
A Presença de Jesus Cristo – Brian Kocourek 

1 

A Presença de Jesus Cristo 

Por 

Brian Kocourek 

Pastor 

Grace Fellowship Tabernacle 

2380 Jefferson St. 

Highland Heights, Ky. 41076 

               (513) 9...        

Prefácio 

  

Durante o ministério de William Marrion Branham houve duas coisas que causaram mais controvérsia entre as igrejas 
denominacionais e Pentecostais do que qualquer outra coisa, e estas foram: 

#1) O uso pelo irmão Branham do termo Vindicação: “Que Deus tem uma Mensagem de um homem e que Ele trata com 
um único homem somente.” Isto causou a maioria dos clérigos a se afastarem do irmão Branham, que foi por causa, na maior 
parte, de ciúme profissional. 

#2) O irmão Branham está ensinando sobre Deidade, pois Ele não ensinou como os Unicistas ou Somente Jesus, nem 
ensinou uma Trindade. Ele disse, Eu estou no meio deles. Eu não creio numa Trindade onde existem três pessoas, ele 
também disse, nem creio que Jesus é Um como seu dedo é um. De fato, a maioria das pessoas parece pensar que ele era 
unicista, mas ele negou ser unicista. Quando ele pregou a Deidade Explicada, E-74 ele disse, “Muitos de vocês ouvindo 
isto diriam, o irmão Branham é unicista.” Eu não sou. Eu acho que vocês dois estão errados, tanto unicista quanto 
trinitário. Não para ser diferente, mas sempre há o meio da estrada.” Estas duas questões doutrinárias foram uma “Pedra 
de Tropeço” que impediu o irmão Branham de ser aceito pelo mundo da igreja no seu dia. Por que é que os seguidores da 
Seita Trinitária tacham o irmão Branham de Unicista e, todavia, os Unicistas pensam que ele é trinitário? É porque ele não era 
de nenhuma dessas alas de pensamento? Ele estava entre os dois, e eles não podiam distinguir a diferença, mas eles sabiam 
que ele não pregava isto como eles pregam. 

 Ele não era Unicista, nem Dualista ou Trinitário. Mas ele cria que existe Um Deus que teve um Filho. Não o Deus Filho, 
mas o Filho de Deus. Então não seria surpresa que entre os próprios seguidores de William Branham, estas duas doutrinas 
principais tenham causado mais controvérsia e tenham sido atacadas mais do que todas as outras. 

Doutrina #1) Novamente Vindicação é a questão: Não é muito que foi Deus quem apoiou a Mensagem de William 
Branham, pois todos os Pentecostais crêem que Deus opera dos céus e faz coisas fantásticas. Eles até mesmo permitirão que 
Deus desça para fazer certas coisas, mas o entendimento que esta Vindicação vem na forma de Presença Pessoal de Deus 
com Seu profeta, e o fato de o próprio irmão Branham ter se referido a esta Presença como a Aparição de Cristo tornou-se o 
debate doutrinário central dentro do “clérigo da Mensagem” porque isto entra em conflito direto com o entendimento deles da 
Segunda vinda de Cristo como eles sempre professaram, e isto é devido ao fato que eles não entendem a Deidade 
corretamente. 

PORTAS NA PORTA 65-0206 119 E então você vê Sua aparição, Sua Presença, e o que Ele faz. Ele sempre está com Seu 
povo, Sua Noiva. Ele a está cortejando. Um dia haverá uma ceia de casamento. 

Doutrina #2) Deidade: Novamente, a maioria das pessoas que vieram para a “Mensagem” vieram de uma base trinitária. O 
problema é que eles deixaram os Trinitários e se tornaram Unicistas em seu pensamento, a ponto de talvez 99% das pessoas 
que alegam seguir a mensagem hoje são unicistas em seu pensamento. Isto é devido ao fato que eles falharam em realmente 
ouvir o que o irmão Branham nos ensinou sobre a Deidade. E por causa de ciúme profissional entre os clérigos novamente, nó 
vemos a mesma alienação daqueles que ficaram ao lado do que o irmão Branham nos ensinou com relação ao entendimento 
correto da Aparição de Deus. 

Do parágrafo 202 Cristo Identificado de Todas as Eras, 64-0617 o irmão Branham disse, “A Presença de Jesus Cristo, 
que deve iluminar a igreja, para saber que nestes últimos dias onde os credos e denominações e ismos e tudo que 
deixaram a Palavra toda sufocada, e Jesus a Palavra do lado de fora da igreja, [Apocalipse 3:20, Tiago 5:7-9, João 
12:48, 2 Tessalonicenses 1:7-10, Mateus 16:27] e vê-Lo de volta no meio do povo e identificar a Si Mesmo como Ele 
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prometeu, “nos últimos dias quando o Filho do homem for revelado.”Ele foi revelado no batismo; Ele foi revelado na cura 
Divina; aqui Ele está em seu último atributo. Lembre-se, esta foi à última coisa que Abraão viu antes do fogo cair e julgar o 
mundo gentio, e antes do filho prometido entrar em cena, Isaque. Esta é a última coisa que a igreja cristã verá, no sinal do 
milagre, até a aparição de Jesus Cristo. Se Deus me deu favor diante de vocês, creiam em mim no Nome do Senhor, não 
existe nada faltando na Bíblia para ser feito a não ser aceitar a marca da besta; e você tem o Selo de Deus.” 

 E do que Abraão O chamou? Ele disse: Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então nós vemos que o Juiz mais uma 
vez desceu na forma da Palavra para julgar entre os vivos e os mortos. Pois se Ele deve trazer ressurreição, então Ele já deve 
ter escolhido quem ressuscitará e Ele está aqui para executar este Juízo.  É por isso que em Sua mensagem Fé Perfeita ele 
pôde dizer “Eu estou diante do Trono Branco, agora.” 

Novamente nós notamos o dom de discernimento do irmão Branham. E o que é o discernimento a não ser um julgamento? 
E quem julga além do Juiz? E é por isso que o irmão Branham enfatizou ao mostrar às pessoas a Foto na “Revista Life” da 
Nuvem de anjos que formou a Cabeleira Branca de Deus, que ele chamou de “O Juiz Supremo”. A menos que as pessoas 
possam ver que o Juiz está aqui, elas não entenderão o último atributo que Deus está manifestando para eles antes de sermos 
levados para encontrar com Jesus Seu Filho nos ares. Nós estudaremos mais isto no capítulo da Glória (Doxa) de Cristo. 

Eu espero que vocês desfrutem deste livro. Eu publicarei mais capítulos assim que o Senhor permitir. Deus vos abençoe.  

“Este é meu  ministério, vê, declará-Lo , que Ele  está aqui!”  [A Partir Daquele Tempo, parágrafo 227]  

Estas onze palavras poderiam muito bem ser a afirmação mais profunda que o irmão Branham alguma vez fez, e todavia, a 
maioria das pessoas que alegam seguir esta mensagem simplesmente passam por cima destas palavras e não entendem o 
que ele estava tentando dizer-lhes. 

Em Atos 13:41 Paulo não somente usou estas mesmas palavras, mas ele nos deixou saber que isto estava falando de um 
tempo futuro. Ele profetizou que viria um ministério no tempo do fim que declararia a própria Presença do Cristo Ressurreto 
entre as pessoas, e embora Cristo vindicaria Sua Própria Presença entre o povo neste tempo, eles ainda recusariam crer 
nisto. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei; Porque opero uma obra em vossos dias, Obra tal que não 
crereis, se alguém vo-la contar. 

A escritura nos diz que um homem há de declarar completamente o ministério do Cristo Senhor ressurreto entre o povo, 
todavia as pessoas que o ouvirem recusarão crer nesta declaração. “Ele veio para os Seus e os Seus não O receberam.”  A 
Mensagem da Aparição de Cristo saiu dos lábios do servo ungido de Deus William Branham para os Pentecostais e o Próprio 
Deus apoiou esta Mensagem de Sua própria Aparição, mostrando provas infalíveis de Sua ressurreição e Presença, todavia, 
até  mesmo aqueles que alegaram receber o irmão Branham e alegam crer em toda palavra que ele disse, rejeitam a própria 
mensagem que ele trouxe. E ouvi estes mesmo homens em suas próprias gravações chamarem esta Presença de Cristo de 
“apenas uma outra doutrina” e alguns até mesmo a chamaram de “vômito” por causa da ignorância deles de não saberem 
pronunciar a palavra “Parousia”. Outros até mesmo a chamaram de “lixo”. Pensar que estes homens sabem o que esta palavra 
significa e, todavia chamam a Própria Presença de Deus de “lixo ou vômito”. O próprio Jesus disse: mas, se alguém falar 
contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro. 

A escritura diz: ...porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então, na ignorância deles eles 
crucificaram a Cristo. E uma vez que as escrituras não podem ser quebradas, Hebreus 6:4-6  nos diz que isto se repetira 
novamente últimos dias. 4Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se 
tornaram participantes do Espírito Santo, 5E provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, 6E 
recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento; pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de 
Deus, e o expõem ao vitupério (vergonha pública).   Agora, o irmão Branham nos ensinou que Hebreus 6 refere-se a Cristo 
na Forma da Palavra nos últimos dias. Então nós vemos que estes homens serão julgados pelas suas palavras blasfemas e, 
todavia, eles alegam que eles sempre souberam que Cristo está aqui, pois, dizem eles, “Ele sempre esteve aqui. Eu sei que 
Ele está aqui porque eu O sinto em meu coração.” Eles simplesmente estão enganados pela sua própria lavagem cerebral 
e como a escritura os chama, “ignorantes em seu próprio engano.”  O irmão Branham disse em Sua mensagem intitulada: 

 ‘UMA IGREJA ENGANADA’: Mas como Israel estava amarrado pelos seus Reis a ponto de não poderem seguir seu Rei 
verdadeiro; e o Rei verdadeiro, quando Ele veio, eles não O reconheceram. Assim é hoje, oh, Senhor. O Rei da Glória 
apareceu na forma do Espírito Santo e Senhor, eles não sabem disto. Eles não reconhecem isto. Eles estão tão 
organizados com tanta força que eles não podem entender isto, porque Isto não está na organização deles. Senhor, este é um 
trabalho do diabo que fez isto com as pessoas. Que o Sansão de Deus, que o Verdadeiro de coração, aqueles desejando e 
clamando e implorando e se mantendo firmes, que eles possam permanecer com Isto, Senhor, até que esta nova colheita 



A Presença de Jesus Cristo – Brian Kocourek 

3 

cresça. Até que venha novamente uma alegria de Sião, e venha um grupo que pode reconhecer e entender. Que pode 
ver o Messias e o poder oculto que está oculto do mundo, que eles não entendem agora. Conceda, Senhor, que eles 
vejam isto, pois nós O pedimos no nome de Jesus, amém.” 

O irmão Branham disse que este ministério era para declara que Cristo está no nosso meio. Agora, se Cristo sempre esteve 
aqui, como algumas pessoas pregam, e se as pessoas também sabiam disto, então, por que Deus enviaria um profeta para 
declarar algo que já era conhecido? Deus nunca perdeu Seu tempo enviando um Mensageiro com uma Mensagem que as 
pessoas já conheciam.  

Da mensagem O SINAL 3-8-64, parágrafo 73, ele disse: “Quando virem sinais acontecendo, e nenhuma Mensagem 
atrás deles, simplesmente a mesma velha escola de teologia continuando, isso não era de Deus. Mas onde há um sinal 
mostrado, uma mensagem o segue.” 

 Ele disse: “Este é meu Ministério, vê? Declara-Lo! Que Ele está aqui!” Agora, a maioria das pessoas que seguem a 
Mensagem do servo de Deus, William Branham, acredita que a Mensagem da hora é: Deus enviou um profeta! Eles crêem 
que a Mensagem era para fazer você ver quem o irmão Branham era. Agora, eu gostaria de perguntar, desde quando Deus 
enviou um Mensageiro para declarar o próprio mensageiro? Desde quando algum Mensageiro de Deus veio com uma 
mensagem “Olhe, aqui estou eu. Deus me enviou!” Até mesmo Jesus disse, “Se eu testifico de mim mesmo, meu 
testemunho não é verdadeiro.” Então, para o irmão Branham vir e pregar sobre ele mesmo fazê-lo-ia não verdadeiro como 
Jesus disse. Então qual é a Mensagem? Ele disse: “Este é meu Ministério, vê? Declarar Ele! Que Ele está aqui!” 

Agora esta é uma mensagem de duas partes. Número 1: Declarar Cristo, e número 2:Declarar Sua Própria Presença no 
nosso meio. Eu tenho certeza que ele disse o que ele queria dizer e que ele queria dizer o que disse. Ele não veio 
simplesmente repassar mais ensinamento Pentecostal como alguns gostariam que você cresse. Seu propósito inteiro na vida 
foi declarar Cristo, que Ele desceu com alarido, o qual, disse ele, era uma mensagem para reunir a noiva de Cristo à Palavra, 
para aprontá-la para o arrebatamento. 

Agora, ao examinar o que ele disse, nós devemos saber o que significa declarar algo. 

A palavra declarar é uma palavra grega, exegesis, que significa levar à visão; para fazer claramente conhecido, 
revelar. A escritura fala em vários lugares que o Filho do Homem é para se manifestar nos últimos dias, todavia por que é que 
eles aceitam o fato que Deus enviou um profeta, mas eles negam o próprio ministério que o profeta diz que ele é enviado a 
trazer? A Mensagem do Irmão Branham certamente foi maior do que a mensagem Pentecostal que o precedeu por muitos 
anos. Se você simplesmente parasse por um momento e examinasse o tema de sua Mensagem para a Noiva do tempo do fim, 
você descobriria que até mesmo os títulos de seus sermões revelam o seu verdadeiro propósito. 

1) UM MAIOR DO QUE SALOMÃO ESTÁ AQUI – Agora, porque ele pregaria isto? O que é o seu propósito? Ele estava 
apontando as pessoas para ele mesmo, ou para O mesmo a quem João apontou o povo? Cristo entre nós. João disse: Ele 
está de pé no nosso meio e vocês não sabem disto.” 

2) CRISTO IDENTIFICADO DE TODAS AS ERAS – O que significa o Cristo Identificado? Como Cristo pode ser 
identificado? Quem que identifica? Como acontece? Quando é para isto acontecer? Por que tem que acontecer? 

3) O DEUS PODEROSO DESVELADO DIANTE DE NÓS – A palavra desvelada nos revela que aquilo que estava 
escondido vem em plena vista. E se em plena vista, então Ele deve estar aqui para ser visto ou mostrado. Então nós devemos 
fazer a pergunta: Como Ele deve ser desvelado? A resposta está nesta mesma Mensagem que o irmão Branham pregou. 

4) QUEM DIZEI VÓS SER ESTE? - E esta é a pergunta. Muitos não sabem quem está aqui. De quem o irmão Branham 
está falando? Não poderia ter sido dele mesmo, porque quando ele usa a palavra ESTE ela se refere a outro, não ele mesmo. 
Quem era esse outro se não o Próprio Cristo? Também você notará, se ele falava de Jesus ali atrás ele teria dito: “Quem dizeis 
vós que este era?” Mas ele está trazendo isto no presente. 

5) A PRESENÇA NÃO RECONHECIDA DE DEUS – Este título em si deve te declarar que Ele está aqui, mas não é 
reconhecido. Por que Ele não é reconhecido? Porque eles esperavam Ele vir de uma outra maneira. 

6) QUEM É ESTE MELQUISEDEQUE? – Note que a ênfase está sobre QUEM É ESTE, que significa que ele estava 
apontando para alguém. Se ele estivesse falando apenas num sentido histórico, ele teria dito “QUEM ERA ESTE?” ou “QUEM 
ERA AQUELE?” Eu creio que o irmão Branham estava tentando nos mostrar que o Mesmo que desceu e habitou num corpo de 
carne no dia de Abraão está aqui hoje fazendo a mesma coisa. 

7) OLHE – O irmão Branham pregou este sermão pouco depois que ele pregou os SETE SELOS e ele começou dizendo: 
“Agora, uma pessoa diz ‘olhe’ quando ela quer que você veja algo que ela vê e você não.” 
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8) CRISTO É O MISTÉRIO DE DEUS REVELADO – A ênfase não é que Cristo era o Mistério, mas que Ele é o mistério que 
está sendo revelado aqui agora, entre nós. Se isto estivesse se referindo a um Jesus histórico de 2,000 anos atrás, ele teria 
dito: “Cristo era o Mistério de Deus Revelado.” 

9) O QUE FAREI COM ESTE JESUS CHAMADO CRISTO? Essa é uma pergunta justa de perguntar para você hoje 
enquanto você lê este livro. O que você fará com este Jesus que está aqui? 

10) OLHANDO PARA JESUS – Agora, como nós poderíamos olhar para Jesus se Ele está em algum outro lugar e não 
pode ser visto? 

11) JESUS CUMPRI TODOS OS SEUS COMPROMISSOS – E que compromisso nós esperamos nesta última hora? Ele 
está aqui cumprindo Seus compromissos como Ele declarou em Sua Palavra. Ao ler este livro, você verá que muitas destas 
coisas nós examinaremos em detalhes mais adiante neste livro. 

12) CRISTO REVELADO EM SUA PRÓPRIA PALAVRA – A resposta para como Ele revelou a Sua Presença e a Si 
Mesmo para nós nesta última hora é exatamente o que esta mensagem declara. Ele é revelado em Sua própria Palavra.  

Como nós podemos ver, o tema central de Sua mensagem inteira foi declarar CRISTO, e Sua Presença no nosso meio. 
Mas os Pentecostais rejeitaram Sua mensagem em favor de sua velha mensagem desgastada. 

Da mensagem PERGUNTAS E REPOSTAS SOBRE O ESPÍRITO SANTO 59-1219, parágrafo 425-75, ele disse: “Quando 
o Espírito Santo entrar e revela a Verdade de qualquer coisa e a prova pela Sua Própria Presença e pela Sua Palavra, 
você não pode esperar que o povo Pentecostal diga “eu concordarei com isto!” Você tem que ficar sozinho como 
Lutero ficou, como Wesley fez, como os demais deles ficaram.” 

Agora, ele disse que Seu ministério era declarar que Cristo estava aqui entre nós, e a palavra “declarar” significa: Fazer 
conhecido abertamente por uma afirmação explícita ou clara para mostrar ou revelar. Então o que ele estava dizendo quando 
ele disse: “Este é Meu Ministério, vê? Declará-Lo! Que Ele está aqui! 

O irmão Branham está nos dizendo que Seu ministério inteiro era para um propósito e um propósito somente, e esse era 
para introduzir ou declarar a Presença de Cristo. Sua grande comissão foi assim, “Como João Batista precursou Minha 
primeira vinda, assim tua Mensagem precursará minha segunda vinda.”  O ministério de João Batista foi para um 
propósito e um propósito  apenas, introduzir Cristo. Agora, seria o ministério de João ser sequer necessário se todo mundo já 
tivesse sabido que Cristo estava presente? Não seria a afirmação do irmão Branham considerada absurda se ele viesse com 
uma mensagem para nos dizer o que nós já sabíamos? A palavra declarar não nos diz por definição que é “tornar 
completamente conhecido”, algo que não era conhecido? O irmão Branham estava dizendo: “Meu ministério é declarar Ele, 
que Ele está aqui.” 

Pouco antes de ele dizer estas palavras notáveis, ele disse o seguinte. E-102 “Quantos sabe que existe uma diferença 
entre Aparição de Cristo e a Vinda de Cristo? São duas coisas diferentes. Agora é a Aparição; a vinda será breve. Ele 
está Aparecendo no nosso meio, fazendo as obras que Ele uma vez fez, em Sua igreja. Agora você é uma parte dessa 
igreja, e pela graça você crê. Eu sou um membro dessa Igreja.” 

Agora, se nós realmente cremos que o irmão Branham era um Mensageiro ordenado por Deus para esta era, então nós 
devemos examinar cuidadosamente o que ele estava tentando nos dizer. Se de fato Cristo sempre esteve aqui, então por que 
nós precisamos de um profeta para nos dizer o que nós já sabemos. Em João 1:18 nós lemos: Deus nunca foi visto por 
alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Como Scofield notou, “Ele literalmente O levou para 
revelação completa. O exemplo que nós vemos desta declaração está na resposta de Jesus para Filipe em João 14:9: Quem 
vê a mim vê ao Pai. Jesus continuou dizendo que este declarar do Pai se repetiria. 

CONVENCIDOS E ENTÃO PREOCUPADOS 62-0521 E-31 031 Agora, João estava tão certo que ele veria o Messias, a 
ponto de ele dizer: “Ele está no nosso meio.” Agora, observe. Agora. Existe uma grande diferença no sinal de Jesus aparecer, 
e então Jesus vir. Há duas palavras diferentes, significa duas coisas diferentes: a aparição do Senhor, e a vinda do Senhor. 
Agora, a aparição do Senhor é agora, quando Ele está aparecendo em Seu povo, Seu Espírito trabalhando entre eles, 
provando que é Ele com eles, aprontando-os para o arrebatamento, para a vinda do Senhor para arrebatar Sua – a Noiva 
(vê?): a aparição e a vinda. Tudo bem. Agora. 

EVANGELISMO DO TEMPO DO FIM 62-0603  50 030 A mesma coisa hoje, quando você vê Sua obra. Agora, nós já vimos 
e estamos testemunhando a aparição do Senhor. Agora, lembre-se, aparição e vinda são duas palavras diferentes: aparecer, e 
então vir. Agora é a aparição; Ele já apareceu nestes últimos dias, bem aqui conosco nos últimos poucos anos. Agora, é um 
sinal de Sua vinda. Ele está aparecendo em Sua Igreja na forma do Espírito Santo, mostrando que é Ele, porque as pessoas 
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não podem fazer estas coisas que você vê o Espírito Santo fazendo; então essa é a aparição do Senhor. Agora, lembre-se, isto 
falou em dois lugares, “aparição” e “vinda”. 

DEIXANDO ESCAPAR A PRESSÃO 62-0609E  E-58 058 Mas se você puder bater isso tudo para longe de você, diga, 
“Senhor Deus, eu creio exatamente no que a Tua Palavra diz, e eu creio (como nós pregamos ontem à noite), que a aparição 
do Senhor vem antes da vinda do Senhor,” pois são simplesmente duas completamente palavras diferentes. Vê? Agora é a 
aparição, como Ele prometeu nos últimos dias que Ele estaria conosco. 

SOU EU, NÃO TEMAS 62-0611 E-81 081 Você sabe, existe uma diferença entre a aparição de Cristo e a vinda de Cristo. 
Estas são duas palavras completamente diferentes. Ele está aparecendo agora em Sua igreja. Nós O vemos; nós sabemos 
que é Ele.  É o Espírito Santo. Vê? Nós sabemos que é. 

NÃO TEMAS 62-0620 E-66 066 Existe uma palavra diferente usada. A aparição de Cristo e a vinda de Cristo (vê?) são 
duas palavras completamente diferente. Vê? Agora, Cristo está aparecendo nestes últimos dias em Sua igreja, trazendo Sua 
igreja junta em união, e fé, e poder na Palavra, tudo junto; para que quando Ele voltar Ele encontre a mesma igreja. 

NÓS QUERÍAMOS VER JESUS 62-0627  E-76 076 A civilização viajou com o sol. O sol nasceu no oriente, e o mesmo sol, 
s-u-n [em inglês a palavra sol é sun – nota do tradutor], que nasce no oriente é o mesmo sol [s-u-n] que se põe no ocidente. 
Nós tivemos um dia lúgubre, como a Bíblia disse, nem chamado de dia nem noite – o suficiente para unir a igreja, e para fazer 
bem, e assim por diante. Mas haverá luz no entardecer. E o mesmo Filho [da palavra em inglês filho soletrada pelo irmão 
Branham s-o-n, – nota do tradutor], Filho de Deus, que nasceu ali no oriente sobre o povo oriental, e mostrou Suas bênçãos e 
poder... Foi um dia lúgubre, mas agora sobre a costa ocidental... se nós continuarmos mais para frente, nós voltamos para a 
China novamente no oriente, e de volta ao país oriental. Agora, nós estamos na costa ocidental, e o Filho [S-O-N] está 
aparecendo diante antes de Sua vinda. Lembre-se, aparição e vinda são duas palavras diferentes. Vê? Ele está aparecendo 
agora na igreja, mostrando a Si Mesmo vivo depois de dois mil ano. “Senhores, nós queríamos ver Jesus.” 

A PARTIR DAQUELE TEMPO 62-0713 E-102 102 Quantos sabem que existe uma diferença entre a aparição de Cristo e a 
vinda de Cristo? São duas palavras diferentes. Agora é a aparição, a vinda será logo. Ele está aparecendo no nosso meio, 
fazendo as obras que Ele uma vez fez, em Sua igreja. Agora, você é uma parte dessa igreja, e pela graça você crê. Eu sou um 
membro dessa igreja. 

DEUS TEM UM CAMINHO PROVIDO 62-0728 E-81 Agora, lembre estas duas palavras antes de eu deixar vocês: a 
aparição de Cristo e a vinda de Cristo são duas coisas diferentes. Cristo está aparecendo agora no plenitude de Seu poder. 
Sua vinda será em seguida: Ele está aparecendo antes de Sua vinda. 

Agora nós vemos em JOÃO 1:1-3: O QUE era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que 
temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da Palavra da vida 2( Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e 
testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada ); 3O que vimos e ouvimos, isso 
vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus 
Cristo. O propósito deste estudo neste momento é convidá-lo para entrar neste companheirismo que vem da “Presença” do 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que mais uma vez desceu a terra e manifestou Sua PRESENÇA entre nós de uma 
maneira que Ele não manifestou por mais de 2.000 anos. Ele voltou, mais uma vez velado na Coluna de Fogo. Mal entendido 
com relação a esta “PRESENÇA” tem resultado em muitas perguntas sendo feitas desde o início da “Mensagem”. Espera-se 
que este estudo responda algumas destas perguntas e apague alguns dos comentários também. Este estudo de maneira 
alguma é final sobre o assunto mas tem em vista somente uma ajuda para aqueles que têm perguntas relacionadas a Este 
Grande evento: “Sua Presença”.  

Nós vamos nos referir à palavra grega Parousia em todo este estudo pelo seu equivalente em português (Presença). A 
palavra “Parousia” na verdade significa “o ato de chegada e subseqüente presença”. Ela foca a atenção não na chegada 
mas sobre os eventos depois da chegada, ou a Presença. Ela tem sido usada para se referir à Presença de Cristo aqui no 
nosso meio. Ela tem sido chamada de uma nova doutrina por alguns, mas não é. 

 Na verdade a doutrina da Parousia ou mais comumente conhecida como “A Presença” é tão velha quanto a própria Bíblia. 
Jesus, no livro de Mateus falou dela, Lucas falou dela, tanto Pedro como João falou dela, e também Paulo. Esta Revelação de 
Cristo e Sua Divina Presença que atingiria a terra em uma manifestação Gloriosa aos gentios antes de Sua segunda vinda, foi 
perdida durantes as eras negras da história da igreja. A igreja católica fez a maior parte para esconder esta Gloriosa Verdade 
durante seu reinado de mil anos na qual ela ensinou que Cristo estava aqui através dela, de uma forma indireta. O Papa era 
para ser a boca de Deus para o homem sobre a terra, e foi através desta pretensão blasfema que a Presença de Cristo foi 
mostrada e estabelecida na terra. Esta foi à hora mais escura do homem. 



Doutrina da Mensagem 

6 

Quando a luz começou a voltar depois de Martinho Lutero, nós vemos na era do homem, vários ministérios se levantarem 
e começarem a entender que Cristo viria na forma de Espírito Santo na horas finais da humanidade. Em 1897, o notável autor 
cristão J. B. Rotherham de Cincinatti, Ohio, escrever a tradução da Bíblia que ele chamou de A Bíblia Enfatizada. Em sua 
tradução ele notou o seguinte: “Nesta edição a palavra Parousia é uniformemente traduzida como “Presença” (“Vinda”, como 
uma representante desta palavra sendo colocada de lado.)” Ele continuou: “A Parousia,... ainda está no futuro e, portanto, pode 
estar coberta de uma medida de obscuridade que somente o cumprimento pode esclarecer: Pode ser tanto um período, 
mais ou menos extenso, durante o qual certas coisas acontecerão, um evento, prosseguimento e cumprimento como 
de um numa série de interposições Divinas, Cristo é ressuscitado como o primeiro fruto, isso é um evento; Ele volta e 
concede Sua “Presença”, durante o qual período Ele ressuscita os Seus, Isso é um outro evento, não importa quão grande e 
prolongado; e finalmente vem uma outra série de eventos constituindo “O Fim.” Daí por conseguinte, “Presença” pode ser a 
tradução mais ampla e permanentemente satisfatória pela procurada Parousia do Filho do Homem.” 

Um outro autor, Israel P. Warren  DD de Portland, Maine, escreveu em Seu livro “A Parousia” de 1879 nos parágrafos 12-
15: “Nós frequentemente falamos do segundo advento, a segunda vinda, etc., mas as Escrituras nunca falam de uma 
segunda Parousia. Qualquer que sua natureza tivesse que ser, era algo peculiar,  nunca tendo ocorrido antes e para nunca 
ocorrer novamente. Era para ser uma Presença diferente de e superior a todas as outras manifestações Dele Próprio 
para os homens, para que Sua designação deva propriamente permanecer por Si Mesmo, sem qualquer Epíteto qualificador 
além do artigo, “A Presença”. 

“Deste ângulo da palavra fica evidente, eu acho, que nem a Palavra inglesa vinda, nem a palavra em latim advento seja a 
melhor representante da palavra. Elas não se adequam à Sua etimologia; elas não correspondem com a idéia do verbo do qual 
Ela é derivada; nem poderiam ser apropriadamente substituídas pela palavra mais exata, “Presença”. Nos casos onde os 
tradutores usaram a última, nem o radical <raiz> delas é o mesmo. “Vinda” e “Advento” dão de forma bastante destacada a 
idéia de uma aproximação para nós, movimento em nossa direção; “Parousia” da a idéia de estar conosco, sem referência 
a como começou. A força de vinda ou advento termina com a chegada; o da Presença começa com a chegada. Vinda e 
Advento são palavras de movimento enquanto que Presença significa parada. O espaço de tempo abrangido pela ação da 
vinda ou advento é limitado, pode ser momentâneo; o da Presença é ilimitado. Tivesse os nossos tradutores feito com a 
palavra técnica “parousia” como eles fizeram com a palavra “Baptisma”, transferindo-a sem alteração, ou se tivessem traduzido 
usando o seu exato equivalente etimológico, “Presença”, e se Ela tivesse sido bem entendida, como então teria sido, que não 
existe tal coisa como uma segunda “Presença”, eu creio que a doutrina inteira teria sido diferente do que ela é agora. As 
frases “segundo advento”, e “segunda vinda” nunca teriam sido ouvidas. A igreja teria sido ensinada a falar da “Presença” 
do Senhor, tal como a partir da qual Suas esperanças eram para ser realizadas, quer no futuro ou no período mais 
remoto, sob o qual o mundo era para ser feito novo, uma ressurreição tanto espiritual quanto corpórea deveria ser alcançada, e 
justiça e recompensas eternas administradas,”... Ele continuou, “A palavra Parousia se tornou o termo oficial para a visita de 
uma pessoa de alto escalão, especialmente Reis e Imperadores visitando uma província.” ( )Antes de prosseguirmos para 
outros autores de eras passadas que sabiam que era para haver uma Parousia de Cristo, eu quero só parar aqui e refletir 
sobre algumas coisas já ditas. Primeiramente, Rotherham disse: “ainda estava no futuro mas nós a conheceríamos pelo 
cumprimento”. Isto é quase verbatim, ou seja, idêntico, ao que o irmão Branham disse, quando ele disse, “Deus interpreta a 
Sua Palavra trazendo a(-) ao cumprimento.” Também Warren disse que a Palavra Parousia ou Presença indica descanso. O 
irmão Branham disse: “quando o Sétimo Selo é aberto há tempo de relaxamento,” que é descanso. Warren também disse, 
“se nós entendêssemos que esta palavra não é vinda, mas presença mudaria toda a nossa percepção da Parousia de 
Cristo.”  De fato, muda. Ele também disse: “a igreja teria sido ensinada a falar da “Presença” do Senhor, tal como a 
partir da qual Suas esperanças eram para ser realizadas. 

 Da sua mensagem chamada PRESENÇA NÃO RECONHECIDA 6-18-64, o irmão Branham disse, “Trabalhando para 
este único propósito; para você reconhecer a Presença de Jesus Cristo, vê? Se Ele está presente então, ora, tudo está 
resolvido. Ele criou a Palavra, Ele está aqui para confirmá-la”. E então, ele disse na mesma mensagem: “Se nós 
pudéssemos perceber que Ele está aparecendo para nós nestas reuniões com um propósito, e esse é de liberar os 
nossos desejos que temos Nele para nós. Mas nós temos que reconhecer Sua presença. E como você reconhece Sua 
presença, é quando a Palavra prometida para esta era é manifestada.” 

Em 1909, Scofield escreveu em sua Edição da Bíblia que a Palavra Parousia fala da Presença Pessoal de Cristo (veja a 
página 1212). Também, qualquer dicionário grego lhe dá a mesma definição. O próprio irmão Branham usou a palavra 
“Presença” com bastante freqüência ao referir-se a esta grande Aparição de Cristo nesta última hora. Mas como sempre, há 
alguns que causam divergência e dizem: “Sua Presença” é somente alguma doutrina. Mas eu digo, ela não deveria ser 
abordada como meramente uma doutrina uma vez que ela esta tratando com a própria Pessoa de Cristo. Ela deveria ser 
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considerada como uma doutrina somente da mesma maneira que nós diríamos que “Jesus” é “A Doutrina”. Você não pode 
dizer que Jesus é somente uma doutrina, não mais que você poderia dizer que “Sua Presença” é somente uma doutrina. 

O fato é, o Próprio Deus desceu nesta última hora de uma maneira muito especial, maneira na qual nunca esteve aqui 
por 2.000 anos. O irmão Branham disse em  

C.O.D 54-0103 parágrafo 102-263: “Apenas pense, o próprio Senhor Jesus que estava lá nos dias dos apóstolos está 
bem aqui agora. E está apenas concluindo o fim dos gentios. Um grande movimento está acontecendo entre os 
crentes sobrenaturais porque nós cremos que Deus está aqui.” 

Você poderia perguntar: “Como que Ele estava aqui nos dias dos Apóstolos?” As pessoas tendem a mal entender o irmão 
Branham mais nesta área. Seus pensamentos se voltam imediatamente a Jesus em Sua carne andando nas margens da 
Galiléia, não para Aquele que Paulo encontrou na estrada para Damasco. Sim, Paulo encontrou o Mesmo que andou na 
Galiléia, somente de uma outra forma. Paulo O encontrou na forma da Coluna de Fogo. O Mesmo a quem o irmão Branham 
se refere “como nos dias dos Apóstolos.” Agora, lembre-se, o irmão Branham não disse “nos dias quando Jesus andou sobre a 
terra em Sua carne.” Mas ele disse, “nos dias dos Apóstolos”. As pessoas têm tendência a ler a Palavra com suas mentes já 
formadas por ensinamento prévio. O irmão Branham não está dizendo que Jesus está aqui em Sua forma corporal. 

 De fato, da mensagem A MENSAGEM DA GRAÇA, parágrafo 176, o irmão Branham disse: “Existe só uma diferença 
entre Ele estar aqui nesta manhã de quando Ele estava entre o povo na Galiléia, esse seria Seu próprio corpo de 
carne.” 

De fato, ele disse em ALIMENTO ESPIRITUAL EM DEVIDO TEMPO parágrafo 167: “Agora, se Ele aparecesse aqui 
como um corpo físico, parecesse exatamente como a cabeça de Cristo aos 33 de Hoffman, e o sangue escorrendo  de 
suas mãos, e assim por diante, cicatrizes de pregos em todo Seu corpo, eu não o aceitaria.” Ele continua a dizer: “nós 
não cremos nestes cultos e clãs. Nós cremos que Deus é a Palavra.” 

Da mensagem intitulada O JULGAMENTO 4-27-64, ele disse: “Nós não procuramos cicatrizes de pregos, nós 
procuramos a Palavra manifestada.” Ele continuou: “A Vida de Cristo volta na forma do Espírito Santo, não uma cicatriz 
de prego. O corpo físico está sentado à destra de Deus para fazer intercessão. Mas o Espírito Santo veio para 
continuar a Sua Obra. O irmão Branham até mesmo citou pessoas que estavam procurando Jesus vir em uma forma física e 
em HEBREUS, capítulo 3, 57-0901, parágrafo 99-73, ele disse:  

“Eu pensei que Ele fosse um homem, tem mãos com cicatrizes; que eles alegam que está aparecendo em reuniões 
agora, com cicatrizes de pregos em Suas mãos e em Sua cabeça.Não, não, não esse corpo, não nesse corpo. Vê? Ele 
agora é uma luz. Paulo, quando ele estava aqui na terra, Ele disse: Eu vim de Deus e volto para Deus. Ele era o Anjo 
que conduzir os filhos de Israel nesta Luz pelo deserto. Ele voltou de volto àquela mesma Luz, e Paulo a viu do Velho 
Testamento. Ele disse: ‘Eu sou Jesus, o Anjo do pacto.’  

William Branham não foi nem unicista, nem trinitariano. Ele usou a frase com bastante freqüência: “Deus mudando Sua 
máscara.” Em nossa afirmação de abertura para este estudo, eu citei de I JOÃO 1:1-3. A própria Fonte de Vida da qual João 
falou é a própria presença  de Deus, e Ele está aqui. Note o que João está tentando dizer para o povo desta hora: A Vida 
Eterna que estava com o Pai e foi manifestada a nós. A própria Vida de Deus tinha descido e tinha literalmente se 
manifestado para o povo. Deus declarando a Si mesmo. E como Ele fez isto? Através de um corpo (máscara, um véu) 
chamado Jesus. Isto é exatamente o que Jesus estava dizendo para Filipe em JOÃO 14 quando Ele disse: “Quem vê a mim, 
vê ao Pai, então Ele disse: “Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim; crede-me, ao menos, por causa das mesmas 
obras (vindicação).  

Novamente em I JOÃO 1:3: O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão 
conosco;  João nos diz que a única maneira que nós podemos ter verdadeiro companheirismo é recebendo a declaração da 
Presença de Deus e Vida manifestada (através de vindicação) que desceu no nosso meio. A própria Presença de Deus entre 
Seu povo. Eu creio que a razão pela qual deixam isto passar tem a ver com expectativas. Por que as pessoas não receberam o 
Messias em Sua primeira vinda? Eles não esperavam que Ele viesse da maneira que Ele veio. E hoje, poucas pessoas 
discutem e dizem que Deus não está aqui, mas quando você diz para elas que Ele está aqui de uma maneira diferente do que 
Ele esteve através das eras da Igreja, eles como sempre voltam à sua teologia do passado que diz: “Ele sempre esteve aqui.” 
Mas como nós vemos em I João 1:1-3, a Própria Fonte de Vida voltou mais uma vez para a terra na mesma maneira que Ele 
estava Presente na Primeira Era da igreja. 

Da mensagem EU SEI QUE MEU REDENTOR VIVE, 4-10-1955 parágrafo 47, o irmão Branham disse: “Então quando toda 
criatura tive ouvido o Evangelho, então Jesus voltará novamente. Vocês já pararam para pensar nesta manhã, no que se refere 
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a voltar, que é se tornar visível. Ele já está aqui conosco agora. Agora, hoje, apenas imagine isso. Sua Presença estando 
aqui. O Senhor Jesus está em um outro mundo ou uma outra dimensão, bem aqui hoje na forma de Espírito. Seu 
Espírito está se fundindo com o nosso espírito. Nossos olhos não podem vê-Lo porque eles são físicos. Todavia, a não ser que 
algo acontecesse, nós poderíamos ver. Mas Ele está aqui simplesmente tão visível, tão real como Ele estava no dia que 
Ele falou com Maria no túmulo, ou quando Ele encontrou Cléopas em sua caminho para Emaús. Sua Presença está 
aqui. Ela pode ser sentida com isso, sentida com a carga interior que está do lado de dentro do corpo humano 
chamada o novo nascimento.” 

Note aqui, o irmão Branham está nos dizendo que é necessário o novo nascimento para ser capaz de reconhecer Sua 
Presença. As pessoas têm dificuldade em poder separar o Batismo do Espírito do Próprio Batizador. Efésios 1:1314 fala do 
Batismo que é necessário para nos preparar para receber a própria Presença de Deus da qual Paulo fala como o Espírito da 
Sabedoria e Revelação no conhecimento Dele nos versículos 15-17. Uma das maiores chaves para entender nosso dia e sua 
Mensagem foi apresentada no Livro das Sete Eras da Igreja. Essa chave é: o Alfa se tornou o Ômega. Deixe-me usar uma 
ilustração da escritura como nós  lemos em João 1. Agora isto nos diz que Sua Presença no nosso meio é mais do que mera 
Doutrina, pois diz: 4Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 5E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a 
compreenderam. 6Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era [William Branham]. 7Este veio para testemunho, para 
que testificasse da luz, para que todos cressem por ele.[O Anjo lhe disse: “Se você conseguir que as pessoas creiam em você] 
8Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. 9Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao 
mundo. 10Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. [O irmão Branham não nos ensinou que o 
Logos que saiu de Deus como uma Luz criou o mundo?] João 3:19:  19E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os 
homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. 20Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, 
e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. 21Mas quem pratica a verdade vem para a luz,[submete 
seu próprio pensamento à Luz] a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas [têm sua fonte] em Deus.  

Do Livro das Sete Eras da Igreja o irmão Branham disse: “Na Ilha de Patmos, Jesus falou a João por visão e disse: Eu sou 
o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. Ele nunca disse nada no meio. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último! Chega! 
O Primeiro ministério e o último ministério é o mesmo. A Primeira Mensagem e a última Mensagem é a mesma coisa.” 

OBRA-PRIMA 172, O Alfa e o Ômega é o mesmo. Ele disse, “Eu sou o Alfa e o Ômega”. Ele nunca disse nada no meio, 
“Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último.” Acabou. O primeiro ministério e o último ministério é o mesmo. A primeira 
Mensagem e a segunda – última Mensagem é a mesma coisa. “Eu sou – Eu estava no Alfa; eu estou no Ômega.” “Haverá um 
dia que não será chamado dia nem noite, mas no entardecer haverá Luz.” Vê? Alfa e Ômega; tornou-se o primeiro e o último. 
Oh, que coisa, irmãos, nós poderíamos ficar uma – horas nisso. Então, qual foi a primeira mensagem? Pois se soubermos qual 
a primeira mensagem foi, então saberemos qual a última mensagem tem de ser. As pessoas tem debatido esta questão há 
mais de dois mil anos. Qual foi a mensagem para a primeira era? 

 Novamente do Livro das Sete Eras da Igreja nos lemos: “Paulo foi o primeiro Mensageiro. Lembre-se, Paulo veio no final 
da Era. Todos os Mensageiros vêm no final da Era.”  

Então a questão que permanece: Qual foi a Mensagem de Paulo? Para encontrar a pergunta vamos até o próprio 
testemunho de Paulo no livro de Atos 16:16. Aqui eles nos diz que a Coluna de Fogo apareceu para ele e ele ouviu a Voz de 
Jesus que falou e disse: 16 Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e 
testemunha tanto das coisas que tens visto [a Coluna de Fogo retornando à Terra] como daquelas pelas quais te aparecerei 
ainda;  

Nós vemos então, a Mensagem de Paulo foi à declaração que Jesus Cristo não somente tinha ressuscitado dentre os 
mortos, mas que o Espírito de Deus tinha estado Nele, tinha retornado de novo como a Coluna de Fogo. O irmão Branham 
disse: “Quantos sabem que Jesus hoje é a Coluna de Fogo que seguiu os filhos de Israel? Eu vim de Deus e volto para Deus. 
Foi isso o que Ele disse? Quando Paulo encontrou com Ele na estrada para Damasco, o que era Ele? A Grande Luz! A Coluna 
de Fogo! Ele é o mesmo hoje? O Espírito Santo de Deus! O Corpo de Jesus se assenta à destra de Deus em Seu trono no céu, 
mas Seu Espírito está aqui sobre a terra completando e terminando o Seu trabalho. O mesmo Espírito que estava naquele Anjo 
que viveu no Corpo de Jesus Cristo era o mesmo Espírito que estava no Anjo que desceu em Sodoma e Gomorra.” Vocês 
crêem nisso? O mesmo que seguiu os filhos de Israel, o Mesmo Deus!” 

Novamente na mensagem O SINAL E TEMPO DE UNIÃO, parágrafo 97, ele disse: Nunca antes desde a Era da igreja 
primitiva a Coluna de Fogo esteve no meio do povo. Nunca antes desde a Era da igreja primitiva eles viram as coisas que 
estamos vendo hoje. E isto só se tornou possível quando Deus enviou os sete Selos e nos deu um sinal por ele e enviou Sete 
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anjos do Céu e veio trazer de volta a Palavra dispersa nas denominações e amarrá-la de volta na Palavra novamente, para 
trazer Seu Espírito Santo.”  

Agora, esta afirmações certamente devem nos induzir a fazer algumas perguntas. Por exemplo: Por que o irmão Branham 
diria “para trazer Seu Espírito Santo” se o Espírito Santo sempre esteve aqui através das Sete Eras da Igreja? Novamente, por 
que o irmão Branham diria “meu ministério é declara Ele, que Ele está aqui”, se Ele (a Presença de Deus) esteve aqui o tempo 
todo? De fato, o irmão Branham também disse “depois de quase 2.000 anos Ele nos visitou novamente.” Por que ele diria tal 
coisa a menos que Ele não tenha estado aqui pelos últimos dois mil anos da mesma maneira que Ele está aqui agora? 

Agora, se você está olhando para a Mensagem com o brilho de uma outra era, você dirá que ele estava falando sobre o 
Jesus de dois mil anos atrás e sua mente retratará o Corpo com mas marcadas com cicatrizes de prego. Mas, se você 
corretamente creu que o irmão Branham nos disse para não olhar para trás, e para não olhar para à frente mas ver o que Deus 
está fazendo neste exato momento, então todos estes títulos de mensagens apontam para uma coisa. Ele está aqui, o Alfa se 
tornou o Ômega. Aquele que apareceu para Paulo na primeira era voltou novamente nesta última era para terminar Seu 
trabalho. Da Mensagem da Graça, parágrafo 30, ele disse: “Há somente uma diferença entre Ele estar aqui nesta manhã do 
que quando Ele estava entre seu povo na Galiléia, esse seria Seu próprio Corpo de carne, seu corpo físico”. 
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