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SE DEVEMOS CRER TUDO, E ISSO? 

SE DEVEMOS CRER TUDO, E ISSO? 
 
INTRODUÇÃO 
 
PERGUNTAS E RESPOSTAS Nº2, Jeffersonville, Indiana, 23/08/64 
 
...Agora, Igreja. Isto está exatamente onde eu tenho tentado vos 
guardar, meus filhos. E se algo me acontecer e Deus me tirar desta terra, 
não falhem, nunca. Lembrai-vos disso de todo o vosso coração; 
permaneçam com essa Palavra. Qualquer coisa contrária a Ela deixa-a em 
paz, não importa o que seja. Vêem? 
...Se vocês creem que eu sou o que vocês dizem, um servo de Deus, um 
profeta, ouçam o que eu vos digo, Veem? Pode ser  
Que vocês não compreendam; se for o caso, então façam simplesmente o 
que eu vos digo para fazer. Deus me tomará como responsável pelo que 
digo. Vêem? 
 
ONDE EU PENSO QUE OS PENTECOSTAIS FALHARAM  , 11/11/55 
 
Escutem, tenho um velho rapazinho gordo em casa esta noite, cinco meses 
de idade. Todos vocês se lembram da profecia acerca dele. Todo o mundo 
ria-se de mim e dizia: “Ah! Ah! Eu pensava que você iria ter um José.” Ele 
veio. Deus disse que ele viria, ele veio, tenho aqui um rapaz de dezenove 
anos de idade, e fora daqui uma menina de quatro anos de idade e outra 
de oito. Você poderia dizer qualquer coisa acerca de mim, está tudo bem. 
Não me importaria se você me chama-se, mas não fale dos meus filhos. 
Não, seja bom para comigo, seja bom para com eles. 
 
E Deus sente a mesma coisa. Estes são Seus filhos. Nós temos que ser bons 
uns para com os outros. Temos que ser honestos uns com os outros. Como 
podem as pessoas ser desonestas umas com as outras. Como professarem 
ser cristãs? Isso está além do meu entendimento. Como pode você ser 
desonesto com o seu irmão? Como pode você falsificar uma coisa ou outra 

e se separar de um irmão apenas porque ele não concorda consigo sobre 
algo? Oh. Irmão, eu lhe digo... 
 
CRENDO EM DEUS, Jeffersonville, Indiana, 24/02/52. 
 
[101] E Satanás não pode me ferir então ferir meu Pai. Você não pode ferir 
aquela garotinha ali sem me ferir. Eu lhe direi isso: não pode ferir seus 
filhos sem feri-lo. E, então: “Ele não deseja que ninguém pereça ou sofra.”. 
 
PERGUNTAS E RESPOSTAS, Nº 3, Jeffersonville, Indiana, 30/08/64. 
 
[358] Oh, não é maravilhoso? Oh, eu—eu O amo. Em meu coração, eu O 
amo, o tanto quanto conheço o meu coração. Creio que vocês O amam 
também. Desse modo somos juntamente Seus filhos. Nós nos amamos uns 
aos outros. Agora eu não posso amá-lo sem vos amar. E se eu disser que O 
amo e não vos amo a vós, a Bíblia diz que sou um mentiroso. Vêem? E se 
eu... Se vocês quisessem me amar ou a minha família... A escolha que eu 
desejaria que vocês fizessem, entre me amar a mim e amar a minha 
família, seria de amar a minha família. Preferiria que vocês amassem a Billy 
Paul do que a mim. Se chegássemos a uma tal prova, eu preferiria que o 
fizessem. Eu quero que me ouçam, porque Billy não é um ministro. Mas eu 
quero que vocês me ouçam, o que eu vos digo: mas quando—se vocês 
quisessem amar alguém, amá-los realmente, você diz: “Eu quero amar 
tanto ao senhor como a Billy”, Você ama a Billy, Vê? Deus sente a mesma 
coisa acerca de nós. E nós não podemos... Então você sabe que não pode 
amar a Billy sem me amar a mim. Porque ele é parte de mim. Vê? Assim eu 
não posso amar a Deus sem vos amar a vós, porque vocês é parte de Deus. 
E nós nos amamos uns aos outros. Oh, penso que isso é tão maravilhoso. 
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CAP1: UM NASCIMENTO PECULIAR   
 Anunciado pelo Espírito Santo;  Por visão; Por voz; Pela Coluna de Fogo e,  
 enfim pelo "ASSIM DIZ O SENHOR".                 
 
OBRAS SÃO A EXPRESSÃO DA FÉ, Shreveport, Los Angeles 26/11/65. 
 
[239] Perdoai a expressão, ou o testemunho nesta hora, justamente antes 
de terminar. Eu me lembro aqui em Twin Cities; Penso que o irmão Brown 
e eles estavam comigo, e eu estava meditando a vida de José na Bíblia. E 
eu lia aquela Bíblia; aí estava um homem contra quem nada se podia 
achar. Abraão, Isaac, Jacob, todos eles tinham algo contra eles, mas não 
José. Que homem, um homem perfeito, um tipo perfeito de Cristo. 
Quando eu li aquilo, simplesmente comecei a chorar um dia no meu velho 
quartinho do hotel. E entrei no quartinho onde eu tinha a minha roupa 
pendurada, fechei a porta: eu disse: “Deus, eu quero Te agradecer por 
causa de um homem como José. Um homem que uma vez viveu na terra, 
um—um homem na carne como eu, um homem que podia crer em Ti e 
tomar a Tua Palavra”. Ele era odiado dos seus irmãos. Ele não podia deixar 
de ser espiritual. Ele via visões. Ele podia interpretar sonhos. Todos eles o 
odiaram por isso. Ele não podia evitar isso; Isso era simplesmente o que 
ele era. 
 
[241] Vejam isso simplesmente não era para os outros. Eles deviam tê-lo 
amado, mas em vez disso... Quando ás vezes ele dissesse coisas contra 
eles. “Oh,” eles diziam: “Aí vem aquele sonhador.” Vê? E eles o odiaram 
sem causa alguma. 
Eu disse: “Por que fizeram eles aquilo?” E, contudo aquele homem nunca 
se movia; ele ficava justamente aí. Vêem? Eu disse: “Obrigado Senhor. Ó 
Deus, obrigado por um tal homem.”. 
Exatamente aí, o Espírito Santo revelou-me, disse: “Tu terás um filho, 
chamarás o seu nome José.” Levantei-me de lá e agradeci ao Senhor. 
[244] Becky, sentada ali atrás, tinha nascido simplesmente cerca de... Ela 
tinha cerca de um ano. Ela nasceu por cesariana; isso se estende na família 
da minha esposa para darem à luz por cesariana, porque elas não 

desengonçam como as mulheres deviam; os ossos são sólidos como de um 
homem, e ela teve de ser cortada de sua mãe. E o médico me disse; ele 
disse: “Irmão Branham, nunca tenha um outro filho por esta mulher Seu 
útero é tão fino como um balão.” Ele disse: “É melhor deixar que eu ate-as 
suas trompas com ligaduras.” Eu disse: “Não, eu não—nem pense em fazer 
isso, doutor.”. 
Ele disse: “Bem você—você—você... Ela não devia ter um outro filho.” 
Disse: “Você vai arruiná-la;” disse: “Ela morrerá.” Disse: “Tivemos um 
tempo horrível aí.” Disse: “Você apenas... Ela com dificuldade pôde sair.”  
Então o Senhor me disse que eu iria ter um filho e o seu nome se chamaria 
José. Eu nunca estive assustado com isso. Todos vós, a maioria de vós se 
lembra disso. 
 
[248] Eu comecei a anunciar isso: “Eu terei um bebê e o seu nome será 
José.” Quantos se lembram disso? Certamente. Em toda a parte ao redor 
do país, em todo o sítio, dizendo às pessoas: “vou ter um bebê, o seu 
nome será José.” 
Simplesmente da maneira como o rapazinho que foi ressuscitado dos 
mortos na Finlândia. O Irmão Jack estava bem ali quando isso aconteceu. 
Falei-vos disso dois ou três anos antes que acontecesse; “Haveria um 
rapazinho.” Como ele estaria vestido, como ele estaria deitado. “Deus 
disse assim.”  
“Como isso sucederia?” 
“Eu não sei. Mas me foi revelado que isso iria acontecer.” 
 
OBRAS SÃO A EXPRESSÃO DA FÉ, Shreveport, Los Angeles 26/11/65. 
 
Agora lembrai-vos. Quatro anos mais tarde, minha esposa nós sabíamos 
que iríamos ter um bebê. Todos diziam: “Será este o José vindo?” 
Eu disse: “Penso que é; não sei, mas eu vou ter José.”. 
Quando nasceu era Sara. Então um homem me chamou e riu em minha 
face: ele disse; “Diz você sabe o quê? Você quis dizer Josefina.” O homem 
morreu. O homem morreu. 
Eu disse: “Senhor.” Eu disse: “Deus disse que eu iria ter um filho e 
chamaria o seu nome José.”. 
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Havia umas três pessoas que deixaram uma certa Igreja denominacional e 
vieram à nossa igreja, e ouviram-me dizer isso. Quando Sara nasceu, elas 
disseram: “Ah! Ah! Ele é um falso profeta.”. 
Eu disse: Espere um minuto, senhora, eu nunca disse quando; nem Deus 
disse quando. Ele me disse que eu iria ter um... ele iria...disse a Abraão, ele 
iria ter um Isaac, mas Ismael nasceu no meio daquele tempo, mas isso não 
retirou aquilo. “Eu disse: “Deus disse que eu iria ter este rapaz e então 
chamaria o seu nome José.” 
 
[263] O médico disse, quando ele veio: “Reverendo, eu vou atar aquelas 
trompas agora.” 
Eu disse: “Não o faça.” Eu disse... 
Ele disse:” Bem, você podia casar-se outra vez e ainda ter este rapaz. 
Eu disse: “Eu vou tê-lo por ela, Deus assim disse.” Eu não podia ler isso na 
Bíblia, mas isso estava escrito no meu coração por revelação, por fé. Deus 
assim disse. Não quis duvidar da promessa de Deus por incredulidade. 
Alguns deles disseram: “Você quis dizer Josefina.” 
Eu disse: “Eu quis dizer José.” 
O médico disse: “Ela não pode ter um outro bebê.” 
Eu disse: “Ela terá um outro bebê.” 
Quatro anos passados, finalmente ela ia ser mãe outra vez. 
 
[268] Então uma mulher (uma falsa profecia enviada através do país) 
escrevendo palavras, disse: “Agora, Meda vai morrer, durante este tempo, 
porque fui enviada para conduzir Bill.” E isso dizia que: “Ele (Irmão 
Branham – N.D.T) não me dará ouvidos porque sou uma mulher, e Deus se 
vingará contra ele, matando sua mulher.” 
Eu disse: “Eu sou conduzido pelo Espírito.” 
Pobre Medazinha. Nós tínhamos uma enfermeira ali que tinha sido curada 
numa das reuniões, todos a conhecem. É a Sra. Morgan, é uma das 
enfermeiras da Mayo, dos piores casos...Bem, ela está no registro morta, 
cerca de vinte anos, de cancro, tumor maligno, em Lousville, exatamente 
no hospital Batista. Ela está trabalhando como enfermeira em—em 

Jeffersonville, no hospital agora. Ela tem estado lá durante todos esses 
anos porque Deus disse que ela viveria. 
Assim, Meda a amava, e ela disse: “Quero que a Margie venha comigo, Bill, 
não me apetece ir ao hospital.” 
 
[272] Eu disse: “Não faça... nós amamos Margie, mas ela não é nosso Deus, 
Margie é nossa irmã.” E depois fui para Greens Mill. 
Ela me deixava todo rasgado, porque eu a amo. Subi a Mill. E eu... 
E ela disse: “Bill, você acha que eu vou morrer?” 
E eu disse: “Não sei, mas de qualquer forma o bebê vai nascer, Tu vais ter 
um José.” 
Ela disse: “Será ele este?” 
Eu disse: “Não sei, queria, não posso dizer, mas Deus disse que tu irias ter 
um José, e nós vamos ter José. Não importa o que qualquer coisa IGA; nós 
vamos ter José. Então o mesmo Deus que me tem dito todas essas 
revelações disse-me isto. Ele nunca falhou nas outras e Ele não falhará 
nesta.” 
Eu subi a Mill para orar, E lá eu comecei, ali Se colocou aquela Luz entre 
duas árvores, disse; “Retorne ao teu trabalho e ao teu livro.”  
Eu retornei a este... 
 
[278] A Bíblia e estava... E posta no meu carro. E quando eu retornei, o 
vento soprou nela, desfolhando-a até ao lugar onde Nathan estava 
sentado, e David; Deus disse: “Vai dizer ao meu servo David: Eu o tirei 
daquele curral de ovelhas, de alimentar aquelas poucas ovelhas o seu pai, 
e Eu fiz dele um grande nome como os dos grande homens” (não todos 
os—ele o maior nome, mas simplesmente como dos grandes homens; 
nunca o fez um Billy Graham, mas um... Ele deu-lhe um nome, você sabe) 
Disse: “Eu fiz isso, mas” disse; “Não posso deixá-lo edificar o templo, mas 
seu filho...” E tão logo que “disse seus filhos (seu filho – N.T.D)...” Oh.que 
coisa! Aí estava. 
Eu disse: “José?” isso é correto. 
Entrei imediatamente em casa. E lá estava o pequeno companheiro era um 
rapaz tão grande que ela podia dificilmente andar, sair através do campo. 
Eu corri, lancei meus braços à volta dela e disse; “Queria, José está vindo. 
José está no seu caminho.” 
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[281] Qualquer um sabe que no caso de cesariana o bebê não pode descer. 
Naquela noite o bebê desceu. (espaço em branco na fita)... quebrou, tudo 
mais. Na manhã seguinte, as sete horas, nós fomos ao hospital, o médico 
disse: “Ó meu Deus, tenha misericórdia.” Eu a beijei para despedir, 
dizendo-lhe: “Queria, não demorará. José estará aqui.” Ela subiu os 
degraus e foi direto para a mesa de operação, Poucos minutos, a 
enfermeira veio, disse: “Reverendo Branham?” 
Eu disse: “Sim senhora.” 
Ela disse: “O Senhor tem um belo rapaz de sete libras e três onças 
(aproximadamente três kilos e meio – N.T.D.).” 
Eu disse: “José, filho, seja bem vindo!” Sim, senhor, Por quê? Por quê?  
O que é? Não estava escrito na Bíblia que aconteceria, mas o mesmo Deus 
da Bíblia que o revelou a Abraão, nós não considerávamos a infertilidade 
do seu ventre, a impossibilidade de acontecer daquela maneira. Você não 
duvida da promessa de Deus por incredulidade, mas você louva a Deus. 
Sabe que vai acontecer. Não me importa o que o médico diga, tudo mais 
virá, de uma maneira ou de outra. Não acredite nisso, é uma mentira do 
diabo. Sim, senhor, verdade. A Fé segue em frente, juntamente com as 
obras para criar a promessa. (Apressemo-nos). 
 
VEJAMOS A DEUS, SÃO JOSÉ, CALIFÓRNIA, 29/11/59 
 
[16] Muitos de vocês têm ouvido de José, não é? Os africanos enviaram-
lhe recentemente uma túnica de muitas cores. Eu o vi seis anos antes dele 
vir, quando o médico disse que nós nunca teríamos um outro bebê, não 
podíamos ter. Os nossos filhos deveriam nascer por cesariana. Minha mãe, 
a família da minha esposa é dessa maneira; eles—seus bebês todos 
nascem por cesariana. E Deus disse-me que eu iria ter este bebê, quando o 
médico disse que isso não se podia fazer, disse que isso simplesmente não 
se podia fazer. Eu disse: “De qualquer modo, isto se fará.” E esperamos 
quatro anos depois que uma visão veio que eu teria um rapaz, e eu devia 
chamar o seu nome José. E depois daquilo, nasceu uma outra menina. 
Todos se riram de mim e me disseram: “Você quis dizer Josefina.” Eu disse: 
“Não, eu quis dizer José, como um rapaz.”...  

 
NÃO TEMA, SOU EU, SANTA MARIA, CALIFÓRNIA, 29/06/62E 
 
[26] A Esposa estava comigo nesta reunião e o pequeno José, Isso tem sido 
cerca de três anos atrás. E todos vós conheceis a história ou talvez tendes 
lido acerca de José. Eu estava meditando a vida de José...E o médico nos 
tinha dito que nós não teríamos mais filhos depois que nasceu a Rebeca, 
porque ela nasceu por cesariana, e a esposa não podia ter um outro filho 
E eu entrei num quartinho em Minneapolis, e estava chorando lá perante o 
Senhor. E uma visão desceu e disse: “Tu terás um filho e chamarás o seu 
nome José.” E assim, eu começo a anunciar isso a todo o mundo. E assim 
então esperamos quatro anos. Todos diziam: “Que tal aquela profecia 
acerca de José? Eu dizia: “Ele está a caminho, não vos preocupeis.” Então 
soubemos que a esposa iria ser mãe outra vez. Assim quando nasceu, era 
uma menininha. Sara, e todos começaram a rir-se de mim. E disseram: 
“Eu”... você quis dizer Josefina, não é?” Eu disse: “Não, eu quis dizer José.” 
Os médicos disseram: “Senhor Branham.” Disseram: “Nós achamos melhor 
fazer uma pequena operação aqui, porque a sua esposa não pode, de 
maneira alguma suportar um outro filho.” Eu disse: “Doutor, não ouse 
tocá-la. Nós vamos ter um filho, e seu nome é José.” Ele coçou 
simplesmente sua cabeça, e fez assim, e foi-se embora. 
 
JEOVÁ JIRÉH, WATERLOO, IOWA, 27/01/58E 
 
[2] O rapazinho muitos de vós conheceis a história do pequeno José. O 
Senhor me mostrou seis anos antes que ele—ele tivesse vindo à terra. E 
Ele prometeu-me um rapaz. Porque eu gosto imenso de José. Eu pude 
simpatizar-me com ele porque ele nasceu, via visões, podia interpretar 
sonhos, e ele era odiado pelos seus irmãos sem uma causa. 
Eu sempre senti pena de José, e um dia eu estava chorando em 
Minneapolis, num quartinho atrás, e o Senhor disse: “Tu terás um filho; 
chamarás o seu nome José.” 
Bem, eu dificilmente podia entender aquilo, porque a—minha esposa não 
pode ter filos normalmente ela tem que tê-los por  
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cesariana. E o médico disse que ela nunca teria um outro filho senão 
aquela que ela tinha tido. Quatro anos passados, dois anos, perdão, 
apercebemo-nos que ela ia ser mãe outra vez, e alguém disse: “Será este o 
José?” 
Eu disse: “Não sei” 
Então quando nasceu, era uma menina. Eles disseram: “Você quis dizer 
Josefina.”  
Eu disse: “Não, eu quis dizer José.” 
E o médico disse: “Sr Branham.” Disse: “eles terão de faze uma operação 
em sua esposa, ela não pode ter mais filhos.” 
Eu disse: “Oh, não.” Eu disse: “Eu tenho um rapaz vindo.” 
Ele disse: “não pode ser, Sr Branham.” 
Eu disse: “Será (veem), porque o Senhor assim disse,” 
Bem, ele disse: “Muito bem.” Desse modo ele deixou-a partir. Então 
quatro anos mais tarde, ela ia ser mãe outra vez. 
Então alguém disse: “Será este o José?”. 
Eu disse: Não sei, mas José virá.” 
Desse modo, quando a enfermeira desceu e saiu da sala da maternidade, 
disse: “Reverendo Branham?” Eu disse...Eu estava lá fora com os pais que 
esperavam, e então... 
Eu disse: “Sim, senhora.” 
Disse: “O Senhor tem um belo rapaz de sete libras (aproximadamente três 
kilos – N.T.D).” Eu disse: “José, por um longo tempo tens estado vindo, 
mas o papai está feliz por ver-te.” Assim... Bem, ele—ele é certamente um 
belo rapaz. Eu oro ao Senhor que me deixe criá-lo. 
 
TENDO SEDE DA VIDA, TACOMA, WASHIGTON, 28/07/57E 
 
[8] Eu iria trazer meu rapazinho, José, aqui. Mas eu vi que ele 
provavelmente começaria a chorar muito alto da sua maneira, então sua 
mãe teria de levá-lo fora, o rapazinho Deus me deu por promessa. Seis 
anos antes que ele nascesse, nós tivemos uma criança, e o médico disse 
que a esposa não mais poderia ter filhos. Eles têm de nascer por cesariana, 
e disse que ela não podia suportar ter um outro filho. 

E um dia eu estava meditando a vida de José na Bíblia e comecei a chorar. 
Todos vocês quando começam a ler a Palavra, simplesmente começam a 
viver naquilo, por que, você—você—a sua alegria. E eu entrei num 
quartinho onde tinha as minhas roupas penduradas, em Minneapolis, 
Minnesota, e eu estava chorando e orando. E uma voz veio no quarto, e 
disse: “Tu terás um filho. E chamarás o seu nome José.” 
 
PERGUNTAS E RESPOSTAS, JEFFERSONVILLE, INDIANA, 27/05/62 
 
[69] Eu estava lendo um dia à história de José, e estava tão impressionado 
com a história de José. Eu entrei num quartinho e lá me ajoelhei, em 
Minneapolis, e disse: “Senhor Deus, como eu Te agradeço por um homem 
como José.” E pensei: “Se eu...desejaria eu ter dado a Billy Paul o nome de 
José, por causa daquele grande e nobre caráter.” Não há qualquer sinal 
contra ele em toda a Bíblia.” Perfeito tipo de Cristo em todos os aspectos. 
Pensei: “como eu amaria...” Eu disse: “Oh, se eu tivesse um rapaz, eu lhe 
daria o nome de José.” E justamente então, aquela Luz veio movendo-se 
no interior do edifício e disse: “Tu terás um filho e chamarás o seu nome 
José.” Eu conheci minha esposa, certamente, ela deu à luz Sara. Então eu 
conheci minha esposa e ela deu à luz José. Vocês veem o que eu quero 
dizer? Vejam, não tinha nada a ver com o primeiro. A promessa de Deus 
era “José”;... 
 
A GRANDE COMISSÃO, EDMONTON, ALBERTA, 04/08/57E 
 
[79] Agora, até nos encontrarmos agora às seis horas, pode ser Billy ou 
este moço aqui...O meu rapazinho tem crescido desde que estive aqui 
antes. E tenho um outro rapazinho. José. Muitos de vocês se lembram de 
mim profetizando que José viria. Anos passados antes da sua vinda... 
 
COMUNHÃO, MINNEAPOLIS, MINNESOTA, 12/02/56  
 
[22] Lembro-me do meu José, meu rapazinho. Vocês sabem onde José me 
foi prometido, em que lugar? Exatamente aqui em Minneapolis, cerca de 
seis anos antes de ele nascer. Eu estava aqui um dia lendo José na Bíblia e 
eu vi quão perfeito homem ele era. 
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Nós tivemos uma menininha na altura, quatro anos passaram antes que 
ela viesse, e ela nasceu por cesariana, e então cerca de quatro anos 
passaram novamente. Então eles disseram que ela--a esposa não teria um 
outro filho; e eu entrei e estava chorando e as...?... Simplesmente 
derramando lágrimas. Eu estava num quartinho onde tinha a minha roupa 
pendurada aqui no hotel. 
Nós tínhamos reunião de tenda se seguindo aqui fora, e eu estava 
chorando, e Algo justamente como uma voz falou para mim e disse: “Tu 
terás um filho e chamarás o seu nome José.” 
 
QUE É ISSO EM TUA MÃO, SÃO FERNANDO, CALIFÓRNIA, 20/11/55 
 
[13] E eu a quero e a minha menininha. Sara... Eu tenho uma pequena 
Rebeca, uma pequena Sara, e um José. Quantos se lembram de quando 
vim à Califórnia pela primeira vez há vários anos, disse que iria ter um 
José? Deixem-me ver vossas mãos. E a coisa estranha era, o próximo filho 
era uma--uma menina. Mas o Senhor disse-me que eu teria um José. O 
médico disse: “Ela não pode ter mais filhos.” Disse: “Essa cesariana...” 
Minha esposa tem que ter parto seccional, ela e a sua família. 
E então, a pequena Sara nasceu, e ela é traquina de mais para ser um José. 
Mas depois de tudo, depois de vários anos, adiante veio o pequeno José 
Ele pesa dezoito libras (aproximadamente oito kilos – N.T.D) e tem seis 
meses de idade, e nós o amamos de todo o nosso coração [A Congregação 
aplaude – Ed.] irmão e irmã, minha esposa, Sra Branham. Obrigado 
 
PORTA PARA O CORAÇÃO, HARRISONBURG, VIRGÍNIA, 16/03/58 
 
[15] Estava simplesmente conversando com o meu rapazinho, José. Oh, 
que coisa. Ele é quase um moço. Você sabe, eu...Quantos ainda se 
recordam estando em minhas reuniões que eu tive uma visão acerca dele 
vindo, seis anos antes que ele estivesse aqui, disse às pessoas acerca disso, 
e seu nome seria José? 
O médico disse: “Ela não pode ter um outro bebê.” 
Eu disse: “Sim, ela pode.” 

Então o próximo veio, era uma menina. Desse modo zombavam de mim. 
Ministros escreveram de toda a parte, disseram: “Você quis dizer Josefina, 
Irmão Branham.”  
Eu disse: “Não, eu quis dizer José.” 
O médico disse: “Ela não pode nunca mais ter um filho.” 
 
[16] Eu disse: “Oh, sim, ela pode de qualquer modo vai ter mais um.” 
Assim quando ela concebeu...Soubemos quatro anos mais tarde, que ela 
iria ser mãe outra vez, e pobre coisinha, eu subi ao—ao, meu lugar e 
estava orando por ela. Eu regressei e ela não sabia como as coisas iriam se 
passar. E eu disse: Querida, não se preocupe, O Senhor simplesmente disse 
e “ASSIM DIZ O SENHOR.” Tudo vai correr bem.” Assim ela entrou, e você 
sabe como os pais esperando andando dum lado e do outro. Nós 
esperávamos, e eu me perguntava o que estava a se passar. Uma 
enfermeira desceu, disse: “Reverendo Branham?” 
E eu disse: “Sim, senhora.” 
Ela disse: “O Senhor tem um belo rapaz de sete libras e três onças 
(aproximadamente três kilos e meio – N.T.D).” 
Eu disse: “José, você levou muito tempo para chegar aqui, mas papai está 
feliz por te ver.” 
Ela disse: “O senhor o chamou de José.” 
Eu disse: “Esse é o seu nome.” Certamente. Assim então... 
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SE DEVEMOS CRER TUDO, E ISSO? 

CAP2: UM PROFETA, O ESPÍRITO DE PROFECIA  
            ESTÁ SOBRE ELE E ELE VÊ VISÕES,  
            ELE TEM UM DOM QUE VEM DO SEU PAI. 
2.1 Um profeta 
 
No dia da consagração de José, William Marrion Branham, o profeta da 
era, disse as seguintes palavras enquanto o dedicava: 
 
ESPÍRITOS SEDUTORES, JEFFERSONVILLE, INDIANA, 24/07/55 
 
[25] “José, meu filho, eu o entrego a Deus, e que a sua via seja uma 
benção. Que você seja um profeta, José: Que a graça de Deus descanse 
com você, Que o Deus de seu pai, o Senhor Jesus Cristo, sempre o 
abençoe, faça da sua vida uma bênção para outros.” 
 
Observe que depois de pronunciar essas palavras em oração, o Irmão 
Branham disse que ele não pensava no que dizia, que aquilo tinha sido 
inspirado, que o Espírito o tinha tomado, e que finalmente o próprio Deus 
disse que ele era um PROFETA. 
 
VEJAMOS A DEUS, SÃO JOSÉ, CALIFÓRNIA, 29/11/59 
 
[23] Na manhã quando eu o dediquei ao Senhor, haviam muitas 
criancinhas com suas mães de pé ao longo do altar. Quando tomei José em 
meus braços, não pensando no que dizia, eu disse: “José, meu filho, tu és 
um profeta.” De qualquer modo aquela foi a minha oração.E eu creio que 
será algum dia... 
 
ADOÇÃO, JEFFERSONVILLE, INDIANA, 22/05;60 
 
[220] Eu quero criar meu rapazinho aí atrás. José. Eu quero vê-lo no 
púlpito, quando eu poder tomar esta Bíblia...Quando eu chegar a um lugar 
e vir José no púlpito pregando como um—como um jovem homem cheio 
do Espírito Santo, ungido do Espírito de Deus sobre ele...E eu creio que ele 

será um profeta. No dia em que eu--em que eu-em que eu o vi seis anos 
antes dele nascer,vocês se recordam de mim dizendo que estava vindo. 
Vocês se lembram quando eu o tomei justamente aí ao lado do altar, não 
sabendo o que estava dizendo, dedicando os bebês, eu disse: “José, tu és 
um profeta.” 
 
TENDO SEDE DA VIDA, TACOMA, WASHINGTON, 28/07/57 
 
[14] De qualquer maneira, quando eu estava na nossa igreja. Muitos de 
vocês os aspergem no batismo, batismo infantil; Isso está muito bem. Nós 
tentamos seguir a Bíblia, Jesus tomou as criancinhas e abençoou-as. Nós as 
dedicamos. E na dedicação do rapazinho no altar, de algum modo, eu fui 
inspirado a dizer. “José, tu és um profeta.” 
 
TENDO CONFERÊNCIAS, CHATAUQUA, OHIO, 08/06/60 
 
[72] ...Quando o dediquei a Deus, estando aí nos braços de sua mãe... Não 
sei, haviam dez ou quinze bebês.  
Quando eu o tomei, o Espírito apanhou-me e disse: “José, meu filho, tu és 
um profeta.” 
 
DESDE AQUELE TEMPO, KLAMATH FALLS, OREGON, 16/07/60 
 
[116] Pai, não posso dizer o que era, não sei. Tu conheces o meu coração, 
que simplesmente sou honesto no que estou dizendo. Tu testemunhas de 
mim. Pai. E eu...É de tal maneira agradável. Deus, quando os meus dias 
tiverem se cumprido, eu gostaria de ver o pequeno José ser um homem 
para que eu possa colocar essa Bíblia em sua mão. Porque no dia da sua 
dedicação. Tu falaste, disseste: “José, tu és um profeta.”... 
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SE DEVEMOS CRER TUDO, E ISSO? 

    2.2 O Espírito de Profecia está sobre ele e ele vê visões. 
 
VEJAMOS A DEUS, SÃO JOSÉ, CALIFÓRNIA, 29/11/59 
 
[19] Eu quero saber se mamãe, se você podia mostrá-lo só por um minuto. 
Quero que eles vejam o que...Este rapaz já, este rapaz já tem, o espírito de 
profecia sobre ele. E ele...Levanta-te, somente um pouquinho. José. Aí está 
ele. Muito bem. [A congregação aplaude – Ed] Ele é como sua mãe, tímido. 
Eu lhes direi o que aconteceu. Nós estávamos fora... Ele tem quatro anos 
de idade agora. Mas quando ele tinha três, nós estávamos fora. E ele disse: 
“Papai?” 
E eu disse: “Sim, querido.” 
Ele disse:” David...” Esse é o rapaz que era estropiado e foi curado, o filho 
do Sr. Wood que mora na casa a seguir a nossa. Disse: “Eu estava vendo 
ele fazer um acidente numa motocicleta.” Ele nem tem uma motocicleta. 
“E ele feriu sua perna; rasgou sua roupa no lado direito.” 
Eu disse: “Onde foi isso, querido?” 
Disse: “Descendo a travessa onde nós moramos.” E três dias mais tarde, 
um moço vinha diretamente de Kentucky, conduzindo uma motocicleta, e 
David descia à travessa e feriu o seu lado direito e rasgou sua roupa, 
exatamente como José o viu. 
 
OUVIR, RECONHECER, AGIR NA PALAVRA DE DEUS, JEFFERSONVILLE, 
INDIANA, 21/02/60 
 
[196] O Irmão Demos Shakaryan tinha visto aquela visão tão manifesta, e 
veio a se cumprir cinco dias mais tarde com perfeição, isso simplesmente o 
deixou como que fora dos seus sapatos. Ele chamou-me. Ele disse:” Como 
vai o José?” 
Eu disse: “Muito bem.” 
Disse: “Ele vê visões?” 
Eu disse: “Sim.” Ele falou-me de David, filho di Irmão Wood, onde ele cairia 
numa motocicleta, três ou quatro dias antes daquilo acontecer, 
exatamente. 

POR QUE, PHOENIX, ARIZONA, 09/03/60 
 
[11] Demas perguntou-me, ele disse: “Irmão Branham, os seus filhos veem 
visões?” 
Eu disse: “José já vê visões.” 
Ele viu, cerca de seis semanas antes de acontecer, um rapaz vizinho cair na 
motocicleta e contou-nos exatamente como ele se feriria e qual seria o 
membro. Nós pensamos que o companheirinho tivesse tido um sonho, 
mas ele não teve. E o rapaz caiu no sítio que ele disse, feriu-se na sua 
perna exatamente da mesma maneira, simplesmente tão perfeito como 
podia ser, e a criança tem três anos de idade. Vêem? Isso reflete-se. 
 
DESDE AQUELE TEMPO, DAWSON CREEK, BRITISH COLUMBIA, 20/05/61 
 
[5] E agora, não sou muito forma, porque, você sabe. Deus é sem forma. A 
Bíblia diz assim. Desse modo nós não temos nada de formal. Tenho três 
pequenos amados em casa, e Billy, meu filho está comigo. E nos somos 
simplesmente uma grande família de pessoas que amam a Deus de todo o 
nosso coração. 
Tenho um rapazinho com cerca de...ele tem...Ontem ele fez seis anos de 
idade. E... Mas seis anos antes dele vir, o Senhor me disse que eu teria este 
rapaz. E eu devia chamar o seu nome José. E o rapazinho já está a ver 
visões e falar coisas que atualmente vêm a ser perfeitamente a verdade. 
Exata... 
 
CEGO BARTIMEU, BEAUMONT, TEXAS, 24/01/61 
 
[84] E José estava comigo lá, quatro anos de idade, foi há dois anos atrás. 
Não, três anos. Agora tem cinco anos, e ele vê visões. 
Quando ele tinha acordado naquela manhã, ele disse, sentado a beira da 
cama...Ele e eu dormimos juntos nos braços de um e outro, e somos 
verdadeiros companheiros. E ele disse: “Papai” ele disse: “David vai se ferir 
numa motocicleta. Ele vai se ferir em sua perna nesse lado.” 
Eu disse: “Sonhaste isso?” 
Ele disse: “Não. Papai. Eu vi isso justamente aí.” 
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SE DEVEMOS CRER TUDO, E ISSO? 

Nós anotamos aquilo simplesmente num caderno. E quando nós chegamos 
a casa. David, o rapazinho da porta a seguir a nossa, dois dias depois de 
regressarmos à casa, descia a travessa numa motocicleta e feriu-se no seu 
lado aqui, exatamente o que ele disse. 
 
CONVENCIDO ENTÃO CONCERNIDO, TEMPE, ARIZONA, 18/01/62 
 
[12] Bem, nunca pensamos muito acerca disso. Mas quando ele deu sua 
profecia, que David iria ferir-se numa motocicleta, aquilo de algum modo 
foi estranho para mim. E você sabe, nós estávamos em casa três dias... E 
ele disse-me qual perna seria—do lado direito e ele iria rasgar sua roupa, 
ferir-se no seu lado direito. Nós dissemos: “Sonhaste isso na noite passada 
José.” 
“Não, não,” Ele nunca sonhou isso, ele disse: “Eu vi DaDa agora mesmo 
tendo um acidente.” Vêem? Bem, eu pensei que isso simplesmente se 
seguiria. Três dias depois regressamos à casa. David saltou numa 
motocicleta. Um moço vinha de Louisville de motocicleta. E ele desceu a 
rua, e exatamente no mesmo lugar caiu na motocicleta, e feriu toda a 
parte de cima de sua perna no lado direito. 
 
NÃO TEMA SOU EU, SANTA MARIA, CALIFÓRNIA, 29/06/62 
 
[28] E assim, nós estávamos em—lá em cima em Filadélfia. E naquela 
manhã eu levantei-me, e eu olhava no quarto. Eu disse: “Querido, o 
homem que iríamos encontrar esta manhã violou a lei.” Eu disse: “Ele tem 
estado a pescar, e ele apanhou um saco cheio de peixe, E eu o vi 
escondendo-os do guarda florestal.” Eu disse: “Oh, la la! Aquele era um 
maravilhoso lugar em que ele estava a pescar, e tantos, tantos peixes.” 
Então, naquele exato momento o pequeno José levantou-se e aproximou-
se de mim, cerca de quatro anos de idade, e disse: “Papai, Da-da (ele quis 
dizer David) vai fazer um acidente numa motocicleta.” 
Eu disse: “O que queres dizer?” 
 

[29] Ele já me tem contado uma visão. Ele disse: “eu estava conduzindo o 
meu pequeno triciclo para esperar pela minha irmã mais nova, Sara que 
subiu a rua.” E ele disse: “Papai, tem Deus uma mão?” 
E eu disse: “Sim.” 
Disse: “Vi uma mão exatamente como a sua, assim com um punho de 
roupa.” E disse. “Ela colocou-se justamente acima de mim, impedindo-me 
de sair à rua enquanto esperava por minha irmã.” 
Porque, nós nunca informamos isso, vocês sabem, simplesmente vivendo 
da maneira que nós vivemos, e ouvi-los falar acerca de visões, então 
pensei talvez o pequeno companheiro, vocês sabem como... 
 
[30] Então naquela manhã ele disse: “David vai ter uma destruição numa 
motocicleta. Ele vai se ferir em sua perna no lado direito.” 
E eu disse: “José, tu simplesmente acabaste de acordar, filho, vem aqui. “E 
disse: “Sonhaste isso?” 
Ele disse: “Não, papai, apenas vi David tendo-o.” 
Quatro ou cinco dias depois daquilo, David...um moço vinha de Louisville 
com uma motocicleta, queria que David andasse nela. Desceu nela a 
travessa, e ela o arremessou, e ele feriu a sua perna direita exatamente 
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    2.3 Ele tem um dom que vem do seu pai 
 
II TIMÓTEO 1: 3-6 
 
3 Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma 
consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas 
orações noite e dia; 
 
4 Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me 
encher de gozo; 
 
5 Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou 
primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que 
também habita em ti. 
 
6 Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti 
pela imposição das minhas mãos 
 

POR QUE, PHOENIX, ARIZONA, 09/03/60 
 
[11] Demas perguntou-me, ele disse: “Irmão Branham, os seus filhos veem 
visões?” 
Eu disse: “José já vê visões.” 
Ele viu, cerca de seis semanas antes de acontecer, um rapaz vizinho cair na 
motocicleta e contou-nos exatamente como ele se feriria e qual seria o 
membro. Nós pensamos que o companheirinho tivesse tido um sonho, 
mas ele não teve. E o rapaz caiu no sítio que ele disse, feriu-se na sua 
perna exatamente da mesma maneira, simplesmente tão perfeito como 
podia ser, e a criança tem três anos de idade. Vêem? Isso reflete-se. 
 
[12] Paulo disse a Timóteo para despertar o dom que estava nele, que veio 
de sua avó, Lóide. Nós descobrimos que no sétimo capítulo de Hebreus, 
onde Paulo fala acerca de pagar dízimo, ele diz; “Levi que tem uma ordem 

de Deus para receber dízimo do seu irmão, pagou dízimos, porque estava 
ainda nos lombos de Abraão quando ele se encontrou com 
Melquisedeque, o qual era seu bis, bisavó. E foi-lhe imputado pagar 
dízimo. Sua vida impressionará os seus filhos, e tem—influência os seus 
filhos pelo exemplo que você deu antes deles. E eu penso que é uma boa 
coisa que nós coloquemos todo o esforço que podermos antes dos nosso 
filhos como pais pios. Dê um exemplo, seja um exemplo. 
 
OUVIR, RECONHECER, AGIR NA PALAVRA DE DEUS, JEFFERSONVILLE, 
INDIANA, 21/02/60 
 
[196] O Irmão Demos Shakaryan tinha visto aquela visão tão manifesta, e 
veio a se cumprir cinco dias mais tarde com perfeição, isso simplesmente o 
deixou como que fora dos seus sapatos. Ele chamou-me. Ele disse:” Como 
vai o José?” 
Eu disse: “Muito bem.” 
Disse: “Ele vê visões?” 
Eu disse: “Sim.” Ele falou-me de David, filho di Irmão Wood, onde ele cairia 
numa motocicleta, três ou quatro dias antes daquilo acontecer, 
exatamente. 
Ele disse: “você sabe, essas coisas seguem famílias.” 
Eu disse: “Bem ou mal isso segue, um ou outro, isso segue famílias.” 
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CAP 3: JOSÉ TOMARA O ESPÍRITO 
            QUE SEU PAI DEIXOU          
Uma dupla porção do Espírito. 
Ele tomará o lugar do seu pai (ele o representará) 
Ele fará brilhar a Luz depois que seu pai tiver partido 
 
CEGO BARTIMEU, BEAUMONT, TEXAS, 24/01/61 
 
[84] Eu vou partir um desses dias, meus amigos. Eu vou deixar o mundo, 
Eu oro para que Deus tome o Espírito que Ele me deixou ter, e coloque 
uma dupla porção sobre o meu filho, José, para fazer brilhar a Luz quando 
eu tiver partido. E assim então...Eu esperava que Billy...Billy é um dos 
melhores rapazes que o mundo pôde...Ele não foi chamado no ministério. 
Agora, eu não quero partir sem ter alguém para representar, tomar o meu 
lugar quando eu tiver partido. 
 
A RAINHA DO SUL, GREENSVILLE, CAROLINA DO SUL, 20/06/58 
 
[11] E tenho de deixar o mundo um desses dias, mas eu quero deixa-lo 
com um coração sincero, fazendo realmente o melhor que puder para o 
Reino de Deus, e ir ao arnês; é desta maneira que eu quero partir.  Que 
Deus ajude e ponha o pequeno José, o meu rapazinho aqui, em meu lugar 
para continuar no ministério se Jesus tardar. 
 
DESDE AQUELE TEMPO, KLAMATH, OREGON, 16/07/60 
 
[116] Pai, não posso dizer o que era, não sei. Tu conheces o meu coração, 
que simplesmente sou honesto no que estou dizendo. Tu testemunhas de 
mim. Pai, E eu...É de tal maneira agradável. Deus, quando os meus dias 
tiverem se cumprido, eu gostaria de ver o pequeno José ser um homem 
para que eu possa colocar essa Bíblia em sua mão. Porque no dia da sua 
dedicação. Tu falaste, disseste: “José, tu és um profeta.”... Eu oro, Deus, 
que Tu deixes uma dupla porção do Espírito sobre o meu rapaz. Se 
simplesmente me deixares viver para ganhar almas para Ti até ficar velho, 

então colocar—colocar esta Bíblia nas mãos do meu rapaz. José, e dizer-
lhe para continuar com o mesmo Evangelho. Isto seria uma vida completa, 
Pai. 
 
TENDO CONFERÊNCIAS, CHATAUQUA, OHIO, 08/06/60 
 
[72] Amigo, a morte não muda o homem; ela simplesmente muda o lugar 
da sua morada. Tenho uma esposa, muito agradável esposa, sentada 
justamente ali. Tenho três criancinhas, du—duas menininhas e uma 
rapazinho, e Billy Paul. Eu quero viver para eles. Mas meu primeiro 
propósito é viver para Cristo, para o meu ministério. 
O Segundo, eu gostaria de viver bastante tempo para que eu pudesse ver 
meu pequeno José sentado ali tornar-se um ministro; tomar o espírito que 
eu deixarei para ele. Que o meu espírito venha sobre ele. Quando o 
dediquei a Deus, estando aí nos braços de sua mãe... 
Não sei, haviam dez ou quinze bebês. Quando eu o tomei, o espírito 
apanhou-me e disse: “José, meu filho, tu és um profeta.” Deus, deixe o 
meu espírito vir em uma dupla porção sobre o meu filho. 
 
[73] Quando eu chegar ao fim da estrada e não poder ir mais além, eu 
quero entregar esta Bíblia a José, e dizer: “Querido, não te...Não te 
comprometas com uma palavra. Permaneça fiel a Deus se isso tomar tudo 
o que há, tu permaneça fiel a Deus.” Quando eu poder ver-te fazer isso, e 
ver José tomar a minha Bíblia e andar até o púlpito como um servo de 
Deus ungido, tudo feito então, tudo o que eu poder fazer para Deus... 
 
VEJAMOS A DEUS, SÃO JOSÉ, CALIFÓRNIA, 29/11/59 
 
[16] Muitos de vocês têm ouvido de José, não é? Os africanos enviaram-
lhe recentemente uma túnica de muitas cores. Eu o vi seis anos antes dele 
vir. Quando o médico disse que nós nunca teríamos um outro bebê, não 
podíamos ter. Os nossos filhos deveriam nascer por cesariana. Minha mãe, 
a família da minha esposa é dessa maneira eles—seus bebês todos nascem 
por cesariana. E Deus disse-me que eu iria ter este bebê, quando o médico 
disse que isso não se podia fazer , disse que isso simplesmente não se 
podia fazer. 
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Eu disse: “De qualquer modo, isto se fará.” E esperamos quatro anos 
depois que uma visão veio que eu teria um rapaz, e eu devia chamar o seu 
nome José. 
 
E depois daquilo, nasceu uma outra menina. Todos riram-se de mim e me 
disseram; “Você quis dizer Josefina.”  
Eu disse: “Não. Eu quis dizer José, como um rapaz.” Ele tomará talvez o 
meu lugar quando eu tiver partido, se Jesus tardar. E mais quatro anos, 
então o médico estava positivo que nunca haveria um outro, mas quatro 
anos José chegou. 
 
CEGO BARTIMEU, CHICAGO, ILLINOIS, 07/04/56 
 
[4] ...E o meu rapazinho, José, estou tentando criá-lo. Se Deus me deixar 
viver, eu  quero criá-lo da mesma maneira, para ser um bom homem 
completo de ar livre, amando a Deus de todo o seu coração. E eu acredito 
que o meu rapazinho, José, talvez tomará o meu lugar, quando Deus me 
chamar da terra. E eu acredito que o profético, ou o que isso possa ser, o 
dom de Deus que tem sido tão solenemente dado, repousara também 
sobre Billy, ou José somente, quando eu partir, para que Deus continue o 
ministério depois que eu tiver passado além da cena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAP 4: ELE É UM LÍDER 
Os africanos confeccionaram para ele uma túnica 
de várias cores (5 cores)           
 
É SUA VIDA DIGNA DO ENVANGELHO? , JEFFERSONVILLE INDIANA, 
30/06/63 
 
[297] Eu pensava que Billy talvez pregasse o Evangelho. Deus nunca o 
chamou, mas eu creio que José, ainda que ele seja o—o rapazinho 
insignificante, eu creio que Deus o chamou. Essa é a razão pela qual as 
crianças não brincam com ele. Ele é um líder. E eu—eu –eu sei que Deus o 
tem chamado. Eu quero treiná-lo no caminho da Palavra—caminho da 
Palavra do Senhor, para que ele não abandone essa Palavra, eu quero fazê-
lo eu mesmo, se Deus quiser. E quando eu me tornar velho e me sentar 
atrás e o vir—vir de pé no púlpito e dizer: “este é o mesmo Evangelho pelo 
qual meu papai combateu. Ele está sentado ali velho e cansado esta noite, 
mas eu que tomar o seu lugar e calçar os seus sapatos.” Permanecer aí. 
Então eu levantarei os olhos e direi: “Senhor, deixe o Teu servo partir em 
paz.” Isso é o que eu realmente quero ver. Até que aquele tempo chegue... 
 
A ARCA, JEFFERSONVILLE, INDIANA, 22/05/55 
 
[2] ...Bem, a propósito, tenho um telegrama ou uma mensagem vinda da 
África dizendo que eles estão fazendo para ele uma túnica de muitas cores. 
Simplesmente para...?... Eles estavam procurando por ele. Para 
que...Assim houve um... 
 
A ÁGUIA NO SEU NINHO, CHICAGO, ILLINOIS, 05/07/57 
 
[1] Lamento que não tenha conseguido assistir praticamente a todas as 
reuniões noturnas: meu rapazinho teve uma forte constipação, e eu 
apanhei isso dele. E o irmão Thoms, e ao povo da África do Sul, eu 
certamente estou agradecido por esta túnica de muitas cores. Há-há-há. E 
eu a porei em José esta noite ou de manhã, se Deus quiser. É realmente 
lindíssimo. 
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VEJAMOS A DEUS, SÃO JOSÉ, CALIFÓRNIA, 29/11/59 
 
[16] Muito de vós tendes ouvido de José, não é? Os africanos enviaram-lhe 
recentemente uma túnica de muitas cores (...) 
 
A GRANDE COMISSÃO, EDMONTON, ALBERTA, 04/08/57 
 
[79] Agora, até nos encontrarmos agora às seis horas, pode ser Billy ou 
este moço aqui...O meu rapazinho tem crescido desde que estive aqui 
antes. E tenho um outro rapazinho, José. Muitos de vocês se recordam de 
mim profetizando que José viria. Anos passados antes da sua vinda. 
E uma das coisinhas mais agradáveis aconteceu há algumas noites atrás. Eu 
estava na convenção dos homens de negócios cristãos em Chicago e o 
Irmão Thoms tinha acabado de chegar de barco. E o povo da África tinha 
feito para ele uma túnica de muitas cores, e o Irmão Thoms a tinha trazido. 
Eu vou mandar de volta a sua fotografia. E Irmão Thoms, eu descobri que 
aquela pequena túnica tem cinco diferentes cores, e cinco é o número de 
redenção. J-E-S-U-S, F-É(F-A-I-T-H, em inglês – N.D.T.) e assim por diante. 
Bem, isso está muito bem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAP 5: COMO E PORQUE DEUS DEU JOSÉ           
             AO PROFETA NOS NOSSOS DIAS  
 
Como veremos, tudo começou pelo profundo amor que o profeta William 
Marrion Branham teve por José, o décimo primeiro filho de Jacob, o filho 
da sua velhice e o seu favorito. Ele era seu primeiro filho por Raquel. 
Depois de ela ter dado a luz José, Raquel disse: “ O Senhor me acrescente 
outro filho.” (General 30:24). Por isso chamou ao seu primogênito de José. 
José era o favorito do seu pai, amado do seu pai e odiado dos seus 
irmãos... 
 
Gênesis 37:3-8 
 
3 E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho 
da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. 
 
4 Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, 
odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. 
 
5 Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda 
mais. 
 
6 E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho, que tenho sonhado. 
 
7 Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu 
molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o 
rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. 
 
8 Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois deveras reinarás sobre nós? Tu 
deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus 
sonhos e por suas palavras. 
 
Gênesis 39: 1-5 
 
1 E José foi levado ao  Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, 
homem egípcio, comprou-o da mão os ismaelitas que o tinha levado lá. 
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2 E o SENHOR estava com José, e foi homem próspero; e estava na casa de 
seu senhor egípcio. 
 
3 Vendo, pois, o seu senhor que o SENHOR estava com ele, e tudo o que 
fazia o SENHOR prosperava em sua mão. 
 
4 José achou graça em seus olhos, e servia-o; e ele o pôs sobre a sua casa, e 
entregou na sua mão tudo o que tinha. 
 
5 E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que 
tinha, o SENHOR abençoou a casa do egípcio por amor de José; e a bênção 
do SENHOR foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. 
 
Agora, vejamos o que o profeta diz: 
 
JEOVÁ JIREH, WATERLOO, IOWA, 27/01/58 
 
2 O rapazinho, muitos de vocês conhecem a história do pequeno José. O 
Senhor me mostrou seis anos antes que ele—ele viesse à terra. E Ele 
prometeu-me um rapaz, porque eu gosto imenso de José. Eu pude 
simpatizar-me com ele porque ele nasceu, via visões, podia interpretar 
sonhos, e ele era odiado pelos seus irmãos em causa alguma. 
Sempre senti pena de José, e um dia eu estava chorando em Minneapolis, 
num quartinho atrás, e o Senhor disse: “Tu terás um filho; chamarás o seu 
nome José.” 
 
A ARCA, JEFFERSONVILLE, INDIANA, 22/05/55 
 
2 Assim eu estava um-um pouco agitado, como eles disseram. da—da 
chegada do novo rapaz. como—como a cada vez, muito grato por isso. 
Quando a enfermeira o trouxe para fora do quarto, eu disse: “José, tenho 
esperado por ti quatro anos. Desse modo,certamente estou alegre porque 
estás aqui.” Assim isso...Cerca de quatro anos para cá, eu estava ... 
justamente antes que a menininha nascesse, antes que nós soubéssemos 

que ela vinha, por que, um dia eu estava orando depois de ler a vida de 
José na Bíblia, e eu pensei: “Que homem perfeito.” Abraão foi eleição. 
Isaac foi justificação.E Jacob foi graça. 
Mas José foi perfeição. Acabou (Vêem?), nada mais foi dito acerca disso. 
Assim eu pensei de José, como ele nasceu, amado do seu pai. Bem, a 
propósito, tenho um telegrama ou uma mensagem vinda da África dizendo 
que eles estão fazendo para ele uma túnica de muitas cores. Simplesmente 
para...?... Eles estavam procurando por ele. Para que...Assim houve um... 
Voltei, entrei num quartinho, e comecei a orar. “Deus...” eu—eu—eu 
simplesmente rompi-me de lágrimas, de pensar quão maravilhosa pessoa 
este José era. E como ele foi vendido por trinta peças de prata, como 
Jesus—Jesus—Jesus—Judas, perdão, vendeu Jesus. E ele foi tirado da cova, 
vocês sabem, e sentou-se a mão direita de Faraó e nenhum homem podia 
ver o rei senão por José. E a trombeta soava, e todo o joelho devia se 
dobrar enquanto ele avançava. A mesma coisa com Jesus. Vocês sabem. “E 
toda a língua confessará.” E eu simplesmente voltei comecei a orar. 
... 
 
10 Agora, eu entrei nesse reino ali. E algo simplesmente me disse: “Tu 
terás um rapaz, e chamarás o seu nome José.” 
 
OBRAS SÃO A EXPRESSÃO DA FÉ, SHREVEPORT, LOS ANGELES, 26/11/65 
 
240 Quando eu li aquilo, simplesmente comecei a chorar um dia no meu 
velho quartinho do hotel. E entrei no quartinho onde eu tinha a minha 
roupa pendurada, fechei a porta; eu disse: “Deus, eu quero te agradecer 
por causa de um homem como José, um homem que uma vez viveu na 
terra, um—um homem na carne como eu, um homem que podia crer em 
Ti e tomar a Tua Palavra”. Ele era odiado dos seus irmãos. Ele não podia 
deixar de ser espiritual. Ele via visões. Ele podia interpretar sonhos. Todos 
eles o odiaram por isso. Ele não podia evitar isso; Isso era simplesmente o 
que ele era. 
 
241 Veja, isso simplesmente não era para os outros. Eles deviam tê-lo 
amado, mas em vez disso...Quando às vezes ele dissesse 
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coisas contra eles. “Oh.” eles diziam: “Aí vem aquele sonhador.” Vê? E eles 
o odiaram sem causa alguma. Eu disse: “Por que fizeram eles aquilo?” E 
contudo aquele homem nunca se movia; ele ficava justamente aí. Vêem? 
Eu disse: “Obrigado Senhor. Ó Deus, obrigado por um tal homem.” 
Exatamente aí, o Espírito Santo revelou-me, disse: “Tu terás um filho, 
chamarás o seu nome José.” Levantei-me de lá e agradeci ao Senhor. 
 
Observe o que o profeta aqui diz: 
 
PORTA PARA O CORAÇÃO, HARRISONBURG, VIRGÍNIA, 16/03/58 
 
[17] Mas apanha com aquilo. Eu vos digo: agora ele sai de um lado a outro 
da casa; ele é mais ou menos tão alto como largo. As meninas sobem nas 
cadeiras, entram por baixo da cama, ou qualquer parte, também ele sabe 
como morder, assim...?... Ele agora faz as gengivas as outras brilhar (ele 
agora faz chorar as outras – N.D.T.). Eu estava conversando com ele há 
algum tempo. Ele disse: “Venha à casa, papai. Estou cavando umas 
minhocas. Nós iremos pescar.” Oh, nós não teremos tempo para ir, mas 
podemos conversar acerca disso, você sabe. Muito bem, simplesmente 
conversar acerca daquilo, e levanta-lo em meus braços, e amá-lo um 
pouco. Crianças significam muito. Eu penso que elas são tão dóceis. São 
simplesmente verdadeiras. O pequeno José, e a Sara, e a Rebeca significam 
muito para mim. Ele veio simplesmente na minha velhice, Aqui estou eu 
com quarenta e oito anos e o rapaz com dois. 
 
JOSÉ NO EGITO 
 
Gênesis 41: 47-49 & 54-57 
 
47 E nos sete anos de fartura a terra produziu abundantemente. 
48 E ele ajuntou todo o mantimento dos sete anos, que houve na terra do 
Egito; e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o 
mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. 
 

49 Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que 
cessou de contar; porquanto não havia numeração. 
 
54 E começaram a vir os sete anos de fome, como José tinha dito: e havia 
fome em todas as terras, mas em toda terra do Egito havia pão. 
 
55 E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão; e 
Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José: o que ele vos disser, fazei. 
 
56 Havendo pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia 
mantimento, e vendeu aos egípcios; porque a fome prevaleceu na terra do 
Egito. 
 
57 E de todas as terras vinham ao Egito, para comprar de José; porquanto 
a fome prevaleceu em todas as terras. 
 
Observe que naqueles dias o Egito era a mais poderosa nação do mundo, 
e hoje são os Estados Unidos da América; e também o profeta compara 
os EUA com Israel; 
 
ALIMENTO ESPIRITUAL NA ESTAÇÃO PRÓPRIA, JEFFERSONVILLE, 
INDIANA, 17/07/65 
 
[29] Assim se nós pudéssemos recuar e ver que Israel tinha tomado a 
Palestina sobre as mesmas bases que nós tomamos estas Estados Unidos. 
Nós entramos nesses Estados Unidos e repulsamos os ocupantes, que 
eram os índios e possuímos a terra. E assim fez Israel, entrando na  
Palestina sob a liderança de Josué, protegido por Deus, e repulsou os 
ocupantes e tomou a terra.  
E seus primeiros reis eram homens poderosos; David, Salomão, grandes 
homens. Nossos primeiros presidentes eram grandes homens; 
Washington, Lincoln, e assim diante. Então finalmente os presidentes ou 
reis começaram a se tornar cada vez mais podres a todo o tempo: 
finalmente eles terminaram com este Acabe. Verdadeiro tipo, típico do 
nosso dia...E as pessoas se tornaram tão modernas que não quiseram ouvir 
a verdadeira Palavra do Senhor. 
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RELIGIÃO DE JEZABEL, MIDDLETOWN, OHIO, 19/03/61 
 
[31] É impressionante ver a semelhança entre Israel do Antigo Testamento 
e América agora. Ambas eram grandes nações. Ambas foram fundadas, e 
seu povo tinha vindo ali por causa de perseguições religiosas. 
Israel tinha sido perseguido por Faraó e tinha estado em escravidão por 
centenas de anos, onde eles estiveram privados de adorar o Deus 
verdadeiro e vivo, e tinham sido privados desse privilégio; e tornaram-se 
escravos. Mas Deus lhes tinha feito uma promessa em sua Bíblia, ou em 
sua Palavra, e por Seus Profetas, que Ele lhes daria uma terra. E eles 
entraram nesta terra e repulsaram os ocupantes daquela terra, e 
possuíram a sua herança, porque Deus tinha um propósito fazendo aquilo. 
 
[33] Assim é com esta nossa grande nação. Nós viemos aqui, e na Rocha de 
Plymouth esta nação foi fundada sobre liberdade de religião porque os 
nossos antepassados tinha fugido da perseguição romana do sistema da 
Jezabel moderna, e tinham vindo aqui, e sofreram muitas grandes 
perseguições e martírio sob aquele falso sistema de Jezabel. E de acordo 
com a Bíblia, no capítulo 13 de Apocalipse. Deus tinha prometido a eles um 
oásis e um lugar, porque a mulher foi transportada para o deserto onde ela 
estava fugida por um tempo, tempos e metade de um tempo. Deus tinha 
feito a promessa a América, ou a Igreja (a mulher) para vir a este país. 
 
[34] Você observou em Apocalipse 13? Todas as outras bestas saíram da 
água, Apocalipse 17:17 diz: “As águas que viste são grande quantidade e 
multidões de povos.” Todas as outras bestas, elas saíram da água, grande 
quantidade e multidões de povos. Mas quando os Estados Unidos subiram, 
eles subiram da terra onde não havia povo.” E lembre-se quando isso 
subiu, parecia como um cordeirinho. Agora, um cordeiro tem dois cornos, 
isto é o poder civil e eclesiástico. Mas quando elas tinham se unido. 
Lembre-se, então aquele cordeiro falava como o dragão na sua presença, e 
o dragão era Roma. Quando o dragão se pôs diante da mulher para 
devorar o seu filho logo que ele nascesse, o dragão vermelho....Quem se 
colocou diante da mulher Israel para devorar o filho logo que ele nascesse, 

e lançou uma perseguição e matou todas as crianças dos dois anos a 
baixo? “Roma, o dragão, colocou-se junto a mulher para devorar o seu 
filho logo que ele nascesse.” 
[37] E então descobrimos que este país veio como um pais livre, e era—e 
tinha um cordeiro, que significa o Cordeiro de Deus. Mas depois de algum 
tempo, este mesmo sistema que nós temos, falou como o dragão e 
exerceu todo o poder que o dragão tinha diante dele. 
Eles assemelham-se um com o outro perfeitamente. E lembre-se 
que...Israel veio e tomou sua terra natal na Palestina, repulsou todos os 
ocupantes daquela terra e possuiu a terra. Nós entramos e tomamos isso 
dos índios, repulsamo-os e possuímos a terra. Deus teve uma razão para 
isso. Deus estava mostrando ao mundo o que Ele podia fazer com um—um 
bando de pessoas que queriam liberdade, e liberdade de religião para 
servir a Deus. 
 
[39] Que fizeram eles para Israel? Ele fez de Israel a mais poderosa nação 
do mundo, e ela permaneceu daquela maneira até que ela saiu da vontade 
de Deus. Que fez Ele com a América? Ele fez dela a nação mais poderosa 
do mundo até ela sair da vontade de Deus: Semelhantes, um com o outro 
exatamente. Quando Israel entrou no país, eles eram um-um grande povo 
porque eles tinham grande liderança. Eles tinham homens tementes a 
Deus dirigindo-os, tais como David, rei Salomão. Todo o mundo os temia, e 
eles alegravam-se pelo privilégio de não ter guerras, nem pertúrbios, e 
viver sob o poder de Deus, até pessoas de todas as partes do mundo 
conhecido vinham vê-los. Deus deu-lhes um dom de discernimento; isso 
estava sobre Salomão. E a Rainha do Sul, de—Rainha de Sabá veio 
atravessando todo o deserto do Sahara (Isso tomou-lhe três meses) 
simplesmente para ouvir a sabedoria de Salomão. E quando ela soube que 
Salomão podia discernir espíritos, e tornar conhecidos para ela os segredos 
do seu coração, ela disse:” Tudo quanto ouvi acerca de ti foi verdade, e 
mais ainda.” Ela estava convencida que aquilo era Deus. 
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[41] E América, sobre as bases dos nossos antepassados que vieram aqui 
para liberdade religiosa...Nós tivemos homens pios nos seus dias como 
lideres: George  Washington, Abraham Lincoln, homens de caráter 
renomado, homens de Deus. América era  América naqueles dias. 
... 
 
Um dia sendo que José tardava a chegar, e a Imã Meda pronta a dar à 
luz...O profeta se retirou para o seu lugar secreto em Greens Mill, e Deus 
lhe falou: 
 
TENDO SEDE DA VIDA, TACOMA, WASHINGTON,28/07/57 
 
[12] E então, fui para Greens Mill, meu lugarzinho secreto aonde eu vou 
orar para acalmar as diferenças. Eu simplesmente ia em torno da viração. 
Não creio que o FBI pudesse alguma vez me achar lá atrás na caverna. E eu 
vi aquela Luz suspensa sob um arbusto, movendo-se de um lado para o 
outro. E disse: “Torna e vai para o teu carro, Tua Bíblia estará colocada 
aberta.” E quando eu voltei para minha Bíblia e a tomei, era Nathan 
falando a David, disse: “Faze tudo quanto está em teu coração, porque 
Deus é contigo.” E então—então o Senhor apareceu a Nathan aquela noite 
e disse: “Vai diga a David, meu servo, não te tirei eu da pastagem, de 
detrás daquelas poucas ovelhas?...?...Dei-lhe um nome como os grandes 
homens da terra? Não tenho Eu estado com ele?” 
 
[13]  Eu simplesmente comecei a chorar, Entrei no carro, dirigi até a casa, e 
ela estava a sair para esvaziar o lixo, pobre companheirinha, mal conseguia 
andar. Ela estava a chorar , toda nervosa. Eu pus meus braços à volta dela, 
disse: “Querida, não te preocupes, está tudo bem agora.” Isso resolveu 
aquilo. 
Na manhã seguinte, o bebê nasceu. Quando eu estava sentado na sala 
mais alguns ansiosos, pais esperando. A enfermeira veio, ela disse: 
“Reverendo Branham?” 
E eu disse: “Sim, senhora?” 

Ela disse: “O Senhor tem um belo rapaz de sete libras e três onças 
(aproximadamente três kilos e meio).” 
Eu olhei para ele e disse. “José, levaste muito tempo para chegar aqui, 
papai está feliz por te ver aqui.” 
Ela disse: “O senhor chamou o seu nome José?” 
Eu disse: “Esse é o seu nome.” 
 
OBRAS SÃO A EXPRESSÃO DA FÉ, SHREVEPORT, LOS ANGELES, 26/11/65 
 
[278] A Bíblia e estava...E posta no meu carro. E quando eu retornei, o 
vento soprou nela, desfolhando-a até ao lugar onde Nathan estava 
sentado, e David, Deus disse: “Vai dizer ao meu servo David: Eu o tirei 
daquele curral de ovelhas, de alimentar aquelas poucas ovelhas do seu pai, 
e Eu fiz dele um grande nome como os dos grandes homens;” (não todos 
os—ele o maior nome, mas simplesmente como dos grandes homens, 
nunca o fez um Billy Granham, mas um...Ele deu-lhe um nome, você sabe) 
Disse: “Eu fiz isso, mas” disse: Não posso deixa-lo edificar o templo, mas 
seu filho...” E tão logo que “disse seus filhos (seu filho – N.T.D.)... “Oh que 
coisa!” Ai estava.  
Eu disse: “José?” isso é correto. 
Fui imediatamente à casa. E lá estava o pequeno companheiro, era um 
rapaz tão grande que ela podia dificilmente andar, sair através do campo. 
Eu corri, lancei meus braços à volta dela e disse: “Querida, José está vindo, 
José está no seu caminho.” 
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CONCLUSÃO 
 
Agora se nós realmente cremos que William Marrion Branham é o 
profeta de Deus para este tempo do fim, e que seus pensamentos não são 
seus próprios pensamentos, e que nós devemos crer em toda a 
Mensagem, POR QUE NÃO PODEMOS CRER EM TUDO ISTO? 
 
O RAPTO, YUMA, ARIZONA, 04/12/65 
 
[134] Agora, lembrem-se, a Palavra do Senhor vem ao profeta, não ao 
teólogo, ao profeta. Ele é um refletor da Palavra de Deus. Ele não pode 
dizer nada, ele não pode dizer seus próprios pensamentos, ele pode 
somente falar o que Deus revela. Mesmo com o profeta Balaão quando ele 
foi tentado para ser vendido—vender os seus direitos, ele disse: “Como 
pode um profeta dize coisa alguma senão o que Deus põe em sua boca?” É 
uma coisa que Deus faz para que você não possa dizer mais nada. E você 
nasce daquela maneira. 
 
TENTANDO FAZER UM SERVIÇO PARA DEUS SEM SER DA VONTADE DE 
DEUS, SHREVEPORT, LOUISIANA, 27/11/65 
 
[195] Como poderia ele dizer uma outra coisa quando Deus estava dizendo 
a mesma coisa? Um profeta deve ser a boca de Deus falando não seu 
próprio pensamento. Seu... Veja você, ele e com-...tão completamente 
rendido a Deus, ele não quer magoar ninguém, mas ele tem de dizer o que 
Deus diz, porque ele mesmo não tem controle disso.Está vendo? 
 
 
 
 
 


