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Esta palavra Grega é utilizada na Escritura como as Palavras ‘Aparição’, 
‘Brilho’, e ‘Resplandecente’. A palavra significa ‘que vem à visão’, ‘tornar-se 
visível’ ou ‘aparecer’. Pressupõe uma aproximação perante o público, e no 
caso da lei, isso tem haver com apresentar-se oficialmente perante um 
tribunal como acusado, acusador ou como advogado. Quando é utilizado 
para significar ‘resplandecer’, isso pressupõe uma emanação de luz. 
Também é utilizado quando se refere a alguém que se distingue a si próprio 
em ordem para claramente tornar sua natureza visível.  Quando é utilizado 
como ‘brilho’, isto implica uma iluminação provocada por um objeto que está 
em comparação com todos os outros. 
 
[O Evangelismo do Tempo Final] 3/06/1962 - “Agora, já temos visto e 
estamos testemunhando a aparição do Senhor. Agora, lembre-se, aparição 
e vinda são duas palavras diferentes, aparecer e depois vir. Agora é a 
aparição. Ele já tem aparecido nestes últimos dias. Bem aqui nestes últimos 
anos. Agora, isto é um sinal de Sua vinda. Ele está aparecendo em Sua 
igreja, na forma do Espírito Santo, mostrando que é Ele, porque as pessoas 
não podem fazer estas coisas que você vê o Espírito Santo fazendo, de 

                                                 
1 Decidi conservar no texto a palavra como ela está a fim de ser facilmente identificada quando procurada. A tradução 
mais aproximada seria “Epifania”, que em inglês é “Epiphany” – NT. 



modo que é a aparição do Senhor. Agora lembre-se, isto falou em ambos os 
lugares, “aparição” e “vinda”. 
 
[Não Tenhais Medo, Este Sou Eu] 14/04/1961 – Oramos para que ocorra 
no meio de nós esta noite enquanto vemos o Senhor Deus Jeová do qual 
somos todos adoradores. Que Ele possa vir adiante em Seu grande poder, 
e resplandeça Sua Glória por toda a terra sombria. Traga adiante fé, Vida. 
Oramos para que cada igreja que está aqui representada possa sair daqui 
esta noite com uma visão fresca e que rompa um reavivamento de espírito 
neste país, e nas escolas para que haja orações de dia e de noite, e fome e 
sede. Que aquelas estações possam saltar para nossas vidas, e venha 
nesta noite e nos faça tão sedentos para sermos como Ele. Encomendamos 
este culto a Ele agora. O Autor que disse: “Jesus Cristo é o mesmo ontem, 
hoje e para sempre”. Que Ele possa vir resplandecendo em Sua Palavra. E 
que depois então resplandeça no povo. E nós O louvamos por isto com 
corações humildes”. 
 
[Jeová Jiré – Parte II] 6/07/1962 – Este é o fim da espera da Semente 
Real. Ele está aqui, a aparição de Cristo. Você sempre tem que separar... 
Existe um lugar na Bíblia, você sabe. Eu não tenho tempo para ir a isto, que 
diz “a aparição de Cristo”, e depois “a vinda de Cristo”. São duas coisas 
diferentes, no geral, a “aparição” e a “vinda”. Ele está aparecendo agora, 
trabalhando conosco na forma do Espírito Santo, tornando isto perfeito, a 
Igreja, Ele tem. Eu gostaria de acrescentar que aqui é onde tantos têm 
dificuldade em entender a parousia de Cristo. Alguns disseram que isto era 
a segunda vinda, mas isto não é a segunda vinda, isto é a aparição. Ele 
aparece primeiro na forma do Espírito Santo, e depois esta aparição nos 
torna prontos para a vinda. 
 
[II Tessalonicenses 2:8] - E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor 
consumirá com o Espírito de Sua boca, e destruirá pela epiphanaea2 da 
Sua parousia.3 É evidente aqui que a maneira na qual o Senhor revela Sua 
grande presença afetará e destruirá as obras de Satanás. Lembre-se, na 
Sua primeira vinda Jesus derrotou Satanás com Sua Palavra. E se Alfa se 
torna Ômega, Ele deve fazer deste modo novamente da mesma maneira. 
 
[I Timóteo 6:14] - Que guardes este mandamento sem mácula e 
repreensão, até à aparição de nosso Senhor Jesus Cristo: A Escritura fala 
de um tempo em que Cristo aparecerá de uma maneira especial. 
 
[Queríamos Ver a Jesus] pg. 170 4/07/1962 – No tempo do entardecer 
haverá luz. O que é isto? O mesmo sol que se levanta no leste, se põe no 
oeste. E o mesmo Filho de Deus que se manifestou e apareceu no leste, 
está aparecendo no oeste agora no tempo do entardecer, a luz do 

                                                 
2 No Almeida Rev. e Cor. diz “esplendor”. Na Atualizada diz “manifestação” – NT. 
3 “Vinda” – NT. 



entardecer para a igreja que é chamada para fora e cheia com o Espírito 
Santo. 
 
[O Julgamento] pg. 76 19/04/1964 – E Ele apareceu a Abraão na forma do 
Filho do Homem, Eloim, Jeová. A igreja agora tem chegado ao termo 
através da era da igreja no batismo do Espírito Santo. Mas Jesus disse, 
aqui, que para tornar Malaquias 4 e o restante das escrituras reais a você, 
veja que “nos últimos dias, pouco antes da vinda, o mundo será como 
Sodoma, e o Filho do Homem se revelará como o Filho do Homem como 
Ele fez nos dias de Sodoma”. 
 
[O Julgamento]4 12/04/1964 – Nosso Pai celestial, a tensão deste 
momento... Estamos nos perguntando Senhor, quantos realmente crêem. A 
semente tem sido semeada, a Palavra tem sido lida. Cristo, o Espírito 
Santo, tem aparecido perante nós e mostrou aquela Vida que estava nesta 
Luz... E Ele era a luz do mundo. Ele é a Luz agora. Ele é a grande Luz 
Eterna, e Ele tem aparecido perante nós esta tarde e feito exatamente o que 
Ele disse que faria nesta geração. A Palavra tem sido completamente 
falada, a Palavra tem sido identificada, e as pessoas agora, se elas 
simplesmente acreditarem inteiramente nisto de todo seu coração... Em 
[João 1:1-4; 3:19-21 & I João 1:1-3,7]. Vemos João declarando a mesma 
Luz e a Vida que estava nesta mesma luz. 
 
[Quando Seus Olhos Se Abriram]5 16/04/1964 – Todavia, vocês hoje sabem, 
que depois que Jesus tem ressuscitado dos mortos, tem aparecido ao povo 
nos últimos dias... 
 
[Almas Em Prisão]6 pg. 21 pp. 47 10/11/1963 – “Note, os mesmos sinais 
espirituais que Jesus fez, se tem achado novamente na terra nos últimos 
dias... o mesmíssimo sinal espiritual que Ele Se identificou como Messias, O 
tem identificado hoje. Ele ainda é o Messias! O mesmo sinal material que 
tem aparecido sobre a terra, que apareceu por meio do que Ele era. A 
mesma Coluna de Fogo que São Paulo viu, a Mesma. E tudo isso tem 
ocorrido novamente com a mesma natureza nisto, fazendo a mesma coisa”.  
É interessante notar como o irmão Branham une a Luz resplandecente 
juntamente com a verdadeira natureza de Deus. Agora, a resplandecência 
ou aparecimento em si não é a natureza sendo revelada. No entanto, a 
revelação de Sua natureza vem quando Ele se desvela a Si Mesmo, e este 
desvelamento nos torna ciente da Sua natureza. Este é o Fânero de Deus 
quando Ele se revela a Si Mesmo em Sua Verdadeira Natureza. Mas 
exatamente como quando um homem pesca, que ele utiliza uma atração e 
uma isca e um anzol, assim também Deus utiliza a Epiphanaea para 
resplandecer e capturar nossa atenção. Que são os milagres e as curas etc. 
                                                 
4 Ou “A Court Trial”, (Um Tribunal de Julgamento) – NT. 
5 Ou “And When Their Eyes Were Opened, They Knew Him”, (E Quando Seus Olhos Se Abriram, Eles O 
Conheceram) – NT. 
6 Ou “Souls That Are In Prison Now”, (Almas Que estão em Prisão Agora) – NT. 
7 Na tradução das GVD § 122 – NT. 



Estas são consideradas as iscas para nos atrair, então quando Ele Se 
revela a nós em Seu Verdadeiro Caráter, iniciamos o processo de nossa 
mudança. 
 
[Fé Perfeita] § 1548, 25/08/1963 – Ele tem aparecido a nós da mesma 
forma que Ele apareceu a eles no velho testamento, e tem mostrado pela 
mesma Palavra, o mesmo Cristo. E eu declaro a você que Cristo é o Espírito 
Santo. 
 
[A Maior Notícia da História] 24/04/1961 – E depois Ele apareceu somente 
à Sua igreja Eleita. O restante deles não O reconheceu. E se Ele estivesse 
aqui hoje, Ele simplesmente faria o mesmo como Ele fez então; aparecer 
para o crente Eleito. Ele nunca aparece ao incrédulo... É desta mesma 
forma que Ele faria hoje. Se Ele viesse hoje, o qual Ele tem, viria na forma 
de Espírito. E você note que Ele mostra-Se igual como deixamos na noite 
anterior a Abraão. Ele nunca foi para o grupo de Ló. Porém Ele pareceu 
para o grupo Eleito. De costas para a tenda Ele disse: “Onde está tua 
esposa Sara?”. 
 
[Igreja Enganada Pelo Mundo] § 83, 28/06/1959 – Porém, enquanto Israel 
estava amarrado pelos seus reis, porque eles não podiam seguir o Rei 
verdadeiro; e o verdadeiro Rei, quando Ele veio, eles não O reconheceram. 
Desta forma é hoje. Oh Senhor. O Rei da Glória tem aparecido na forma do 
Espírito Santo, e, Senhor, eles não conhecem isto. Eles não reconhecem 
isto. Eles estão organizados com tanta força, que eles não entendem 
isto9, porque isto não está em sua organização.  Senhor, isto é uma obra do 
Diabo que tem feito isto às pessoas. 
 
[Onde Está o Rei dos Judeus] § 99; 21/12/1958 - Mesmo assim, em toda 
nossa teologia e nossas grandes igrejas, e - e assim por diante, hoje, 
quando a grande Luz de Deus tem começado a brilhar, a igreja nada sabe 
sobre Isto.  
 
[Hebreus Capítulo 5 & 6 Parte 1] § 170; 8/09/1957 - Amigos, prossigamos 
à perfeição. Estamos sem desculpas hoje. Não temos nenhuma desculpa de 
maneira alguma. O Deus do céu apareceu neste último dia e está fazendo 
as mesmíssimas coisas que Ele fez então, quando Ele esteve aqui antes, 
quando Ele estava na terra. Ele tem provado. Como estamos indo através 
desta Bíblia, e você classe, sabe disto; que temos tomado milagre por 
milagre, e sinal por sinal, e maravilha por maravilha, que Ele fez com os 
filhos no deserto, as coisas e sinais que Ele fez. As coisas que Ele fez 
quando Ele estava aqui na terra, manifestado em carne, e as mesmíssimas 
coisas estão acontecendo hoje, bem aqui no nosso meio. Aqui está a 
Palavra para Vindicar isto. Aqui está a coisa para dizer que está certo, para 
fazer isto certo. Aqui está o Espírito de Deus para fazer a mesma coisa, 
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então estamos sem uma desculpa. 
 
[Hebreus Capítulo 4] § 235; 1/09/1957 - Deus desceu e Ele lhes mostrou a 
Coluna de Fogo; pelos Seus profetas, sinais e maravilhas. Ele estava com 
eles. Eles não creram Nisto. Oh, eles gostaram de ver os milagres. Eles 
gostaram de ouvir o profeta. Mas até o ponto de crerem Nisto, eles não 
creram. Suas vidas provam que eles não creram. 236 Agora, Ele disse: 
“Não sigam aquele mesmo exemplo de incredulidade!” Pois neste último dia, 
para a igreja gentia, Deus tem aparecido outra vez: o Mesmo sinal, a 
mesma maravilha, a mesma Coluna de Fogo, vindicada, provada. Não 
endureçais vossos corações e caiam em tentação na incredulidade, pois 
apodreceremos na terra e isto será o fim disso. 237 E quando o Espírito 
Santo bate em seu coração, “Após muito tempo quando ouvirdes Minha 
Voz, não endureças seu coração”, diga: “Filho meu, esta é a verdade”. Não 
olhe no mensageiro, ouça a Mensagem. Creia nisto.  
Agora, isto nos guia para [II Timóteo 1:9-10]. Porque nos é dito que somos 
chamados por uma Santa vocação, não conforme nossas obras, mas 
conforme o Seu Propósito e graça. O mesmíssimo propósito e graça falados 
em Efésios capítulo 1 que estava Nele antes que o mundo fosse formado. E 
descobrimos no versículo 10 que isto começou a ser manifestado pela 
epiphanaea de Cristo. 
 
[II Timóteo 1:10] Mas é agora manifestado pela aparição do nosso 
Salvador Jesus Cristo, O qual aboliu a morte, e trouxe à luz a vida e a 
imortalidade através do Evangelho. O que é manifestado? O Propósito e 
graça de Deus que nos chamou por uma santa vocação. Esta epiphanaea 
fala da aparição em carne na Sua primeira vinda. Mas lembre-se, Alfa tem 
que se tornar Ômega. O que Ele fez na primeira era deve se repetir na 
última. Agora note o que esta epiphanaea faz. Ela abole a morte e traz luz à 
vida. Ela traz adiante a semente até à condição que está predeterminada. 
 
[União Invisível da Noiva] pg. 11 §310; 25/11/1965 - Agora Ele tem estado 
aparecendo como Deus o Espírito Santo, o mesmo Deus o tempo todo. 
 
[O Filtro do Homem Que Pensa] § 34; 22/08/1965 - E quando os Anjos do 
Senhor apareceram lá para os Sete Selos, e aquilo subiu até os céus (do 
qual tivemos a foto disto aqui e ao redor de todo o país), lá estava Ele de pé 
lá parado de peruca com a autoridade suprema. Ele é a Cabeça da igreja. 
Ele é a cabeça do Corpo. Não há nada como Ele em lugar algum. 
 
[II Timóteo 4:1] Conjuro-te, pois diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, 
que há de julgar os vivos e os mortos, na sua epiphanaea11 e no seu reino. 
Esta escritura permite você saber que Sua aparição trará adiante o Juízo e 
uma ambientação em ordem para a vinda do Seu Reino. Leia [João 12:48 o 
qual está também em Tiago 5:7-9 e Apocalipse 3:20]. Encontramos que Sua 
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11 No Almeida Rev. e Cor. “vinda”; na Atualizada diz: “manifestação” – NT. 



Palavra é o Juiz da nuvem de peruca branca no último dia [Apocalipse 1:7; 
10:1; Tessalonicenses 1:7, 10-11] e uma manifestação de que tudo isto é a 
verdade, e de que Ele está aqui como Juiz. 
 
[II Timóteo 4:8] Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o 
Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também 
a todos os que amarem a sua epiphanaea.12 Agora como você poderia 
amar Sua vinda se tudo está para acontecer num piscar de olho. Esta 
escritura mostra um período de tempo que ocorrerá durante esta aparição e 
você deve amar isto. Àqueles [II Tessalonicenses 2:10-11] que não amaram 
a Verdade foram entregues a uma forte desilusão.  
 
É durante o tempo da Presença de Cristo que o falso ungido traz 
adiante seus milagres de mentira. Mas para aqueles que amam Sua 
aparição, Ele nos dará uma coroa de “Justiça” ou entendimento 
correto. Uma forte desilusão dada àqueles que não amaram Sua aparição, 
é um entendimento errado, ou “injustiça”. [Note] A palavra ‘justiça’ de acordo 
com Scofield vem de uma antiga palavra inglesa, “right – wise – ness”, que 
é ter um entendimento correto da Palavra de Deus. Depois de tudo, ter um 
entendimento errado do que Ele disse faria Ele ser um mentiroso ou pelo 
menos aos seus olhos Ele é. 
 
[Tito 2:13] Aguardando a bem-aventurada Esperança, e a gloriosa 
epiphanaea13 do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Isto une 
perfeitamente com [I Timóteo 4:8].14 Não somente deveríamos olhar para 
isto, mas Jesus disse que não deveríamos estar desatentos quando isto 
vem. Ele disse que se alguém está preparado para o ladrão então não 
haveria uma entrada inesperada. 
 
[Tito 2:11] Porque a graça de Deus que tem trazido a salvação tem 
aparecido a todos os homens. E se Deus traz salvação através de uma 
especial dispensação de Graça e falhamos em ver isto, perderemos a 
salvação ou o livramento que resulta desta graça. Encontramos que isto 
também é falado em [I Pedro 1:5-13]. No versículo 5 vemos que esta fé ou 
revelação traz uma salvação ou livramento. Isto diz ser no tempo final. No 
versículo 7 vemos que isto é no tempo do apocalipse de Cristo. No versículo 
9 ele diz que esta salvação ou livramento é o fim de nossa fé, o que significa 
que é o resultado ou o verdadeiro objetivo da nossa fé [a qual é uma 
revelação conforme o irmão Branham]. 
 
[Tito 3:4] Mas depois que a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador 
apareceu ao homem. Aqui somos informados que o verdadeiro fato de Deus 
ter enviado Jesus para a epiphanaea, é para que esta ação da Vida 
manifestada abrisse um caminho para sermos redimidos de nossa natureza 
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14 Creio que o editor quis dizer “II Timóteo 4:8”, texto já citado – NT. 



corrupta. Eu espero que você veja o quão importante a epiphanaea de 
Cristo é para nós. 
 
[Lucas 1:79] Para dar luz aos que estão assentados em trevas e na sombra 
da morte, para guiar os nossos pés pelo caminho da paz. Isto é falado em 
profecia concernente a João Batista. Note o que a Luz faz. Ela é para dar o 
conhecimento da salvação, e para nos trazer da sombra da morte para Luz 
e Vida. E lembre-se, o irmão Branham disse em [Um Homem Que Pode 
Acender a Luz] § 9615 “Vida só vem através da Luz” e pouco antes disto 
ele disse, no § 95 “Nada há que possa dar vida a você a não ser a 
Palavra falada de Deus”. 
 
[Atos 27:20] E quando nem sol nem estrelas em vários dias  não 
apareceram, e uma não pequena tempestade caindo sobre nós, toda a 
esperança que tínhamos de sermos salvos foi então afastada. Apesar desta 
escritura não fazer referência para a atual aparição de nosso Senhor Jesus 
Cristo, todavia a palavra epiphanaea é utilizada aqui para mostrar que toda 
a esperança vai embora sem a “Luz”, quer seja isto do tipo natural ou o 
Espiritual. 
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