26 de fevereiro de 2009
Osmar R. Costa
Caixa Postal 475
14400-970 FRANCA - SP
BRAZIL
Precioso irmão Osmar:
Saudações no Nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo!
Fiquei sabendo que em seu website encontra-se disponível uma carta que minha irmã, Sara
Branham Conrado, escreveu a respeito da família Branham. Meu irmão, essa carta está repleta de
equívocos e não é edificante para a Noiva de Cristo. Desde que foi escrita, ela tem trazido
confusão e por fim, denegrido a imagem do profeta de Deus, o irmão William Marrion Branham.
Eu ficaria sinceramente grato por removê-la de seu site.
Tenho outro favor a lhe pedir, meu irmão: também disponível em seu site está o vídeo intitulado
In Response. Eu o gravei em janeiro de 2004 em resposta aos comentários que o irmão Peary
Green fez a respeito de mim e da família Branham enquanto ele visitava a Venezuela em
novembro de 2003.
Este vídeo foi mostrado em uma reunião realizada pela Gravações “A Voz de Deus” em Campinas
vários meses depois, pois o irmão Green repetiu alguns comentários no Brasil que tinha feito na
Venezuela. Eu enviei uma cópia para poucos irmãos brasileiros que não estiveram presentes na
reunião e queriam saber o que eu havia dito.
Irmão Osmar, eu não estou envergonhado do vídeo; no entanto, minha intenção, de maneira
nenhuma, era que todos o assistissem. Meu irmão, eu ficaria grato se o removesse também de
seu site.
Por favor, irmão Osmar, não entenda, por esta carta, que estou chateado com a sua pessoa,
porque não estou. Não penso que tenha colocado este material em seu website para denegrir a
mim ou a Gravações “A Voz de Deus”. Meu amigo, o irmão tem dado apoio e orado pelo trabalho
da Gravações “A Voz de Deus” no Brasil por vários anos agora, pelo que fico muito grato.
Agradeço imensamente sua cooperação quanto a este assunto, e se tiver qualquer dúvida, tenha
a liberdade de me escrever.
Seu irmão em Cristo,

Joseph M. Branham

HEBREUS 13:8

V OICE O F G OD R ECORDINGS
P.O. BOX 950

□

JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 USA

□

(812) 256-1177

