindicação, e com o propósito de fazê-los prontos para
a Vinda do Senhor para levar Sua Noiva para longe.
O EVANGELISMO DO TEMPO DO FIM 62-0603 50 030 “É o mesmo hoje
quando estão vendo Suas obras. Agora já temos visto e ainda estamos presenc
Aparição do Senhor. Recordem, “APARECER” e “VINDA” são duas palavra
Aparecer e logo chegar. Agora mesmo é a Aparição, Ele já tem Aparecido nes
dias aqui conosco nestes últimos anos. E esse é O Sinal de Sua Vinda. Ele está
em Sua Igreja na forma do Espírito Santo, mostrando que Ele é o mesmo porq
humano não pode fazer estas coisas, as quais vocês estão vendo ao Espírito Sa
Então essa é a Aparição do Senhor. Recordem foi falado em ambos lugares, d
APARECER E VIR.”
De novo se olharmos estas declarações, vemos e ouvimos ao Irmão Branham
já temos dado testemunho do APARECER, e é um Sinal de Sua Vinda.
Ele está aparecendo na Igreja na forma do Espírito Santo. Este não é o corpo d
ele fala aqui, porém a PRESENÇA de Deus na forma de Espírito Santo o qual
de Espírito.
Então você ver a Vindicação dizendo, “As pessoas não podem fazer estas cois
está dando dando testemunho. Tem que ser Deus.”
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DEIXANDO ESCAPAR A PRESSÃO 62-0609E E-58 058 “Porém se você p
tudo isso longe de você, dizendo, “Senhor Deus, eu só creio exatamente o que
disse, e creio (como pregamos a noite passada), que O Aparecer do Senhor ve
Vinda do Senhor,” porque são só duas palavras diferentes no total. Vê? Agora
Aparecer, como Ele prometeu nos últimos dias que estaria conosco.”
Agora, aqui vemos ao Irmão Branham fazendo o caso que o Aparecer é a Pres
Espírito Santo entre nós nos últimos dias como Ele (Deus) prometeu que Ele e
(Para mais informação sobre esta presença veja os livros Presença 1 e Presenç
YO NO TEMO ESTO 62-0611 E-81 081
“Você sabe, há uma diferença entre o Aparecer de Cristo e a Vinda de Cristo.
Palavras diferentes no total. Ele está aparecendo agora em Sua Igreja. O vemo
que é Ele. O Espírito Santo. Vê? Nós sabemos que é.”
De novo irmão Branham nos disse que há uma diferença entre o APARECER
e o APARECER É AGORA, A PRESENÇA DO ESPÍRITO EM E ENTRE S
IGREJA.
Ele disse, “nós o vemos, e sabemos que é Ele.” E como é isso?
Pelo que ele fez entre nós, porque nenhum homem poderia fazer as coisas que
Deus pode fazer.
Uma vez mais vemos então o APARECER tem que fazer com Presença e Vin
NÃO ESTEJA TEMEROSO 62-0620 E-66 066
“Há uma palavra usada diferente. O APARECER de Cristo e a VINDA de Cri
DUAS PALAVRAS DIFERENTES no total. Vê? Agora, CRISTO ESTÁ APA
NESTES ÚLTIMOS DIAS EM SUA IGREJA, trazendo a Sua Igreja junta em
fé, e poder na Palavra, tudo junto, que quando Ele volta encontrará a mesma I
Aqui começamos a ver vários outros pontos que são muito importantes na com
importância do aparecer.
Note que Irmão Branham nos disse que é para reunir Sua Igreja em uma Unid
quando sabemos que fé é uma revelação, algo que é revelado.
Portanto, este APARECER é um evento que é para reunir ao eleito e por uma
de Deus, nos reúne juntos, como Paulo declara em 1° Coríntios 1:10 no APOK
ou revelação de Cristo.
Pedro menciona a mesma coisa em 1° Pedro 1:13.
Note de novo que Irmão Branham mostra o poder na Palavra que ilustra a nós
uma mostra do poder que demonstra QUEM está em nosso meio, e esta demo
poder na Palavra mostra de novo Vindicação.
Deus está aqui para vindicar esta FÉ, e por isto desvelando ou revelando por v
para reunir juntos aos Seus eleitos.
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QUEREMOS VER A JESUS 62-0627 E-76 076
“A civilização tem viajado com o Sol. O sol subiu no leste, e o mesmo sol, (S
se levantou no leste é o mesmo (S-U-N) que se põe no oeste. Temos tido um d
como a Bíblia disse, nenhum chamou dia nem noite—bastante para juntar a ig
bem, e demais. Porém haverá Luz no tempo da tarde. E o mesmo S-O-N, Filh
aquela rosa no leste entre as pessoas orientais, e mostrou Suas bênçãos e pode
um dia triste,mas agora na costa Oeste... Se vamos a qualquer lugar mais dista
voltamos a China de novo no leste, e regressamos ao país Oriental. Agora, est
costa oeste, e o S-U-N Aparece antes de Sua Vinda. Recorde, APARIÇÃO E
DUAS PALAVRAS DIFERENTES. Vê? ELE ESTÁ APARECENDO AGOR
IGREJA. Mostrando que Ele está vivo depois de dois mil anos. “Senhores, nó
ver a Jesus.”
Nesta citação ouvimos ao irmão Branham ilustrar o Princípio de ALFA E ÔM
que Ele fez na Sua Primeira Vinda, se deve repetir em Sua Segunda Vinda.
E nos diz que Ele terá que fazer as mesmas coisas agora que Ele fez então. E e
forma de Espírito, deixando você saber que não é a segunda Vinda.
DE ESE TIEMPO 62-0713 E-102 102
“Quanto sabem que há uma diferença entre o APARECER DE CRISTO E A V
CRISTO? São duas palavras diferentes. Agora é o Aparecer, a Vinda será logo
ESTÁ APARECENDO NO MEIO DE NÓS, FAZENDO AS OBRAS QUE U
ELE FEZ, em Sua Igreja. Agora, você ´euma parte dessa Igreja, e por graça vo
sou um membro desta Igreja.”
Note uma vez mais, que irmão Branham o faz claro que o que Cristo fez em S
Vinda, Ele estar aqui agora fazendo-o em Seu APARECER. Porém quero que
também saiba que Ele disse que Ele está no meio das pessoas como o estava e
Em Lucas 17, o Fariseu perguntou a Jesus quando Seu Reino viria, e Ele disse
está dentro de vocês.”
Ele não estava dizendo àqueles fariseus que rejeitaram a Cristo que Seu Reino
neles, mas esta palavra é “(ENTOS)” que quer dizer em seu meio mesmo.
DEUS TEM UMA MANEIRA PROVIDA
62-0728 E-81
“Agora, recorde estas duas palavras antes de que eu lhe deixe: O APARECER
CRISTO E A VINDA DE CRISTO são duas coisas diferentes. Cristo está AG
APARECENDO NA PLENITUDE DE SEU PODER. Sua Vinda será depois:
Aparecer é antes de Sua Vinda.”
De novo vemos a ênfase no poder que é Vindicação e a estratégica sincroniza
ele diz que o “APARECER” é antes da VINDA.
Permitindo-nos saber que nós estamos agora dando testemunho do APARECE
somente antes da Vinda.
------------------------------------------------Traduzido em Março de 2006 por D. Rosendo Silva
REVELAÇÃO PROFÉTICA
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Caixa Postal n° 12
Cep 07901 970
Francisco Morato SP
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http://groups.msn.com/doutrina
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Ou – domluci@gmail.com
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