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01 - Oração de Abertura: Amado Pai, Onipotente e Onisciente; viemos ante Ti esta
noite, sabendo que Tu és o autor e consumador de nossa fé, e também reconhecemos
que as coisas que sabemos, não as temos aprendido através dos canais da terra, mas que
as temos recebido da revelação que nos tens dado através de Teu único canal provido,
que é Teus profetas. Também reconhecemos amado Pai, que estamos aqui porque
queremos te conhecer melhor e queremos nos despojar de nosso próprio pensamento e
receber Teus pensamentos. Porque teus pensamentos são mais altos que nossos
pensamentos e teus caminhos são maiores que nossos caminhos. Por isso, ajuda a cada
um dos que estão aqui nesta noite para permitir que a mente que estava em Cristo esteja
em nós, e sabemos que isto não será possível a menos que seu Espírito se encarregue de
nossos pensamentos. Porque ninguém conhece as coisas de Deus, a menos que o
Espírito de Deus esteja nele. E como o Apostolo Paulo disse: “E nós temos a mente de
Cristo”. Por isso, Pai, pedimos que Tua Divina Presença seja conosco ao longo desta
serie enquanto tentamos trazer luz as muitas perguntas que tem Teus filhos ao redor do
mundo. Pedimos isto no Nome de Jesus Cristo, Amem.
02 - Boa noite. Enquanto estamos de pé, abramos nossas Bíblias no Livro de 2 Timóteo
capitulo 3, queria começar a examinar esta noite varias perguntas que tenho recebido de
todo o mundo acerca do Principio de Alfa e Omega.

Em 2 Timóteo capitulo 3:16 nos é dito que “Toda a Escritura é inspirada por Deus
Toda a Escritura é inspirada por Deus, que quer dizer soprada por Deus, e proveitosa
para ensinar, para redargüir, para corrigir, para instruir em justiça. E no versículo 17
Deus nos disse Seu propósito de porque nos tem dado Sua Palavra. 17 Para que o
homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Agora,
em Hebreus Capitulo 1:1 lemos que: HAVENDO Deus antigamente falado muitas
vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas”.
03 - E sendo que Deus usou muitas formas e de diversas maneiras, tenho descoberto que
as perguntas que tenho recebido de irmãos de todo mundo tem chegado de diversas
maneiras e formas e, porem, todas perguntando a mesma coisa. E são para que
esclareçamos um pouco sobre o Principio de Alfa e Omega que temos aprendido do
estudo doutrinário do Rev. William Branham um Profeta Vindicado de Deus e como é
ensinado pelo Rev. Lee Vayle, Indicado como Mestre da Mensagem e quem recebeu seu
doutorado nesta Mensagem de Deus mesmo através de Seu profeta do tempo do fim,
William Branham.
04 - Eu só pensei incorporar isto para ajudar aos escarnecedores que sempre estão
tratando de aproveitar o fato de que o profeta de Deus chamou de Doutor Vayle, ao
irmão Lee Vayle, já que eles não sabem que Lee Vayle não foi ao seminário, mas que
Deus mesmo lhe deu este reconhecimento através dos lábios de Seu Profeta.
Agora, entre parêntesis, já que estamos entrando nesta serie, vou dizer o seguinte para
os que zombam do que estou fazendo e dizendo eles mesmo, “quem te dar o direito de
responder perguntas de todo mundo?”
05 - Em primeiro lugar, me permitam dizer o seguinte. Quando publiquei pela primeira
vez nosso Web-Site, na World Wide Web em 1998, eu perguntei ao irmão Vayle se ele
estaria interessado em responder as perguntas das pessoas, uma vez que o irmão
Branham disse o seguinte;
JESUS CRISTO O MESMO 23.03.1958 P: 22 E se há qualquer coisa que lhe falta entendimento,
algo que você não entende, meu associado Irmão Vayle aqui, está toda hora disponível para explicar
qualquer coisa que parece misterioso a vocês os irmãos ministros, ou onde quer que você esteja, ou
qualquer membro, qualquer coisa. Se há uma pergunta, se nós já pregamos qualquer coisa, ou
fazemos qualquer coisa, que isso não seja uma promessa de Deus nesta Bíblia, você tem o direito de
vir a nós e nos perguntar como irmãos. E nós lhe pedimos que faça isso. Nós lhe pedimos como
nossos irmãos e irmãs para vir a nós. Nós queremos ser os servos de Cristo. Isso é o que nós
representamos no mundo ao redor.
06 - Assim, com isto em mente, lhe perguntei se o faria, e se estava de acordo em fazê-lo assim.
Posteriormente, quando sua esposa ficou doente, ele disse que não teria tempo para fazê-lo e disse:
“Brian, tu conheces esta mensagem tão bem como qualquer um, por que não respondes as perguntas, e
se tiver algo que precise de ajuda, me chame e farei o que puder”.
Por isso, todas as perguntas que dou ou bem procedem da Escritura ou palavras do Irmão Branham e
não vou dar minha opinião a menos que essa opinião seja respaldada pela Escritura e o profeta de Deus
do Tempo Final William Branham.
07 - Para responder a suas perguntas corretamente não posso dar-lhes minha própria opinião. Minha
opinião deve ser o que Deus disse através de Seu Filho ou através de Seu servo William Branham.
Agora, se alguém que escuta esta fita tem um problema com isso, então esse é seu problema. Sei que
vou dar conta a Deus por minhas palavras, e espero que você saiba que você algum dia dará conta a
Deus pelas suas também.

08 - Agora, estas perguntas que tenho recebido são de todo mundo. Temos mais de 162 nações que
visitam nosso site na Net e mensalmente estamos recebendo cerca de 90 paises visitando um ou ambos
nossas paginas na Web. Isto inclui não somente o Site Message-Doctrine, senão também os sermões do
irmão Vayle e os meus em um segundo Site na Net.
09 - Eu creio que minha motivação e pura e limpa, e como lhe disse Paulo para a igreja em seu dia, de
acordo com Atos 20:26 Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. 27
Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. 28 Olhai, pois, por vós, e por todo o
rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apascentardes a igreja de Deus, que
ele resgatou com seu próprio sangue. 29 Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no
meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho; 30 E que de entre vós mesmos se levantarão
homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. 31 Portanto, vigiai,
lembrando-vos de que durante três anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada
um de vós. 32 Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça; a ele que é
poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. 33 De ninguém cobicei a prata,
nem o ouro, nem o vestuário.
10 - (Nunca temos pedido dinheiro por nossas fitas, ou livros, e tudo o que fazemos aqui se tem dado
gratuitamente. Eu tenho dois trabalhos alem de pastorear e fazer trabalho missionário e um Site Web
por todos os indícios poderia ser outro trabalho de tempo completo. Paulo era um fabricante de tendas
e William Branham tinha também dois empregos alem de pastorear.)
34 Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim, e aos que estão comigo, estas
mãos me serviram. 35 Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os
enfermos, e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: Mais bem-aventurada coisa é dar do que
receber.
11 - Agora, dado que estas perguntas vem de muitos povos com diversas procedências, vem a mim em
variedade de formas, e de diferentes maneiras do mesmo jeito que Deus nos deu Sua Palavra através de
diferentes Profetas de diversas procedências, mas todos declararam a mesma Mensagem. Assim, nossa
mesma missão é declarar a mesma Mensagem que nos foi dado.
Por isso, as perguntas são múltiplas, porque tem muitas formas de entender o Principio de Alfa e
Omega.
Por exemplo o irmão Serge de Gabão perguntou: Rev. Brian, tenho uma pergunta sobre o seguinte
sermão do irmão Branham:
Paradoxo, 17.01.1965, Par. 67: Assim que ali estava Josué, representando a graça, estava junto com
a lei, mas não podia ser forcado enquanto a lei estivesse em seu lugar propicio. E assim também é a
igreja do mundo neste último dia! Tem vindo caminhando, tem executado sua parte, mas vem um
tempo quando deve cessar. Tem de ser feito. Tem que haver uns Efésios também nesta viagem, assim
como houve ali nas outras viagens. Tem que vir uns Efésios, um Éfeso nesta viagem. Observem.
12 - No mesmo sermão, ele faz menção até por três vezes da promessa de outro Éfeso para este dia.
Por favor, o que significa? Ele está falando da Presença?
Irmão Serge.
Agora, não podemos entender essa declaração sem entender também que há três Êxodo na historia de
Deus lidando com o homem, e em cada um destes a Coluna de Fogo chegou para reunir um povo e
levar-lhes de uma posição á outra. Tirando-os de um lugar para fazê-los entrar em outro.
13 - É Sua Vida Digna Do Evangelho? 30.06.1963 – Par. 28,29. “...É o “Terceiro Êxodo.” O
Espírito Santo na forma de Coluna de Fogo, Deus descendo em uma manifestação trouxe o primeiro
êxodo e... e de volta em... tirou Israel fora do Egito. O segundo êxodo era Cristo tirando a igreja fora
do Judaísmo. E o terceiro êxodo é quando a mesma Coluna de Fogo tira a Noiva da igreja. Vêem?
Fora do natural, fora do espiritual, e o Espiritual fora do espiritual, os três. Vêem? Ou melhor, o
Espiritual fora da igreja. Então nós temos os três... as três eras disto. 29 Agora, nesta noite eu desejo
fazer outra fita, e esta é chamada de: É Sua Vida Digna do Evangelho? Provavelmente não tomará
muito tempo, com somente algumas Escrituras e anotações que tenho aqui. Mas primeiramente

queremos ler a Palavra de Deus. Antes de fazê-lo, vamos inclinar nossos corações a Ele por um
momento.”
A Acusação, 07.07.1963m, Par. 44-46 Agora, apreciaríamos se vocês gostariam de ouvir a
mensagem, “O Terceiro Êxodo”... Agora, temos tido muitos êxodos, porém definitivamente podemos
identificar o tempo de três Êxodos, quando Deus na forma de um Pilar de Fogo, tem descido para
chamar e separar as pessoas. E agora está separando um povo. E encontramos que quando Ele
chamou Seu primeiro êxodo, Ele foi diante deles num Pilar de Fogo e os guiou a - guiando-os para
uma terra, onde mais tarde Ele apareceu ante eles na forma de um homem chamado Jesus Cristo. (Ele
veio de Deus e foi para Deus). E Ele foi rejeitado. E então Ele veio para chamar a um povo fora de
um - fora de uma condição formal na qual se haviam metido, como a que tinham no Egito: eles se
deram ao pecado e às - os costumes egípcios e Deus os chamou fora. E agora, encontramos na
segunda vez eles se submeteram a escravatura a um - um Império Romano. E eles se submeteram aos
credos e se apartaram da real sinceridade da adoração e Deus voltou a enviar outro êxodo. E - o - Ele
apareceu na forma de um Homem que guiava homens.
14 - E de novo outro irmão de um país diferente, um país europeu, Holanda, escreveu o seguinte,
porque ele não entendia por que há falsos irmãos dentro da mensagem. Eu lhe enviei um folheto que
respondeu a suas perguntas mostrando-lhe que o que teve lugar na primeira era tinha que se repetir na
ultima era.
O Irmão Koen Kolkman escreveu: Irmão Brian; tenho lido o folheto e é fabuloso! Eu estava orando
por ele. Porque nesta hora só quero seguir a Bíblia, e ser muito sincero. Confiando que Nosso Senhor
Jesus me guiará em sua Verdade. A forma em que via as coisas soavam bem, mas não eram em
absoluto Escriturística em tudo e para nada a mesma revelação havia nos Apóstolos, eu estava
enganado por meu próprio poder de arrazoamento e não estava sujeito ao que a Bíblia diz. Obrigado!
Irmão Koen Kolkman
E outro irmão de Unganda, Silas Kalule. Escreveu,
E um e-mail mais dos Estados Unidos que diz:
Irmão Kocourek, sabe você se alguém tem feito um estudo comparativo sobre o ministério de Alfa e
Omega? Tem muitos tipos que posso ver, mas estou seguro de que tem um monte de coisas mais que
me falta ver. Tem alguém que você conheça ou você mesmo que haja ido através de toda a vida de
nosso Senhor Jesus Cristo e o irmão Branham e feito um estudo comparativo assim como o Irmão
Branham fez com Jose e Jesus Cristo? Deste modo quando escutava ultimamente ao Irmão Branham
ele falou dos dias de Ló, e disse que os dois anjos enviados para advertir Ló eram tipos de Billy
Graham e Oral Roberts, mas o que ficou com Abraham era Deus. O tipo que estamos vendo, foi Deus
permanecendo com o irmão Branham enquanto ele chamava e elegia a Noiva ou Deus no irmão
Branham chamando a Noiva?
Obrigado, Irmão Goldie.
15 - Com estas perguntas em mente, eu gostaria de ler antes de tudo de onde veio o principio
doutrinário de Alfa vindo a ser Omega. Isto vem do mesmo Jesus. Mas a fim de compreender mais que
Jesus, (o Pai ou o Filho) disse isto a João, devemos entender mais sobre o que se está dizendo aqui.
Apocalipses 1:8 - Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que
há de vir, o Todo-Poderoso. 9 Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no
reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e
pelo testemunho de Jesus Cristo. 10 Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de
mim uma grande voz, como de trombeta, 11 Que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o
derradeiro; e o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a
Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodicéia.
Apocalipses 21:6, E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A
quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida.
Apocalipses 22:12 E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo
a sua obra. 13 Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro.

16 - Portanto o que vemos é que Jesus Cristo declarou que ele era o Alfa e o Omega e o que ele disse
tinha que ver com as igrejas. A Doutrina Bíblica que se refere ao principio de “Alfa e o Ômega” é
integralmente a revelação mais importante que podemos receber de Deus. De fato, na seguinte citação
ouviremos ao irmão Branham fazer varias observações que vamos examinar.
Observação # 1. Ele disse: “É a maior de todas as revelações”, já que nos ensina a Deidade Suprema
do Senhor Jesus Cristo.
Observação # 2. Disse que “É a primeira coisa que você tem que saber”, já que se refere a Deidade
Suprema do Senhor Jesus cristo. Ele disse, “Sou o Alfa e o Omega, o Primeiro e o Ultimo”. Você
deve saber quem é Ele, para que você possa reconhecer sua voz quando lhe escutar.
Observação # 3. Ele disse, “Eu sou o Principio e o Fim. Eu sou o Alfa e o Omega, o Primeiro e o
Ultimo”. Por isso, o que fez na primeira se deve fazer na ultima, porque não pode mudar. Agora, o
principal em relação com o que Jesus Cristo disse aqui, é que não posso decifrá-la por mim mesmo
usando minha própria imaginação. Porque fazer isso seria suicídio espiritual. Mas bastante, com
palavras tão importantes, William branham um profeta vindicado de Deus tem muito que dizer acerca
destas palavras.
II Pedro 1:17- Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi
dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido.
Lucas 9:35 - E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho; a ele ouvi.
Marcos 9:7 E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia:
Este é o meu filho amado; a ele ouvi.
Mateus 17:5 E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu
uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo; escutai-o.
Mateus 3:17 E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
E uma vez mais vemos em relacao com o Monte Sinai que o Senhor Deus, foi quem desceu e falou com moisés.
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Obrigado a todos que de alguma forma tem nos ajudado e apoiado a levar adiante a Revelação de Deus para esta hora.
D.Rosendo

Se você deseja e pode nos ajudar a divulgar a Doutrina da Mensagem, entre em contato conosco.
“Todo o novo Testamento fala desta hora”
W.M.Branham
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