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1
Oremos. Gracioso Pai celestial, adoramos a Ti, a
Tua Presença pessoal, sabendo que Tu não tens nos
deixado às nossas próprias ações, tendo entregado a nós a
Palavra. E Tu fizeste isso no Jardim do Éden. Tu os
deixaste lá, mas Tu levaste a Árvore da Vida Contigo.
Agora Tu estás aqui e Tu não irás nos deixar, mas Tu estás
aqui para nos conduzir ao Milênio, tendo ressuscitado os
mortos e transfigurado um povo. Nós apreciamos muito
isso, Senhor. Ajude-nos agora a estudar a Tua Palavra esta
manhã para ouvir a Verdade e tomar o caminho certo,
Senhor, com o certo – o entendimento certo e a atmosfera
certa, Senhor, o Espírito certo. E então viver isto, nós
rogamos, oh Deus, compreendendo estas coisas. Senhor,
que nenhum de nós possa sair daqui sem algum benefício,
a graça do Deus Todo-Poderoso. Em Nome de Jesus oramos. Amém. Podem se assentar.
2
Agora, esta manhã eu irei de certa forma responder algumas perguntas. Não que alguma pergunta
fosse entregue porque eu não pedi a você para fazer isto. Embora eu mencionasse que nós estaríamos
considerando perguntas. Mas o que você pode fazer agora é deixar as perguntas prontas, deixe-as aqui e nós
as responderemos na quarta-feira, ou traga-as com você na quarta. Mas o que eu estou fazendo é mais ou
menos tentar dizer algumas coisas que possam te ajudar com relação a algumas coisas que eu já disse, que
podem ter levantado alguma questão.
3
E a primeira coisa é esta: o irmão Branham nos disse para aceitar esta Mensagem para a nossa cura. E
eu quero apenas falar sobre isto de modo que nós não tenhamos nenhum mal entendido sobre isto, pelo
menos até onde a minha própria mente está interessada. Agora, primeiro de tudo, a palavra “cura” no grego
é “sozo”. Eu suponho que seja so-zo, ou algo assim, se você pronunciar o seu melhor grego, o qual eu não
pronuncio. Eu simplesmente chamo isso de sozo. E embora na prática isso basicamente e pertinentemente se
aplica a cura em si mesma, isso na verdade é usado muitas vezes como a palavra “libertação”, “salvação”,
“proteção”, “cura”, “beneficência”, e “tornar sadio”.
4
Agora, você pode usar o pensamento de libertação como muitas pessoas fazem, como “ser liberto do
pecado”, mas também é mais básico como “liberto das enfermidades”. Porém você deve se recordar de que
existe uma cura dobrada no Calvário. O Sangue para o pecado e as pisaduras para a cura. E o irmão
Branham categoricamente declarou, como muitos outros estudiosos, que a cura é parte da expiação. E você
está absolutamente apto a beneficiar-se disso.
5
Agora, a grande coisa que as pessoas olham para isso é – eles dizem: “Bem, ei, eu nasci de novo, eu
aceitei o Sangue para a minha salvação, minha libertação do pecado, e eu sei que isso operou uma obra em
minha vida. E se – e depois se a cura estava literalmente na expiação, tudo que eu teria que fazer é invocar o
Nome do Senhor e ser curado”. Agora, isso parece muito bom, e muito difícil para a mente comum
entender, exceto por uma coisa: você não vai simplesmente a Deus e diz: “Agora, Senhor Jesus, salva-me”,
e você se salva – é salvo. Essa é a mentira do diabo.
6
Vamos ir à bíblia. Bem, posso ver que isto será por vários dias ao invés de um dia. Sinto muito por
isto. Se estes pensamentos nunca viessem à minha mente, nós chegaríamos ao todo muito mais rápido. Mas
uma vez que eu faço uma declaração eu tenho que continuar sustentando essa declaração. E nós começamos
no terceiro capítulo de João [16-19], o qual já lemos muitas e muitas vezes. E aqui diz:
Porque Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse
o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê Nele não é condenado; mas quem não crê já
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está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. (Agora, todo mundo para aí,
menos nós. E nós prosseguimos porque não mutilamos a Escritura. O que diz aqui?) E a condenação é esta:
(deste modo, portanto, você pode seguir a Deus e dizer: “Senhor, salva-me. Aleluia, aleluia”. Continue
lendo.) ...a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más.
7
A mesma coisa no Jardim do Éden. A Palavra de Deus veio com o sacrifício, rejeitou a Palavra de
Deus e se tornou mal. Assim, portanto, você não é mais nascido de novo do que nada, a menos que você
aceite a luz que a – da hora, ou a Palavra da hora. Então isso é por sua cura. Se você não pode simplesmente
crer na Palavra da cura, você simplesmente não chegará a isto. Depois você vê aqueles que dizem: “Bem, eu
simplesmente não posso aceitar esta ‘cura dobrada’, eu não posso aceitar isso”. Eles não conhecem a
Palavra de Deus. Eles são pervertedores da Escritura.
8
Agora, temos que observar a nós mesmos, irmão e irmã, não nos iludamos. Eu – estamos falando
sobre cura, sozo, libertação. Podemos ser libertos das enfermidades. Podemos ser salvos das enfermidades.
Podemos estar protegidos das enfermidades. Podemos ser de fato curados, podemos ficar sãos. Deus pode
nos tornar sãos dependendo do que? Da fé nessa Palavra que tem a vida, cuja vida traz a cura. Temos nos
exercitado durante anos continuamente, exceto talvez alguns cientistas cristãos. Aqueles dentre nós que
falam sobre o nome do Senhor em qualquer espécie de salvação. Nós nos exercitamos, esperançosamente à
piedade, ao caráter, a muitas coisas que eu sei que são muito superiores à cura.
9
Porque Deus não curaria o apóstolo Paulo, e Deus não curou muitas pessoas, suponho eu, embora
saibamos que o apóstolo Paulo seja certamente um deles. E nós supomos que Elias é um outro, porque eles
morreram. Paulo não morreu enfermo, eles cortaram sua cabeça fora. Eliseu morreu doente. Mas Paulo
suplicou a Deus três vezes, e ele não conseguiu se livrar da sua enfermidade. Agora, nem William Branham
conseguia se livrar das suas. Vê? Porque existe – existe – existem algumas exceções. Mas nesses casos, eles
não perderam a sua salvação.
10 Então você está olhando aqui, não exatamente a um menor, mas você está olhando para algo que é um
pequeno substituto, um pouco inferior à salvação de sua alma. Isso é muito inferior. Porque a bíblia na
verdade diz: “Temei não aquele que pode destruir o corpo, mas destruí-lo – mas – mas – mas temei aquele
que pode destruir ambos o corpo e a alma no fogo do inferno”.1 Então a cura está disponível para nós. Nós
podemos ser libertos, podemos ser salvos disto, podemos ser protegidos, podemos ser curados, podemos
ficar muito bem, podemos ser curados.
11 Agora, o fato da totalidade eu gosto porque o irmão Branham ao usar a frase “aceite esta Mensagem
para a sua cura”, estava usando a mesma abordagem holística que João estava em 3 João e 2, quando ele
disse: “Irmãos, quero acima de tudo que prospereis e que sejais sãos, como é próspera as vossas almas”.
Agora, você irá observar ali, como o apóstolo Paulo no livro de 1 Tessalonicenses, creio que é 5:23, ele está
falando sobre a santificação do corpo, alma e espírito. Que a Palavra de Deus... Agora, a Palavra de Deus é
um santificador, a Palavra de Deus é Verdade, a Palavra de Deus é o canal do Espírito Santo, que libera a
vida, libera a energia, o dunamis, o poder de Deus. Assim, portanto, ele está dizendo agora da santificante
Palavra que Jesus deixou, ele disse: “Eu estou desejando, eu estou...” – ele disse com João – “eu estou
desejando agora que vocês sejam inteiramente santificados, vocês – e sejam inteiramente moldados para a
obra do Deus Todo-Poderoso”. E lembre-se que isso é um processo da fé. É uma abordagem holística.
12 Agora, o que é uma abordagem holística? A abordagem holística é esta: se tenho algo errado em meu
olho, está tudo bem eu buscar ajuda, talvez medicinicamente. Mas se você quer corrigir a sua visão, você
tem que começar com a pessoa toda. Você tem que trabalhar no corpo inteiro. Ou seja, você pode se dosar
até mesmo com vitaminas e minerais e algumas coisas que o médico lhe dá. Mas realmente, o que você está
procurando é trazer o seu corpo para uma condição onde você não terá esses vários problemas. Em outras
palavras, no ponto em que a parte é tão forte quanto o todo. Isso mesmo. Assim, portanto, você verificará...
e alguém disse: “Bem ei, tenho esta má condição aqui em meu corpo e eu quero isso curado”. Você precisa
trabalhar em todo o sistema. O que limpa o fígado, limpa os rins, limpa as artérias, limpa o seu corpo. Isso é
a abordagem holística. Veja, ele disse isso: “Eu quero que você seja próspero no seu corpo, sua alma e no
seu espírito”.
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13 Agora, em outras palavras, o que estamos olhando não é a abordagem direta. Não estamos olhando
para a abordagem direta para aumentar a minha visão. Estamos olhando para uma abordagem indireta.
Assim, com cura em nossos corpos. Não estamos olhando para a abordagem direta. Eu precisarei de mãos
impostas sobre mim. Isso é bom, você pode fazer isto, e podemos obter resultados. E eu gostaria desta coisa
feita e daquela coisa feita, porém isso é aceitar toda a Palavra de Deus e alimentar o homem interior. Então
na alimentação do homem interior como a alma próspera, nós possuímos uma palavra de promessa de que o
corpo prosperará e que também as suas finanças podem prosperar, embora nós nunca mencionemos isso por
aqui. Porque isso sempre é distorcido. De qualquer maneira tenho explicado isso completamente para você.
Existem princípios colocados que você deve seguir como uma pessoa piedosa, ou você se tornará nada a não
ser uma pessoa invejosa e gananciosa. Não estamos interessados nisto. Estamos interessados na aplicação
espiritual.
14 Então, a abordagem indireta é o que estamos olhando nesta declaração: “Aceite esta Mensagem para a
sua cura”. Ao realmente aceitar esta Mensagem e colocá-la, como disse o irmão Branham, longe dos
cuidados do mundo para a boa terra, a irrigação e a luz do sol, haverá proporcionalmente um corpo
saudável. Porém você deve ser avaliado pela mesma. Você tem que falar sobre isso, ou o diabo
simplesmente o afastará. Você diz: “Bem, eu entendi isso por aquele companheiro, ele está vivendo uma
vida adorável, um bom cristão, mas ha-ha, veja isto, eu ainda o tenho visto apreensivo com enfermidades”.
Esse não é o plano de Deus. Não é o plano de Deus. É para a abordagem indireta que você está olhando.
15 Agora, a abordagem direta é boa. O irmão Branham usava isso porque ele foi enviado de Deus com
um dom de cura para o mundo, e ele foi enviado para orar pelo enfermo, e especialmente para o seu povo
ele foi chamado para ministrar. Então nós apreciamos isto. Mas lembre-se, quando você lida com esta
Mensagem, que é uma mensagem de transfiguração, onde Cristo é levantado com cura em Suas asas, que é a
imortalidade, nós não estamos simplesmente indo para a coisa maior em uma menor, estamos indo para as
coisas maiores nas maiores e as menores seguem junto, da mesma forma como um rabo de ovelha segue a
uma ovelha. E eu não me refiro a cura como um rabo de ovelha. Porém isso não é ruim. Não estou
preocupado com isso.
16 Tudo bem, a abordagem holística está também, de acordo com a Escritura, no êxodo. Bem aí diz que
não havia um fraco entre eles. Suas roupas não se desgastaram. Agora, isso não está garantido para nós. Isso
não está. Outras coisas estão garantidas. Assim, o que estamos olhando então é como no êxodo, um povo
cujas necessidades podem ser completamente satisfeitas sob a condição de sozo, que é a revelação da
Palavra e o resumo absoluto sobre isto; tornando isto seu e meu. Ou seja, quando nós entendemos a
abordagem indireta (agora observe cuidadosamente) entendemos a abordagem indireta, não nos tornamos
satisfeitos ou indolentes, certo? Mas nós seguimos em frente, sabendo em nossas mentes, que eu estou
sendo curado através do processo desta Palavra em minha alma, e que eu não posso falhar.
17 Tudo bem, o terceiro ponto em que nós queremos... Número um foi sozo, número dois é a abordagem
holística. Número três. Lembre-se que o irmão Branham disse: “Se você soubesse quem eu sou todos vocês
seriam curados”. Ou seja, a revelação básica para esta hora é o profeta e o que ele está fazendo e o que sai
do que ele está fazendo, o que Deus quer. E o profeta chamou isso à nossa atenção, Deus queria cura na
igreja, Ele não estava satisfeito com as pessoas não sendo curadas. E lembre-se: “A Maior Batalha Jamais
Pelejada”, como que o irmão Branham falou do diabo estando nesta coisa, colocando coisas sobre nós e – e
– e tentando destruir a nossa fé. Ele – ele simplesmente parecia falar sobre a armadura de Deus que vem
contra o inimigo.
18 Agora, nós levantamos isto aqui em várias lições. E vocês podem refrescar as suas mentes. Mas
lembre-se, devemos compreender quem foi o irmão Branham, o que foi o seu ministério, como o seu grande
dom de cura existiu e que isso foi para o povo. Mas lembre-se, era para você estudar para se familiarizar
corretamente com o que o profeta estava para fazer e não tentar fazer ele ultrapassar o que ele estava
suposto a fazer em nosso favor.
19 Agora, o irmão Branham tinha um dom de cura, muito, muito maravilhoso. Mas eu quero que você
observe algo sobre o dom de cura. E nós o vimos operar. Ele estava... creio que isso foi em Bellingham, que
fica lá no estado de Washington. E naquela – naquela reunião eles tiraram cerca de treze crianças e talvez
quinze – algo de uma escola de surdos e mudos. Cada criança individual ouvia e falava. Porém eles as
colocaram de volta na escola de surdos e mudos, e cada criança voltou para onde ela estava, até onde eu sei.
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O irmão Branham disse que você pode estar deixando esta plataforma e perder a sua cura depois de um
dom.
20 Vê para o que você está olhando? Mas nesta Palavra você não faz isto. Vê? Porque a abordagem
indireta, que é a abordagem holística, é você fortalecendo o seu corpo. E uma vez que você obtém o seu
corpo fortalecido... e leva-se algum de tempo para se fazer isso. Veja que leva-se vinte e um dias para algo
começar a sair do seu sistema. Leva-se três meses contínuos para mudar suas células. Leva-se dois anos para
se fazer alguma outra coisa. O Dr. Kelly disse que leva-se quatro gerações para se viver adequadamente,
comer e dormir, e de exercícios para se trazer bebês saudáveis de volta a esta terra. Nós não temos tempo.
21 Há somente uma esperança que você e eu temos, que é a abordagem holística. Essa é a razão pela qual
o irmão Branham disse para aplicar esta Palavra, aplicar esta Palavra, aplicar esta Palavra. E antes que ele
saísse de cena ele reclamou cura no nome do Senhor. Ele acreditava nisso. E sabe de uma coisa? Ele
pensava até mesmo em um futuro ministério, e ele vai se encontrar com Deus... Não desperdice a Palavra
irmão e irmã. Sabe, eu lhe direi uma coisa: você não percebe isso, e perdoe pelas minhas terríveis
expressões, mas você simplesmente pegou um tigre pela cauda. Ou seja, você – você tem puxado através da
moita que você acabou de agarrar a cauda. Você irá puxar em toda parte dessa maneira, mas você chegará
lá. [“Amém”] Sim. E você chega lá quando o tigre chega... o leão, o tigre, você tem um... vamos por assim,
o leão tem um leão pela cauda. Não um urso. O leão da tribo de Judá, irmão e irmã. Então sabemos quem o
irmão Branham foi e é.
22 Número quatro. Ele disse que os dons, por assim dizer, estão na prateleira. “Oh, que o doce Espírito
de Cristo possa vir mais e mais na igreja até que os dons por assim dizer, fossem postos na prateleira...?...
Seu Espírito, e todos curados”. O que Ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo que mais e mais da
Presença de Cristo, que é a realidade da Palavra, se acumulou mais e mais em nossas igrejas, mais e mais
daqueles do mundo invisível estão chegando mais perto de receber os seus corpos glorificados. Tudo é
propício para trazer a cura para a igreja, com base nesta Mensagem. Não deixe esta Mensagem passar. Não
me interessa o que alguém diga. Tudo é propício para o desenrolar disso.
23 Então aqui está isso hoje. Tudo agora saindo da Palavra: caráter, fruto, amor, atmosfera, cada coisa em
particular está saindo desta Palavra aqui. Vê? Nada a não ser a Palavra do Deus Todo-Poderoso. Não
estamos olhando para as pessoas, não estamos olhando para os líderes este e aquele, estamos olhando para
esta Palavra onde o Espírito de Cristo está. Todas estas coisas, vindo, e especialmente vindo para a alma,
cuja alma saudável nos dará o que precisamos até mesmo ao ponto da imortalidade.
24 Agora observe. Foi a alma de Eva que tinha se corrompido. Foi a alma de Adão que tinha se
corrompido. Foi isso que trouxe tudo isto aqui fora e toda esta morte e toda esta tragédia. Deixe a alma
entrar na Presença de Deus, irmão e irmã. Nós veremos algo maior do que o pentecoste. Eu posso não ver
isto, mas você verá. Haverá – existe – existe – nós não – nós não – nós não estamos interessados no
pentecoste. Estamos interessados no pós pentecoste, o ápice e o pináculo do que a fundação tinha como
objetivo. E nós o temos. [“Amém”] Que é a Presença de nosso Deus na forma do Espírito Santo e a Coluna
de Fogo. Isso está bem aí. Essa é a glória Shekiná. Isso não é Deus. Isso é uma emanação. Essa é a razão
pela qual Jesus não era Deus. Ele era a – a configuração da emanação. A soma e a total substância dos genes
e dos atributos e – que estavam em Deus.
25 Número cinco. Em “A Maior Batalha Jamais Pelejada”, o irmão Branham disse-nos e você se lembra,
ele disse: “Se você não pode receber toda a Escritura”, (isso é o que ele está dizendo) “basta aceitar até
mesmo uma Escritura e continuar martelando: ‘Pelas Suas pisaduras eu sou sarado, pelas Suas pisaduras
eu sou sarado. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara’.” Vê? Então tome alguma
Escritura e apegue-se a ela. E isso é o que eu tenho em mente enquanto estou falando disso, esta manhã.
Especialmente como em Filipenses 4:19 eu disse isto: “Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades por
suas riquezas em Cristo Jesus”. Uma das necessidades é a cura. E conhecemos a Presença de nosso Senhor e
Salvador, Jesus Cristo aqui, conhecemos a Escritura, temos esta Mensagem que nos cura, assim, portanto,
podemos dizer em nossas mentes, como eu estou dizendo em minha mente, e eu estou: “Esta Mensagem é a
minha cura. [“Sim”] Ela é a minha libertação. Ela é a minha salvação. Ela é a minha proteção. Ela é a minha
beneficência que está me tornando são”. Veja, é para isso que estamos olhando quando usamos esta
terminologia.
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26 Número seis. Esta Mensagem é a base da imortalidade. “Subindo com cura em Suas asas”. Agora, a
bíblia lhe diz categoricamente, isso está em Efésios capítulo 1:17-21. Que a revelação trazida pelo próprio
Deus para a igreja revela completamente Jesus Cristo no final, ressuscitando os mortos, imortalizando-nos e
levando-nos direto para os lugares celestiais em Cristo Jesus. O que, é claro, será a atmosfera superior para a
Ceia das Bodas. Agora, é para isso que você está olhando.
27 Então, com isto em mente, devemos entender que o irmão Branham muitas vezes, categoricamente
falou sobre as curas, os milagres, o ministério que ele possuía (que foi a parte probatória de ter sido enviado
por Deus) que foi o sinal da ressurreição do Senhor Jesus Cristo em nosso meio. Agora, talvez essa não seja
uma declaração cem por cento escriturística em que você pode por o seu dedo e tirar isto da bíblia. Mas é o
ASSIM DIZ O SENHOR. E está baseado em Atos capítulo 3, onde diz a você distintamente: “A este a
Quem vós crucificastes, Deus ressuscitou e Ele é responsável por este milagre”. Assim, portanto, a
ressurreição foi provada pelo milagre. Então isso é categórico em seu sentido particular. Agora, isso nos
levará à imortalidade.
28 Sete. Com isto em mente, o irmão Branham um dia ficou de pé na fila de oração, e eu não irei
minimizar isto, porque nós – nós fazemos isto aqui tantas vezes quantas forem necessárias. Mas ele disse:
“Aqui está uma senhora, Senhor, que não possui fé o bastante para simplesmente receber o Espírito Santo
sem alguma evidência. Ela gostaria de falar em línguas. Então Senhor, deixe-a falar em línguas como uma
pequena ajuda para ela”. Agora, isso é o que esta imposição de mãos é. É como um – como um ponto de
contato, como disse Oral Roberts. E outras pessoas disseram isto. Eles diriam isto. Assim o que estamos
olhando, então, não é colocar de lado ou impor as mãos, embora categoricamente o irmão Branham dissesse
que isso era um rito judaico. Mas ele continuava fazendo isto todas às vezes, porque isso satisfazia as
pessoas. E eu acho que o entendimento tinha a ver com o que Oral Roberts muitas vezes disse, que foi isto:
“este é o seu ponto de contato, este é o momento quando mãos são impostas e nesse ponto você crê”.
29 Agora, eu mesmo tenho feito isso nas filas de oração. E o meu ponto de contato com as pessoas é este,
porque eu encontro pessoas que são muito estranhas. Eu sou um estranho, todos nós somos estranhos. Que
isso possa também ser admitido. Sabe de uma coisa? Eles são como as duas velhas senhoras escocesas que
disseram: “Que coisa”, ela disse, “às vezes eu acho que o mundo todo está esquisito menos você e eu. E às
vezes eu acho que você está um pouco esquisita”. [Risos – Trad.] E é dessa maneira que é. Somos um pouco
esquisitos, sabe. Mas de qualquer maneira, as pessoas são um pouco peculiar, então eu teria que ter certeza
de que minha fé estava em linha com o serviço a ser prestado por meio da oração para o povo.
30 Então eu diria: “Agora veja, vamos chamar uma fila de oração, e eu darei a você exatamente dois
minutos para vir até aqui. Após o segundo minuto, ninguém mais vem, porque eu não orarei por você”. E a
razão é esta: eu não terei fé para orar por você, porque eu estou olhando de um a cinqüenta pessoas, seja
quantas virão. É exatamente para isso que estou olhando. Não olharei para mais. E sabe de uma coisa? Isso
funciona. E isso não é psicológico. É simplesmente que você não pode ter uma igreja e as pessoas
brincando. Tome uma decisão de que maneira você irá. Veja, a batalha da mente. Essa é a razão pela qual
esta mensagem que eu estou pregando é muito apropriada para este momento. Você tem que tomar a sua
decisão sobre esta Palavra. Isso realmente funciona?
31 Agora, muitas vezes cura é uma coisa muito peculiar. Agora, como disse o irmão Branham – e ele usa
uma linguagem forte – ele disse: “A prostituta poderia vir da rua e ser curada, enquanto alguma pequena
querida e santa idosa de Deus, tentando servir a Deus por trinta anos não consegue mais cura do que
nada”. Porque a prostitua crê. A mulher não cria.
32 Então veja, se você realmente quer chegar a algum lugar, em minha opinião, estou lhe dizendo o que
eu creio neste ponto. Se eu tiver que mudar isso mais tarde, eu terei que ser honesto e dizer a você que
cometi um erro, e eu terei que mudar isto. Mas quando o irmão Branham disse: “Aceite esta Mensagem
para a sua cura”, eu gosto disso. Mas a verdade real do assunto é que aceitar esta Mensagem para a sua
cura é isto. Realmente, recebendo a partir de dentro para fora, e sabendo que você tem alguma coisa, você
tem uma vida em você e uma Palavra que está edificando você na santa fé e dirigindo você.
33 Você diz: “Sou um crente tão forte quando se trata de comer bem”. O irmão Branham também era. Ele
sabia que ele não podia tomar café então ele não o tomava. É um assassino. Essa é a razão pela qual...?...
está em crescimento o tempo todo. Isso tira – tira toda a flora intestinal boa, e depois deixa todo o lixo
dentro de você e penetra nas paredes de suas entranhas, e chega à sua corrente sanguínea. Isso simplesmente
quase me matou quando me pegou. E eu estou aqui para deixar claro a você que o – eu ainda estaria confuso
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hoje, exceto que eles finalmente descobriram que o nysarol trabalha três dias seguidos e dois dias de folga.
Porque um pequeno – pequeno velho vírus ali pode sofrer mutação. Após três dias ele muda a partir de
então e depois ele volta direto para onde ele há pouco ali se encontrava. Então quando a droga termina, você
está pior do que nunca. Eu passei – eu passei por uma tortura para aprender algumas coisas. Porém eu lhe
digo uma coisa: estou aprendendo mais e mais para aceitar esta Mensagem como a minha cura. E aprender
mais e mais que isso é uma abordagem holística.
34 Veja, cada palavra mesmo nesta hora se ajusta com a Palavra do Deus Todo-Poderoso porque não
existe nenhuma palavra que não seja de Deus. Diga-me uma palavra que não seja de Deus e você terá que
comer – terá que comer isso. Porque tudo isso é de Deus. Isso é apenas o que o diabo faz com isso. Veja,
uma mentira nada é senão a verdade pervertida. A imoralidade é – na verdade é alguma coisa moral que eles
puseram numa atmosfera errada. Então estamos olhando para estas coisas aqui.
Agora, isso é tudo que eu desejo falar sobre isto neste momento. Mas agora, se você tiver perguntas e
você acha que isso não está claro o bastante, escreva-as e traga-as aqui, e nós trataremos disso mais adiante.
35 Agora, a próxima questão que eu quero responder é esta porque – e falar a respeito, é sobre o pastor.
Você sabe que eu sou um pouquinho incomodado e alguns de vocês são bastante incomodados, mais do que
eu porque isso é mais recente para você do que para mim, o que alguns destes pregadores vão fazer para as
pessoas. E eles pegarão as declarações do irmão Branham para se justificarem. Sabe, e eu não posso aceitar
isso.
36 Então, uma das principais coisas, e eu tomarei esta como número um, não precisa ser, mas o irmão
Branham fez uma declaração de que o pastor é o marido espiritual da igreja. Vamos falar sobre isto. Porque
eu sei que isso está em suas mentes e você simplesmente se pergunta o que eu realmente penso disso. Então
vou dar a você algum auxílio sobre isto.
37 Número um. Bem, primeiro de tudo ele estava se referindo ao pastor local na igreja local. Então você
não pode ir além disso. Ele está se referindo, número um, ao pastor local para a igreja local. E a igreja local
possui um pastor local, ele é o marido espiritual para a igreja. Mas você deve se recordar ao mesmo tempo,
que a declaração que foi usada, não ao mesmo tempo, mas o mesmo homem usou esta declaração sobre o
pastor e a igreja. Ele disse: “A igreja se sujeita ao seu pastor, e o pastor se sujeita à igreja”. Em nenhum
momento o marido está sujeito à esposa. Assim, portanto, a declaração que o irmão Branham fez de que o
pastor é o marido espiritual da igreja, e ainda assim estar sujeito à igreja limitou o significado dessa
terminologia, e lança-a numa luz muito forte que é melhor considerarmos todos os meios possíveis de modo
a não cometermos um erro e você ser afastado.
38 Agora, esse negócio do pastor ser a cabeça espiritual – marido... quando eu vi determinadas igrejas
fazerem isto, e eu vi especialmente uma igreja, eu disse: “Observe, a próxima coisa que poderia acontecer
seria o marido espiritual se rastejando na cama com uma das mulheres espirituais”. Isso nunca chegou tão
longe antes que a igreja o expulsasse. Agora, eu sou um falador rígido, e não sou gentil. Talvez você tenha
que explicar isto depois para os seus filhos, sinto muito, mas eu estou – eu falo para adultos e eu
simplesmente não removo os meus socos. Sinto muito por vocês pessoas que possuem filhos, mas vocês
entendem isto quando vocês vem aqui. Isso é simplesmente parte do jogo da vida. Você tem que obter isso
francamente deste púlpito. É exatamente, quando você perverte qualquer Escritura, você mesmo se torna um
pervertido. [“Amém”]
39 Então vamos observar esta declaração: “Ele é o marido espiritual, mas ele está sujeito à igreja”. E a
igreja está sujeita a ele. Assim, portanto, sabemos a partir dessa declaração que existe alguém em autoridade
sobre o pastor e o povo. Porque ambos estão sujeitos a alguma autoridade. Caso contrário eles sempre
estariam disputando sobre quem vai estar sujeito a quem. De qualquer jeito é dessa maneira que maridos e
esposas fazem. Não deveria ser. Isso não deveria ser na igreja. Vê?
40 Certo, então tudo bem, referindo-se à igreja local, não que não exista alguém que seja de uma
autoridade mais elevada do que o pastor local. E ele é um membro vivo da Noiva tal como em 3 João,
versículos 9 e 10.
Eu escrevi para a igreja; mas Diótrefes, que ama ter a preeminência entre eles, não nos recebe. Por
isso, se eu for, lembrarei das obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas; e, não contente
com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, (alguma vez você ouviu pregadores
assim? Oh, nós sabemos, nós os conhecemos) e os lança fora da igreja.
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41 Ele põe o velho golpe final sobre você. Ele lhe diz que... você não pode ter companheirismo com
determinadas pessoas... E ele – a palavra é – ele tem a congregação que afasta2 você, a-f-a-s-t-a, afasta você.
Parece-se com o chiado de uma antiga locomotiva passando. Ele está expirando o vapor para que ele tenha
algo para empurrar sobre as pessoas. A autoridade em nossa hora foi o profeta e é a Palavra. [“Isso mesmo”]
Nos dias de João havia doze deles, um foi possuído pelo diabo. Ele se perdeu e então Deus levantou Paulo.
Hoje não temos ninguém para vir e resolver as nossas disputas a menos que você decida chamar alguém que
você pensasse que fosse uma boa pessoa do Senhor. Você poderia fazer isto. Mas as igrejas locais tem
autoridade local e elas deveriam resolver tudo entre elas mesmas com a Palavra de Deus como o grande
padrão. Isso é o crítico. Nada mais é.
42 Número três. O irmão Branham poderia estar se referindo a si mesmo quando ele fez esta declaração
porque ele sempre fazia sobre tudo que ele dizia, como o marido espiritual. Porque ele disse que Elias era o
pastor para Jezabel e para Acabe e para toda a igreja, soubessem eles disso ou não. E ele disse que na sua
própria igreja havia uma multidão mista: crentes, incrédulos e crentes manufaturados. E muitas vezes ele
dizia: “Não pense assim, eu captei os seus pensamentos”. E você pode dizer que eles estavam sentados bem
ali com a sua idolatria trinitária e que não seriam sacudidos disso. E você poderia ver mulheres sentadas lá
com os seus olhos maquiados de sombra e parecendo como se elas há pouco viessem de uma Max Factor3 –
fábrica ou – ou devota da Tammy Fay Baker4 e ele nada dizia para elas. Ele simplesmente deixava a Palavra
vir e seguir o seu caminho.
43 Tudo bem, ele também poderia estar se referindo ao fato de que ele aqui, como um mensageiro da
Sétima Era da Igreja, o qual foi o verdadeiro vigário de Jesus Cristo, colocando-se em Seu lugar, o Espírito
Santo. Porque a bíblia diz: “Ao mensageiro que está na igreja de Laodicéia, assim diz o Amém” e assim por
diante. Depois no final aqui diz: “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz”. Então você sabe portanto
que o profeta possuía o ouvido e se tornou a boca para os nossos ouvidos. E nós o ouvimos. Nós
literalmente ouvimos a Deus. O mesmo como Wes... John Wesley e Lutero, e Columba e Martin. E lembrese que eles estavam sob a igreja católica, embora independentes, eles estavam debaixo daquela grande era
de trevas. E então depois – antes deles, então foi – foi Irineu, e então Paulo. Sete grandes mensageiros. Cada
um foi legitimamente para o povo assumindo o lugar do Senhor Jesus Cristo.
Agora hoje que o irmão Branham partiu, temos a Coluna de Fogo aqui. Eu não creio – não neste
edifício, mas Ele está na Noiva de alguma forma. Não tente imaginar coisas, apenas tenha fé em Deus.
44 Então, número três. Agora vamos olhar exatamente para a Escritura para a nossa resposta porque Jesus
é o verdadeiro marido da igreja. Agora ouça, Ele é o Pastor de acordo com a Palavra. Por quê? Porque Ele é
o bom Pastor e a palavra “pastor” é a mesma palavra que é usada para “pastor”.5 Então vamos à bíblia.
Vamos começar a ver como que o pastor se torna um marido espiritual. Vou me mover a isto. Eu não sou
um pastor de verdade. Não vou me mover a nada. Vou ler isso e vamos ouvir isso juntos.
45

João 10:11.
Eu sou o bom Pastor; o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. (Totalmente dedicado. Todos os dias
em que ele viver ele viverá para os outros, e na morte ele irá pelos outros, se necessário. 14). Eu sou o bom
Pastor, e conheço as Minhas ovelhas, (Quão bem conhece os pastores o povo? Boa pergunta. Pode alguém
realmente conhecer alguém? Oh, não realmente, mas depois novamente você pode. Você pode.) ...e das
Minhas sou conhecido.
46 Quantos realmente conhecem o pastor? Você pode ver aqui dessas Escrituras que eu estou lendo, que
se você tiver qualquer lembrança de tudo, você pode ver porque este púlpito tem sido ocupado e dito muitas
coisas que tem sido dito ao longo dos últimos anos. Não estou colocando isso sobre você, como se você tem
que receber a culpa, se existe alguma culpa. Estou colocando isto sobre nós. Tentamos ser fiéis aqui nesta
área em particular.
47

O versículo 16:
Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco; também Me convém agregar estas, e elas
ouvirão a Minha voz, e haverá um rebanho e um Pastor.
2

Do inglês “shun”, que também pode ser “evitar”. Lee Vayle fará uso desse fonema para comparar com o som de uma
locomotiva – N.T.
3
Firma de cosméticos americana fundada pelo russo Max Factor – N.T.
4
Tammy Faye Bakker Messner é ex-esposa do televangelista e mais tarde criminoso condenado Jim Bakker – N.T.
5
Do inglês “shepherd”, que regularmente é mais utilizada para o que pastoreia rebanhos de animais – N.T.
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Agora, nós simplesmente usamos estas Escrituras para mostrar a você que qualquer pastor deve
categoricamente basear a sua vida e os seus modos no ministério do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ir a
Hebreus 13:20, e de volta ao versículo 7 mais ou menos.
“Minhas ovelhas ouvem a Minha voz e Me seguem”. Antes de lermos isto, vamos considerar João 17
onde Jesus está falando a Pedro: “Apascenta as Minhas ovelhas, apascenta as Minhas ovelhas, apascenta as
Minhas ovelhas”. Os católicos dizem: “Governe as minhas ovelhas, governe as minhas ovelhas, governe as
minhas ovelhas”. Ambos estão errados. É “Governe as Minhas ovelhas, apascente as Minhas ovelhas,
governe as minhas ovelhas”. O que significa que deve haver uma constante aplicação e pressão da Palavra
sobre o povo. [“Amém. Isso mesmo”] Você não diz: “Bem, a Palavra diz que nós faremos isto”. Mas uma
verdadeira pressão organizada pelo próprio pastor sobre a congregação para levar a Palavra e para assimilar
essa Palavra e deixar que essa Palavra venha para fora através do indivíduo.
48

Agora observe o que ele diz: [Hebreus 13:17]
Obedecei àqueles que governam sobre vós, (que – que faz a ovelha ouvir e obedecê-lo) e sujeitai-vos;
porque eles velam por vossas almas, (não por suas mulheres e suas carteiras, ou sua casa ou o que você
possui) ...para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil.
Isto é parte de sua abordagem holística para cura. Agora, como tenho frequentemente dito: “Vamos
para casa?”. Você vai sentar aqui, ou você irá receber a mensagem e fazer algo sobre isto. Porque aqui está
o que isto disse. Agora, isso não é obedecer a Lee Vayle, porque eu vou ler para você o versículo 7.
Lembrai-vos dos que governam sobre vós, que vos falaram a Palavra de Deus, cuja fé imitai,
considerando o fim do seu comportamento.
49 Você pode ver para onde o pregador vai, você quer ir com ele. O pregador segura a vara de ferro.
Você quer ir por esse caminho? Eu pensava que a bíblia ensina a suportar e tolerar e dar a outra face. Agora,
eu ensinei a todos vocês por um longo tempo de que há somente um lugar onde você não vira a outra face, e
isso é sobre a Palavra revelada de Deus. [“Amém”] Qualquer outro lugar você pode virar a sua face, menos
da Palavra revelada de Deus você nem ouse virar a sua face, ou você irá para o inferno.
50 Hebreus 6. Eu vou ler para você se você quiser ler isto, você o conhece. Bem ali. Isto é o Trono
Branco, irmão e irmã. Você não – ouça – você não consegue outra chance no Trono Branco. Você a tem
agora. Isto é o Trono Branco. O Juiz está aqui. Que Juiz? O mesmo Juiz que Daniel 10. Este – Daniel, livro
de Daniel é o mesmo Juiz em Daniel 4. Eu acho que é também, talvez 7, como está em Apocalipse 1. Não
outro Juiz. Para quem você está olhando? Você não vai sair daqui para além da decisão de Deus, irmão e
irmã. Sair daqui em qualquer – qualquer boa saúde. Isso não pode ser feito. Vê? Isso não pode ser feito.
51 Tudo bem. “Lembre-se daqueles que tem governado sobre você. Obedeça aqueles que tem o governo
sobre você e submeta-se a eles; porque eles são os que tem ensinado a você a Palavra de Deus, cuja fé
imitai”. Ou seja, cuja revelação vocês dão ouvidos. Agora, no dia em que alguma igreja tiver qualquer
reunião fora da diretiva prescrita do pastor, essa igreja irá para o ralo. Não pode haver reuniões de negócios,
não pode haver reuniões de diáconos, a menos que eles tenham sido permitidos a assim fazer. Não pode
haver reuniões de oração, não pode haver companheirismo, ficar... se reunir sobre qualquer base que
causasse divisão longe de uma autoridade que Deus estabeleceu pela Sua própria Palavra. Porém isso não
faz dele um ditador. Isso faz da Palavra o ditador.
52 Você diz: “Por que você diz isto?”. Porque o irmão Branham disse isto. Ele disse: “O primeiro sinal
de uma igreja indo para a panela é convocar reuniões de oração”. Porque é sempre um homem ou mulher
fazendo isto, e eles querem questionar.6 Agora, nós tivemos isso há um longo tempo atrás lá no oeste daqui.
Uma mulher fez isto. E eu não sabia que ela havia feito isto. Eu voltei e tirei fora o direito de cabelo dela,
porque ela já havia feito isso na igreja de Lee Miller. E ela pensou que o – Ray e eu tinha se reunido. E ela
está a um milhão de milhas fora. E ela ainda estará a um milhão de milhas fora, porque para começar ela
nunca compreendeu. E ela nunca compreenderá, do modo como ela está indo.
53 Agora, você tem que ter isso corretamente, irmão e irmã. Existe alguém ordenado aqui. [“Amém”] E
você tem que ouvir, porque essa pessoa é responsável a prestar conta. E isso é o Trono Branco agora. Pode
se assentar bem aqui e não se preocupe porque eu sou um pato morto se eu lhe ensinar errado. Você não tem
que sair por aí e se preocupar com isto. Eu ficarei muito contente em encontrar alguém que venha e me diga

6

Do inglês “undermine”, que significa minar ou questionar um conceito ou uma liderança – N.T.
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onde eu estou fora da Palavra. Eu não estou fora da Palavra. Não estou preocupado com isto nem um
pouquinho, irmão e irmã. Não neste último dia.
54 Agora aqui diz: “Que eles devem prestar conta para que eles possam fazer isto com alegria e não com
tristeza”. Em que ponto você acha que a minha alegria foi estabelecida aqui nesta igreja? No fato de eu
possuir um quadro de obreiros completo que pode se levantar a qualquer momento, sob qualquer
consideração e dar um bom testemunho a esta Palavra que nós pregamos e compreendemos, a Mensagem do
tempo do fim. Também as suas vidas são apropriadas. Nunca tive um grupo melhor de homens com que
trabalhar em toda a minha vida, e nunca espero ter novamente. Eu não espero viver por muito mais tempo. E
eu não espero que vocês fiquem aqui se eu partir, que é morrer. Você não estará aqui por muito mais tempo
pela graça do Deus Todo-Poderoso. Estamos saindo daqui.
55 Agora, você perceberá aqui que este versículo da Escritura que eu li é exatamente o que Jesus citou
quando Ele citou aqui em João 10 e 11 – 14 melhor.
Eu sou o bom Pastor, e conheço as Minhas ovelhas, e das Minhas sou conhecido. E... as Minhas
ovelhas ouvem a Minha voz... e elas Me seguem.
E assim por diante, você pode entender todos estes versículos aqui pela leitura deste capítulo 10. E
você pode ver como o pastor está suposto a regular-se perante o povo.
56 E lembre-se, o ministério quíntuplo é um ministério peculiar, em que o irmão Branham o explicou. A
eleição quíntupla é mesmo muito diferente de um presbítero e de um diácono porque você vai esperar muito
mais deles, pessoalmente, até mesmo por meio de caráter e conduta, que você obtém de um pastor, ou de um
mestre, ou de um profeta, ou evangelista, ou do apóstolo. Sabe por quê? Porque eles são homens dotados. E
existe uma coisa estranha sobre um dom. Nós não cremos como algumas pessoas creem: “Você põe uma
coleira para trás e um manto negro, você está coberto, e depois sai aqui e peca”. Nós não cremos nisso nem
por um minuto.
57 Mas nós cremos que um mestre lida com a Escritura como nenhuma outra pessoa o faz. Um
evangelista pode trazer almas e lançar uma rede como nenhum outro faz. Um pastor pode sentar e segurar as
mãos das pessoas e mantê-las em amor como ninguém mais pode fazê-lo. O apóstolo sai lá e ele – ele sairá
num campo estrangeiro e começará uma obra e voltará para casa de uma maneira como ninguém mais pode
fazê-lo. E o profeta subirá lá e pregará e ele pregará os juízos de Deus e as coisas de Deus e até mesmo
profetizar certas coisas que acontecerão como ninguém mais pode fazê-lo. E esses são homens dotados. Isso
não se encontra em qualquer conduta ou seja o que for, isso se encontra em um dom.
58 E isto não deveria jogar você em um laço quando você entende que o Sr. Judas foi capaz de levantar o
morto, e era o diabo. “Um de vocês é um diabolos”.7 Você pode ter qualquer dom que você quiser, falar em
línguas e profetizar como Balaão. Você pode sair por aí e impor as mãos sobre o enfermo e negar a própria
revelação do Deus Todo-Poderoso e blasfemar e ainda assim fazer isto. Então por que você não
compreenderia que um ministério dotado poderia dar a você cada coisa em particular que você queira,
embora não da maneira como você a quer? [Fim do lado 1 da fita – Trad.]
59
(...) [Vá em frente] Agora, você sabe que eu não estou falando sobre alguém sendo pecador, porque
nós condenamos isso e detestamos isto. Nós vamos contra isto. Pecado é pecado não importa quem esteja
em pecado. Mas eu quero que você compreenda que é por causa disso que é muito necessário que você
entenda isto.
60 Tudo bem. Vamos voltar agora para 1 Coríntios capítulo 15. Este é o momento em que estamos
vivendo. Versículo 20. Este é o tempo da ressurreição. E aqui diz a respeito do tempo da ressurreição e da
imortalidade.
Agora Cristo ressuscitou dentre os mortos, e Se torna as primícias dos que dormem. Porque assim
como a morte veio por um homem, também a ressurreição (dentre os mortos, ou) dos mortos veio por um
homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas
cada um em sua própria ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na Sua vinda. (Ou Sua
aparição ou Sua Parousia).
61 Agora, aqui diz que nesse tempo o destino começa. Este é começo do fim, em seguida após isto, a
Presença de Cristo. É melhor você procurar porque você chegará a isto, é o fim. O tempo tem se misturado
7
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com a eternidade, saiba você disso ou não. O Trono Branco começou. Está tudo acabado. A imortalidade
está à porta.
62

Agora observe:
Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus – a Deus, ao Pai, e quando houver
aniquilado todo o império, e toda a potestade e força.
Agora, a respeito de Quem ele está falando aí? Ele está falando sobre Deus. Ele está falando sobre,
primeiro de tudo agora, do Filho, cuja Presença é conhecida, a Coluna de Fogo, o Espírito Santo, o mesmo
Jesus que nós temos – em corpo – em forma corpórea está aqui na Coluna de Fogo. Aquele mesmo agora
aqui presente, Ele é Quem está fazendo tudo isto, para que esse Espírito que nos leva para a Presença do
homem literal, Se encarna para nós.
63

Agora o que está acontecendo é isto:
Ele deve reinar até que Ele ponha todos os inimigos debaixo de Seus pés. O último inimigo destruído
é a morte. Porque Ele tem que sujeitar todas as coisas a Ele. (Agora, isso é por meio da cruz, é tudo
potencial, está tudo feito) Mas quando Ele diz que todas as coisas Lhe estão sujeitas, é evidente que Ele é
deixado de fora, que Lhe sujeitou todas as coisas.
64 Veja, ele está falando sobre duas pessoas aqui. Agora, Quem é a pessoa acima do Filho? Esse é Deus,
porque esse é o Pai. Então do que ele está falando? Do Pai um dia recebendo o Reino de volta e tendo tudo
em controle como o irmão Branham viu e nos contou. A Nova Jerusalém, o Cordeiro no trono e a Coluna de
Fogo acima do trono. Você está olhando para isto.
65 E quando todas as coisas Lhe estiverem subjugadas, (que é colocado em ordem sob Ele. Quando
todas as coisas estiverem verdadeiramente em divina ordem sob Deus novamente. E ainda não estão, mas
elas estão chegando lá, começando agora mesmo. [“Sim”] Vê?) ...então o Filho também Se sujeitará a Ele
(para a divina ordem. Com Quem? Com O que está fazendo a sujeição. Deus tirando de volta de Satanás.
Restauração perfeita. Vê?).
66 Agora, isso já começou. O que está fazendo isto? Se a Palavra não faz isto isso não será feito nesta
igreja. E eu não estou levantando a minha voz para gritar com você, estou apenas lhe dizendo algo. Não vou
montar rebanho em você. Nós não fazemos isto aqui e não iremos fazer isto aqui. Se você merece
ostracismo, você não irá consegui-lo. [Risos – Trad.] Agora, você pode morder e ser louco, porque eu não
vou levantar um dedo. Eu deixarei você sentado. E mais tarde eu vou lhe dizer por que. Você solta o seu
próprio vapor e o explode de suas orelhas, de qualquer maneira você quer fazer isto. Porque eu não posso
fazer isto por você. Eu não posso aceitar essa Palavra por você. Eu posso decompor isto e alimentar isto
como o profeta me disse para fazê-lo, e disse outros. E disse: “Veja Lee, eles não estão recebendo isto. Está
sobre suas cabeças. Talvez você consiga esmiuçar isto e ensiná-los”. Estou fazendo o meu melhor no plano
mortal para dar-lhe algo que seja compatível com você, fornecendo a você que é semente, você fará isto.
Agora, você precisa de um pastor, você precisa de um ministério quíntuplo. Isso não irá fazê-lo por você. É
somente o que eles podem fornecer.
67 Agora vamos ir a 1 Pedro capítulo 2, e o versículo 25 é o que eu quero aqui. E aqui diz... Bem, vamos
ler somente o 21:
Porque para isto sois chamados; pois Cristo também padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para
que sigais as Suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na Sua boca se achou engano. (Ele é um
exemplo) O qual, quando O injuriavam, não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-Se
Àquele que julga justamente.
Agora, o justo Juiz está aqui agora. Lembre-se, o justo Juiz de Jesus era Deus. Através do que? Da
Palavra. Ele não disse: “Eu sou o Juiz, o que faço Eu? Oh isso, não Me interessa o que Você faz, Eu sou o
Juiz. Eu julgarei você”. Oh, você diz: “Eu quebrei a lei?”. Ele disse: “Qual de vocês Me convence de
pecado?8 Você pode atirar em Mim se você descobrir que Eu estou errado em uma palavra”. [“Amém”] Eles
não podiam fazer isto.
68

Agora:
Levando Ele mesmo em Seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, (não deixou algum outro fazer
isto) para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça; e pelas Suas feridas fostes
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sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas; mas agora tendes voltado ao Pastor e Bispo das vossas
almas.
Quem é o nosso ancião? Jesus. Quem é o nosso pastor? Jesus.
69 Agora, antes de Jesus nascer, Davi disse: “O Senhor é o meu pastor”. Era o mesmo Jesus, porém Ele
apenas assumiu um corpo humano. Agora o seu pastor está aqui hoje. Esse é Aquele, disse o irmão
Branham, a Coluna de Fogo vai nos levar para o Milênio. E as ovelhas conhecem a voz do pastor e elas o
seguem e ele é o seu líder. Assim, portanto, o pastor deve ser um líder na Palavra. Essa é a razão pela qual o
irmão Branham disse que ele não queria ninguém na sua igreja discutindo doutrina, nem mesmo os
diáconos. Eu não creio que ele especialmente dissesse a palavra “diácono”. Porém ele disse que não queria
ninguém fazendo isto, porém ele disse que todos que discutem doutrina deveriam vir até o pastor.
70 Bem, não estou tentando substituí-lo, mas nesta igreja em particular eu creio que cada – eu creio que
os – os homens aqui em particular, e as mulheres também, podem testemunhar para várias pessoas. Eles
estão autorizados a fazê-lo. Mas eu creio que o homem tem um bom entendimento. E eu creio que quando
eles conversam com as pessoas eles deveriam dizer: “Bem, agora este é um ponto aqui que eu creio que o
nosso pastor o compreende de tal maneira que nós iremos a ele e falaremos, de modo que você possa saber
por si mesmo alguma coisa que talvez eu não saiba que – que você pode querer saber”. Eu não tento ser
muito rigoroso nesse ponto porque eu creio que as pessoas aqui são bem instruídas. E como disse o apóstolo
Paulo, quando você deveria ser mestre, alguém precisa ensinar a você. Eu – eu detestaria pensar por um
minuto que nós temos vindo todos estes anos e que você precisa ser ensinado novamente. Se você precisa, é
melhor conseguir alguém mais. Porque, sabe, eu estou me orgulhando de ser um mestre muito bom, eu
suponho. (...)
71

Tudo bem, 1 Pedro 5:4:
E, quando aparecer o Sumo Pastor, vós recebereis uma coroa de glória que não desaparece.
Esta é aquela hora em que essa coroa tem que vir. Esta geração não passará. Então é isso que ele está
dizendo. No tempo da Parousia, no tempo da aparição, o apocalipse, o phaneroo, a epiphanea, todas estas
coisas que são manifestadas. Ele disse que esta geração não passará, é para isto que você está olhando.
Agora, você pode ver como Jesus, o Pastor, tomava conta das ovelhas e o que Ele fez por elas. Agora, Ele é
o Pastor.
72 Temos definido de uma forma crua um pastor. O irmão Branham disse que o maior dom do pastor é o
homem que pega as mãos de ambas as pessoas que estão talvez tendo um pequeno problema, senta-se e
ajeita isso, e ele se torna como um om-ombudsman,9 ...?..., é a Palavra na bíblia, então quem se preocupa
sobre um ...?... que eu não posso pronunciar. Essa é uma palavra holandesa por tudo que eu sei, quem sabe.
De qualquer maneira, ele é o homem do dia, ele é o mediador, ele é o que mantém as pessoas felizes juntas.
73 E sabe de uma coisa? Vocês não tem nenhum problema aqui enquanto todos vocês vierem por uma
coisa – a Palavra. Você diz: “Bem, eu estou – eu estou irado com esta pessoa, estou irado com aquela
pessoa”. Sente-se aqui por tempo o suficiente crendo nesta Palavra, fazendo o seu melhor para aceitá-La em
seu coração no reto Espírito ainda que você esteja irado com alguém, e isso vai chegar até você. A Palavra é
maior do que você é, irmão e irmã. [“Amém”] A Palavra é maior do que você é. Se não é, você não tem uma
oração. Vá para casa agora. Esqueça isto. [“Isso mesmo”] E eu não estou tentando impor minha disciplina
ou qualquer outra coisa. Estou apenas tentando dizer a você, irmão e irmã, que Ele nunca vai perder um.
74 O irmão Branham contou a você o caso da mocinha que não limparia a sua vida. Então aqui ela fica
grávida desta vez. E veja, eis que o bebê está morto nela. Eles não o tiraram a tempo, então ela está
morrendo. Uma operação é realizada. O irmão Branham ora, a moça está sentindo como um milhão de
dólares.
Ela senta-se e diz: “Mãe, eu irei para casa”.
“Oh sim, eu sei que você irá para casa, querida”, disse, “Em breve agora. O médico disse que em
poucos dias”.
“Não”, ela disse, “Mãe, você deve ter compreendido mal, eu vou para casa para estar com Jesus”.
“Oh”, ela disse, “Você está apenas nervosa, você está apenas ...?... Esta operação é terrível. Ela é...”.
Ela disse: “Não, mãe, você não entende. Eu irei para casa para o Senhor”. E ela morreu.
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75 E William Branham ficou repugnado e ele de certo modo bufou para Deus, sabe, ele soltou um pouco
de vapor. Ele não ouvia Deus desde há muito tempo até que um dia o Senhor lhe deu uma visão. Na visão
esta moça estava em um barco, e ela está de volta em pecado naquelas dias. E ela caiu na água e eles a
trouxeram depois da terceira vez que ela caiu. Ela quase não viveu. E Ele disse: “Veja, Se Eu a purificasse
ela não viveria para Mim. Tenho purificado-a agora e estou levando-a”.
76
Então feliz jornada para alguns de vocês pessoal, se você não está conseguindo deixar a sua vida
endireitada. Foi uma observação desagradável, mas não era para ser. [Risos – Trad.] Não era para ser.
Apenas veja, você não pode – não pode se enganar, você não pode se enganar com Deus. Ou não permita o
pastor deixar tudo desarrumado. Agora ouça, esse é o pastor a um degrau. Nós podíamos cobrir horas sobre
isto. Agora, você sabe disso tão bem quanto eu sei. Que tal o marido? Rei Jesus o marido.
77

Efésios, naturalmente, capítulo 5, começando no 20-25.
Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a Si mesmo Se entregou
por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela Palavra.
Ou seja, este pastor deve amar a igreja de modo que ele dê toda a sua vida e tempo para uma coisa que
irá ajudar a igreja, que é a Palavra revelada do Deus Todo-Poderoso. De modo que se trata de pessoas em
preceito e em manifestação. Ou seja, você não apenas ensina por preceito, você ensina pelo exemplo. O
pastor deve ser o exemplo queira ele ser ou não. Se ele não pode ser em determinadas áreas por causa de
certas fraquezas, ele ainda assim está obrigado. Assim como você está. Não há diferença.
78 Se todos sentem que ele vai ser como Jesus, e torna aquele corpo glorificado, todo mundo se sente
melhor, vamos simplesmente gostar um do outro e tentar agir como Jesus e tornar nossos corpos
glorificados, agindo de modo como se não o fizesse. Mas a ação virá através da vida da Palavra em nós.
Observe: “A lavagem da água pela Palavra”. A constante aplicação da Palavra para cada ocasião na igreja,
quer se trate de uma fraqueza ou uma falha, ou um pecado, ou algo que precisa ser revelado, não importa o
que seja, o que estiver na igreja, pode ser retificado pela Palavra se o povo aceitar a Palavra e estiver
disposto a aplicá-La.
79 Agora, o que isso fará à igreja? O pastor – como Cristo, o Pastor – ao dar esta Palavra para a Noiva,
fará com que a Noiva chegue à posição onde será apresentada ao Senhor Jesus...
...uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Como? Somente de uma maneira... pela lavagem da água pela Palavra. [“Amém”] Isto é exatamente
como o apóstolo Paulo disse: “Agora olhe”, ele disse, “vamos levar uma oferta lá, para os pobres em
Jerusalém”.
Eles disseram: “Aleluia, irmão Paulo, glória a Deus eles aceitarão uma oferta, bendito Jesus”.
Agora, a oferta não era para ser levada imediatamente. Mas ele se lembrou de como eles disseram:
“Aleluia, vamos dar uma oferta”.
Então ele escreveu uma nota e ele disse, agora ele disse: “Se vocês estavam tão contentes e disseram
para prescrever à Palavra da fé, para dar uma oferta”, ele disse, “vamos ver você fazer isto”. [Risos – Trad.]
80 A congregação aqui da Igreja do Evangelho da Graça, vamos ver você fazer isto. Eu não vou colocá-lo
no lugar. Veja, eu não vou fazer isto. Mas sabe de uma coisa? É fácil – as pessoas – tantas pessoas se
assentarem em suas mãos e observar algum outro fazer isto. E você sabe o que o irmão Branham disse sobre
isto? “Deixe-os sentarem-se em suas mãos”.
81 Essa é a razão pela qual esta igreja... e eu contei a você, nós tampouco temos dinheiro suficiente para
construir uma igreja e nem dependemos de alguém, a menos que eles realmente queiram vir, de modo que
alguém possa dizer mais tarde: “Bem, fulano de tal não veio”. Certo, fulano de tal não veio. Quem dá a
mínima? “Bem, fulano de tal não deu um dólar”. Quem dá a mínima? Você dá o dólar.
82 Por que você acha que eu estou fazendo isso? Tenho que ter uma igreja onde pregar. Custou-me mais
de dez mil dólares lá, setecentos e cinqüenta dólares aqui, custou cinqüenta e cinco mil dólares ali. Por quê?
Porque esta mensagem vai para as pessoas que você não conhece que tem me apoiado por anos com
milhares e milhares e milhares de dólares. Este equipamento, todas estas coisas eu comprei. Por quê? Eu
tenho uma obrigação. Sim, eu não pedi um níquel a ninguém. Uh-uh. Você dá um níquel e eu tento dá-lo de
volta a você. Isso é assunto meu. [“Amém”] Sente-se em seus polegares se você quer sentar em seus
polegares. Faça o que você quiser. Nós não queremos ouvir uma palavra de alguém, exceto a oração, porque
sabemos o que as pessoas irão fazer de qualquer jeito e não o fazem.
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83 Agora, você está terrivelmente quieto e é melhor você estar. Porque nós queremos que esta igreja aqui
vá por esta Palavra. E o profeta deu a Palavra. Se John não o faz, George vá em frente e o faz. Então se nem
George o faz, temos alguns bons sujeitos como...?... que vão e o fazem. [O ir. Lee Vayle ri – Trad.] Você
sabe que ele deu os seus sábados, agora ele tem que trabalhar dezesseis, dezessete horas por dia, mas ele tem
os seus dias à frente do tempo. Eu aprecio todos que tem feito qualquer coisa. E aqueles que não fazem, isso
é assunto deles. Mas temos que tomar a atitude da Palavra frente a isto.
84 E o que estamos olhando agora é para a Palavra de Deus. Ela irá santificar a cada um de nós. A
Palavra de Deus irá nos apresentar. E para fazer isto precisamos nos livrar de todos os nossos sentimentos, e
de todas as nossas ideias, e de todos os nossos entendimentos. Como ensinou o irmão Branham na grande...
disse na “Maior Batalha Jamais Pelejada”, que de modo algum podemos deixar que os canais para a nossa
alma sejam cheios com morbidez, conforme o pensamento, segunda-feira de manhã ...?..., lamentando o dia
em que fizemos assim e assim. Tudo que você pode fazer é dizer: “Oh Deus, perdoe-me”. Se você machuca
alguém, peça o seu perdão e siga em frente. Essa é a única coisa que podemos fazer. Então a Palavra irá
fazer isto. A obrigação do pastor como um marido é ter a sua esposa limpa.
85 O irmão Branham mencionou o – o clube da chave.10 Que espécie de homens jogam suas chaves num
chapéu, alguém o tira, e depois eles dormem com essa mulher naquela noite? Ele disse: “Um homem que
permite uma mulher sair lá e fazer errado, ele não a ama corretamente”. O que o pastor faz? Prega a
Palavra de Deus. Não há nada no coração da pessoa para receber a Palavra de Deus, exceto com alegria por
um minuto. Na calçada as aves comem isto...?... ela nem sequer sabe do que se trata tudo isso, simplesmente
o engole. Isso fica no – nas – nas pequenas fendas onde existe – existe cascalhos e terra e apenas um
pouquinho de terra, sem terra, sem – sem o suficiente para criar raiz, recebe a Palavra com alegria e morre.
O próximo grupo que vem, o que são eles? São aqueles que são muito descuidados. Mas depois vem aqueles
que se aplicam à Palavra.
86 Agora, se você se aplicar em vir à igreja, você traz um bom Espírito consigo, que você faz, que
permite a Palavra de Deus o curso completo, permite a Palavra de Deus ser glorificada, permite essa Palavra
vir a cada um de nós. E somos obrigados a nutrir essa Palavra, a alimentar o cristão dentro de nós,
acumulando Palavra sobre Palavra, edificando o Espírito Santo em nossas vidas. Sabe, quando você e eu
fazemos isso por cada membro desta igreja, cada aderente, a cada um que vem aqui, ao começar a fazer isto,
você literalmente edifica o poder e a Presença de Cristo nesta igreja. Você está construindo uma atmosfera
santa. Você está edificando um corpo saudável. Você está edificando uma guarda, um corpo preventivo.
Você está ficando corretamente para o impulso de sozo.
87 Isso é o que o irmão Branham disse. Aquele doce espírito mais e mais na igreja, o enfermo seria
curado. Ele não falou em filas de oração. Ele não falou em um fraco entre nós. [“Amém”] Aquela Palavra
Falada e dinâmica que ele tinha, baseada nos – nos – nos esquilos, baseada em Cristo movendo uma
montanha, baseada no fato de que você verá as montanhas caírem lá fora, também. A Califórnia cairá antes
de nós sairmos daqui, eu creio nisso. Você verá, irmão e irmã, sua fé vai ficar mais e mais forte. Por quê?
Porque isso é uma Palavra vindicada.
88 Assim, portanto, o pastor está obrigado a pregar a Palavra vindicada. E eu sinto que este púlpito aqui
está agindo certo ao tomar os sermões do irmão Branham e pregando-os palavra por palavra e refletindo
cada vez que nós viemos sob o profeta e Deus e Sua Santa Palavra. [“Amém”] Podemos não saber toda a
doutrina porque nós não sabemos. Eu não alego isso. Eu alego que nós conhecemos a doutrina, mas não
toda a doutrina. Mas nós chegaremos lá.
89 Agora, o pastor, ouça, deve se qualificar como Jesus para ser reconhecido como marido espiritual.
...?...de que isso não é para pastores comuns, eu – quero dizer um pastor, dois pastores, quatro pastores...?...
os pastores em meio a nós devem se qualificar como Jesus para serem reconhecidos como maridos
espirituais. Como eles estarão agindo? Eles estarão agindo de acordo com Mateus 24.
90
Quanto tempo nós temos, Joe? Não, oh, não teremos 25. Encerraremos um pouco mais cedo, assim eu
posso transferir para quarta-feira. E eu não posso chegar à próxima pergunta respondida na observação
seguinte.
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91 Tudo bem, vamos ocupar o nosso tempo aqui na leitura de Mateus 24. Fico feliz que temos este
tempo. Este capítulo, é claro, tem a ver com a vinda literal do Senhor Jesus Cristo, prefaciado pela Sua
Aparição que é como Lucas 17 diz, os – os dias do Filho do homem. Agora, se você apenas me perdoar,
vamos ir a Lucas 17 então nós podemos voltar a Mateus com um – com uma grande visão. Porque isso é o
principal – do que se trata tudo isso.
92

Certo, versículo 20.
E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse: (O
Reino de Deus virá porém vós sequer o vereis. Porque ele vem sem observação. Estará lá. Agora, aqui está a
coisa. Você não o verá chegar, mas você poderá saber quando ele estiver aí. É disso que se trata a Parousia.
E essa é a razão pela qual somos criticados. Isso não importa, é – é – é só ficar tolo). Nem dirão: Ei-lo aqui,
ou: Ei-lo ali; porque eis que o reino de Deus está entre vós. (Está aí mas você não o vê. Mas se manifestará.
Ele tem que se manifestar. [“Amém”] Tudo tem que se manifestar).
93 Veja, olhe. Fala sobre um espírito manifestando. Vamos dizer que um espírito venha neste edifício
esta manhã para deliberadamente sentar aqui para ouvir alguma coisa que eu vou dizer. Para ver se você,
qualquer um de vocês podem ficar realmente chateado comigo e esse espírito dominará você.
94 E eu lhe digo que isso aconteceu em Windsor, perdão, Waterloo, Iowa. O irmão Branham desceu à
tarde apenas para dar uma olhada no edifício para testar a acústica. O que aconteceu? Algumas pessoas em
cadeira de rodas, e em volta do...?... para – para a reunião. Então ele disse: “Como vai você, meu irmão,
minha irmã?”. Apertou as mãos e – apenas disse coisas gentis e afastou-se. Um crítico de pé ali, sabendo
como o irmão Branham podia discernir disse: “Ah, é assim que ele o faz. Aí está o truque para o
discernimento”.
95 Aquela reunião morreu com aquele espírito naquele homem até a sexta-feira seguinte. Ficou tão podre
que eu disse para o irmão Branham: “Irmão Branham, você está trabalhando muito duro, é rígido demais,
deixe-me pregar para você umas duas noites e você fica descansado”.
“Sabe irmão Vayle, eu não queria colocar isso sobre você”.
Eu disse: “Irmão Bill, o ponto é este: você é o homem para quem eles estão olhando, você é o homem
que tem que empurrar a obra. Isso está muito duro, eu tomarei dois cultos e darei a você uma pausa. Mas
você, então, descansará para voltar a bater nesta coisa”. Porque estava horrível. Eu nunca vi uma reunião
como aquela em minha vida. Nem ele viu.
“Bem”, ele disse, “se você fizesse isto, eu apreciaria”.
E assim eu o fiz. Na sexta-feira nós conseguimos uma mudança. Eu preguei por duas vezes, mas todo
dia eu pregava. Finalmente conseguimos uma mudança. Sabe como a mudança veio? Cerca de talvez cem
pessoas vieram de vários estados para quebrar o poder de Satanás naquele único homem.
96 Agora, é sobre isso que estamos falando. Nenhum espírito tem qualquer poder até que ele consiga
alguma coisa por onde ele possa se manifestar. Essa é a razão pela qual é tão necessário ser muito cuidadoso
em cada reunião, nada que seja dito desdenhosamente, e nada que seja dito por um espírito para chegar até
nós. Agora, essa é uma palavra para o sábio. Isso nos ajudará.
97 E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do homem, e não o
vereis. E dir-vos-ão: Ei-lo aqui, ou: Ei-lo ali. Não vades.
Ou seja, Ele está lhes alertando que haverá pessoas que entrarão em cena e alegarão que eles são Elias.
Ele disse: “Esqueça isto”. Porque Elias vem antes disso. Isto é a Aparição que vem no tempo de Elias, a
mesma coisa. Então Ele disse: “Esqueçam isto”. Mas primeiro Ele disse: “Lembrem-se: Jesus deve morrer e
ser rejeitado”.
98

Agora observe, quando estes dias virão?
E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias quando o Filho do homem (voltar à
terra) Comiam, bebiam, casavam... nos dias de Ló... (então) ...choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu
a todos. Assim será no dia em que o Filho do homem se há de manifestar. (Agora observe o que acontece a
seguir:) Naquele dia, quem estiver no telhado..., não desça (e assim por diante) ...não volte para trás.
Lembrai-vos da esposa de Ló. (Ou seja, não volte à Babilônia, não volte à organização) Qualquer que
procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. (Não se una ao anticristo para
salvar a sua vida. Você simplesmente a perderá, você com certeza irá para o inferno. Queimará no lago de
fogo) Digo-vos que naquela noite estarão dois na – dois numa cama; um será tomado, e outro será
deixado. Dois – dois moendo; um levado, um deixado. (De ambos os lados da terra, onde existe sol e onde
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não há sol. Vamos chegar nisto) ...E, respondendo, disseram-Lhe: Onde, Senhor? E Ele lhes disse: Onde
estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias.
Isso é a soma que são as – as águias de Deus. Agora, é sobre isso que Ele está falando. O
Arrebatamento. Pouco antes do Arrebatamento.
99

Agora, volte aqui depois ao livro de Mateus 24. E bem aqui diz:
E, como foi nos dias de Noé, (Nos dias de Sodoma, eles não sabiam até que o dilúvio veio e levou-os
todos, isso será no dia – será...) assim será a vinda do Filho do homem. (O mesmo dia. Dois no campo, dois
na cama, não importa). Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. (Agora
observe:) Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão,
vigiaria e não deixaria minar a sua casa.
100 Agora, o pai de família, o irmão Branham disse que em um caso era a fé. E isso é fé revelada. Agora,
se nós – se nós não soubermos que isso está acontecendo estamos sem sorte, estamos acabados. Se
soubermos, estaremos bem.
Por isso, estai vós apercebidos também; porque o Filho do homem há de vir à hora em que não
penseis. (Ou seja, Ele está lhe dizendo que tem que haver uma fé revelada de acordo com Efésios capítulo1)
Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o alimento a
seu tempo?
101 Agora, você não pode ter alimento fora do seu tempo. Agora, o que é o alimento a seu tempo? O
alimento a seu tempo volta ao livro de Hebreus onde Paulo disse: “eu contaria tudo a vocês sobre
Melquisedeque mas vocês não podem receber isto. Este é o alimento para homens plenamente crescidos,
mas vocês ainda são bebês”. As eras número 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 não poderiam receber isso até esta hora. Sabe
a verdade sobre Melquisedeque? Enquanto no sacerdócio aarônico ele oferecia sangue, Melquisedeque
nunca ofereceu. Tomou os símbolos. Ele foi o rei sobre um trono. Quando Jesus rasgou os selos, o livro que
Ele entregou de volta ao Pai, o Pai saiu do trono, e o Filho ficou no trono. Aí está Melquisedeque na forma
de corpo-humano. Quem foi Melquisedeque aqui embaixo em outro corpo? Foi Deus, sem pai e mãe. Jesus
teve um pai e mãe segundo o corpo.
Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar fazendo – fazendo assim.
(Fazendo o que? Alimentando o povo com o alimento a seu tempo).
102 Agora, entre a Aparição e a vinda física, entre esta vinda e a vinda física, o que os pastores estão
fazendo? Alimentando o povo com alimento, alimento, a-l-i-m-e-n-t-o, não brotos, não vegetais. Agora,
você sabe algo sobre o alimento? O único povo que pode ter – comer o alimento certo, os únicos animais
que comem o alimento certo, é como um leão e um tigre com um estômago muito curto. Nossos estômagos
são cerca de 7 metros, ou melhor, tudo enrolado. E o alimento assenta-se nisso e – e imediatamente ele
poluirá. Os animais comem, está acabado.
103 Agora, somos estabelecidos de modo que estamos entre os animais que podem comer alimento e o
animal que não pode comer alimento. Temos dentes molares lá atrás para mastigar isso. Temos incisivos
para morder isso. Nós não temos muito intestino. Nós não temos o estômago para isto, exceto a Noiva.
Alimento no seu tempo. Alimento sólido. Agora, isso é o que estes prega - pregadores estão supostos a
estarem dando ao seu povo.
104 Agora:
Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. (Ensinando as
mensagens do irmão Branham. Ensinando a Palavra para esta hora) Em verdade vos digo que o porá sobre
todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: O meu senhor tarde virá...
Agora, o servo mau nunca teve uma revelação. Você apenas diz o que você quer. Mas eu levo você de
volta ao primeiro capítulo – terceiro capítulo de Gênesis e depois para 1 João capítulo 5. Caim era do
maligno, o perverso, e suas obras eram más. Essa é a razão pela qual ele matou o seu irmão. Ele nunca teve
uma revelação. Então estes pregadores maus, pastores, diáconos, presbíteros, mas especialmente os assim
chamados apóstolos, profetas, mestres, pastores. Eles são maus.
O meu senhor tarde virá. (Vê? Ele nunca acreditou para começar) E começar a espancar os seus
conservos, e a comer e a beber com os bêbados...
105 Agora ele está falando sobre um servo fiel na casa de Deus, e o servo mais fiel de todos será o seu
pastor. Deveria ser, se ele não é, deveria ser. Veja, estou apenas lhe dizendo como isto está, se eu sou ou
não, é assim – é dessa maneira que deveria ser. O que ele vai fazer? Ele vai começar a adulterar. Ele estará
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batendo nas – nas pessoas em sua igreja. Ele estará agindo errado com a Palavra de Deus. Ele estará
colocando o seu tempo em muitas coisas menos no que a verdade real é.
106 E você sabe o que a bíblia disse? E isto vai ser duro para o povo. O Senhor virá. Eles não estarão
preparados para isto. Isso está fora de suas mentes. Eles não estão andando constantemente com o
pensamento em mente, e indo para cama com o pensamento à noite. É algo como a oração da criancinha:
“Agora eu me deito para dormir, eu oro ao Senhor para que guarde a minha alma; que eu não morra antes de
eu acordar, eu rogo ao Senhor a minha alma tomar”. Essa é a razão pela qual nós deveríamos ir para cama.
Eu morro em meu sono. E se Senhor, Tu vier durante a noite, aleluia, estou morto. Não sabemos. Nós
esperamos ver os primeiros mortos.
107 Eu não sei o que tudo isso significa, mas nós... Estou dizendo que a simplicidade de nossas vidas
deveria ser assim e de manhã: “Senhor, aqui estou para outro dia para encontrar a Ti face a face, para ser
Teu servo”. Veja, a coisa toda acaba em bagunça, e aqui diz, quando o dia do Senhor vem:
E separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas; (porque isso é o que ele é) ali haverá pranto
e ranger de dentes.
Eles irão para a Grande Tribulação. Agora veja, irmão e irmã, a mensagem que possuímos hoje, e este
alimento em seu tempo, é tudo que tenho lhes dito. Precisamos reconhecer isto. Isso vai nos levar até lá.
108 Quantos pastores conhecem a verdade sobre a Aparição, a Presença, o Juiz, o Trono Branco? Não, ao
invés disso eles dirão a você por que – sabe – o pastor é o marido da igreja. Assim, portanto, como a mulher
não pode se divorciar do seu marido, você não pode mais votar em mim. Eu simplesmente assumo, sou o
marido. Como você se livrará de mim? Bem, o irmão Branham disse que não existe lugar na bíblia para a
mulher se divorciar do seu marido, mas o próprio Jesus citou o fato de uma mulher se divorciando do seu
marido. Então que tal isso? Que tal a separação judicial?
109 Sabe o que o irmão Branham disse para uma certa mulher de... ?... Ela disse – ela disse: “Meu marido
está saindo com mulheres”. Ela disse: “Eu o amo”, porém ela disse, “Estou ficando de certo modo com
medo porque ele simplesmente continua saindo com mulheres”. E o irmão Branham disse: “Olhe”, ele
disse: “Divorcie-se dele no caso de você pegar uma doença venérea, porém você não pode se casar de
novo”.
110 Você diz: “Bem, nesse caso então o que aconteceria?. Pode a igreja se divorciar do seu marido, livrarse do pastor, e então não poderia ter um pastor?”. Veja, você pode balançar a coisa de um lado para o outro
até que o irmão Branham disse em... Olhe, eu lhe direi uma coisa, todo o adventista do sétimo dia, todo o
pentecostal, todo o nazareno, neste momento cada membro de igreja fora de uma pequena Noiva irá citar a
sua bíblia, seu compendio, e citam para si mesmos direto para o inferno. [“Isso mesmo”; “Sim”] E isso é o
que nós podemos fazer com esta Mensagem. Podemos citar para nós mesmos direto para o lado de fora por
não ficarmos com o que o irmão Branham estava realmente batendo.
111 Então se o marido é o pastor, então deixe-o se alinhar e ser como Jesus. Porque a bíblia distintamente
diz: “Não dar motivo de escândalo”.11 É claro, isso é através do quadro. Mas eu quero que você compreenda
isso, irmão e irmã, é para isso que estamos olhando. Estamos olhando para homens que estão tentando citar
a si mesmos numa posição insustentável, numa posição de tirania sobre o povo. Bem, agora, se você tem um
coração e você gosta disso... Bem, os russos se parecem com o que eles tem. Vá em frente. Nós
simplesmente não chegaremos a isto aqui. Não tenho tempo para isso.
112 Temos tempo para uma coisa e estou fazendo a grande experiência da minha vida e estou
aproveitando isto. Tentando pregar esta Palavra honestamente, tão honesto quanto eu posso e tão honesto
com o profeta quanto eu posso, e ver aonde isso vai, e vendo o que isto faz. E a minha esperança é esta,
minha fé é esta, minha honesta expectação é esta: juntar com o que o profeta disse, adequadamente o solo
fertilizado, somos a agricultura de Deus ...?... tornar o solo simplesmente apropriado. Uma massa, porém um
vaso para honra, um para desonra, isso é assunto de Deus. Nós confiamos que somos a agricultura adequada
de vasos de Deus para honra, contendo os elementos certos que, é claro, é o fertilizador. Você pode chamálo que pode tornar uma vida fértil para produzir o fruto. Depois Deus derrama o sol e a chuva sobre ele e
isso produz o fruto a seu tempo.
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113 Então é para isso que estamos olhando. Você tem muita coisa em jogo; o pastor tem muita coisa em
jogo. Ele está procurando pelo fruto. Ele quer saber naquele dia algo que foi dito, algo que foi feito. Que
Deus pode por o dedo nisso, ele pode por o seu dedo nisso, e sabe que – que valeu a pena, que ele foi parte
de um programa e um plano que Deus possuía para ajudar o Seu povo. E o povo quer conhecer esse homem
com que eles estão tratando, e quem está tratando com eles, é o homem que pode dar-lhes algo que eles
podem por sua mão nisso, e Deus coloca a Sua mão, e sabe que isso será eterno. Porque estamos lidando
com coisas eternas agora, irmão e irmã. Como Israel ao lidar com a Palavra, vê? Isso foi tão necessário,
então estamos indo agora lidar com a Palavra.
114 E eu confio que você vai começar a ver isso tornando você pronto para a terra para onde você está
indo. Porque sabe de uma coisa? Isso torna você pronto se você está preparado para juízo do Trono Branco.
Quem acusará alguma coisa contra o eleito de Deus? Deus diz que sou justo, quem ousa condenar-me à
morte? Isso é o que Paulo disse. E ele também disse no mesmo livro de Romanos: “Quem és tu, ó homem,
para julgar o servo de outro homem? Pois para o seu próprio senhor fica de pé ou cai. Sim, e Deus é capaz
para fazê-lo se firmar”. É dessa atitude que essa igreja precisa. Desde o mais fraco ao – ao mais forte Deus
fará cada um em particular se firmar, e todos nós entraremos lá juntos.
115 Não me importa, se tivermos que desenhar o próprio – proposição... e isso é tão verdadeiro, cada
igreja tem três tipos de crentes, então esta igreja deve ter também. Mas isso não significa nada para nós.
Avance com Deus, irmão. Poderia ser que tudo acabe antes... haverá uma família, não se preocupe. Não este
local aqui. Haverá uma família de Deus. Mas veja, se você fizer, faça o melhor para tornar o seu chamado e
eleição firmes. E ouça a essa Palavra que é por uma única razão: edificar-nos nesta fé para nos levar lá,
irmão e irmã, conscientes de Deus, a Palavra viva em nós. Sabe, eu lhe digo uma coisa, se nós perdemos a
Noiva, eu não creio que perderemos a segunda ressurreição, porque estaremos prontos para morrer por isto.
Estamos prontos para morrer por isso agora, seja o que for que vier.
116 Então vamos entender isto, deste púlpito... qualquer outro espírito, faça o que você quiser, os
pregadores podem contar a você qualquer mentira que você queira, qualquer coisa que ele queira, não me
importa o que ele faz, isso é assunto seu. Este negócio aqui em cima, nós martelamos numa coisa: Palavra,
Palavra, Palavra, Palavra. E eu digo a vocês, a vocês pessoal, o que vocês farão com esta Palavra? Farão o
que eu estou tentando fazer? Você diz: “Sim”. E você sabe de uma coisa, você pode até mesmo fazer melhor
do que eu faço. Isso é somente uma coisa que incomoda Jack Bell e a mim muito, muito. Nós pregamos para
as pessoas muito mais agradável e mais gentil do que nós somos, e nos perguntamos o que estamos fazendo
aqui. Mas sabemos de uma coisa sobre isto, de que existe um dom que opera, e esse dom é para você, não
para mim. Isso não faz nada para mim. Isso faz por você.. o Senhor te abençoe. Próxima quarta-feira à noite,
7:30. Vamos nos levantar e nos despedir.
117 Novamente, Pai, Te agradecemos por Tua bondade e por Tua misericórdia e Teu amor. Sabendo,
Senhor, que estamos tomando coisas aqui, que confiamos que são boas para as pessoas. É bom para limpar
pelo menos a atmosfera e o banco – o – como o púlpito, Senhor, então eles sabem o que eles irão esperar e o
que eles devem ter, Pai, vindo do pastor. Sabemos que a coisa principal é, ó Deus, uma Palavra, quando é
uma vida do Deus Todo-Poderoso. E com isso, Senhor, sabemos que existe uma Palavra, especialmente na
obediência e bondade e humildade e aquelas coisas, Senhor, que não engrandecem um homem nem no
púlpito ou no banco, mas de preferência, Senhor, dá a Ti honra e glória. E preferindo em honra um ao outro,
o qual nós tentamos fazer. Nós cremos que eles fazem isto aqui, também.
118 Pai, que possamos agora todos nós, a partir deste momento, começar a considerar e tomar por
concessão que esta Palavra de vida tenha tocado cada alma em particular. E desde este momento sobre cada
um andará em humildade um em direção ao outro, sofrendo e tolerando, se humilhando quando necessário,
desvalorizando-se se necessário, mas sempre valorizando a Ti, ó Deus, e a seus semelhantes, preferindo em
honra, de modo que o Teu Nome possa ser exaltado e os irmãos possam ser edificados. E todos nós fluirmos
juntos no amor de Cristo e ver os corpos sarados, e ver as coisas que estamos procurando. Mas acima de
tudo, olhando pela breve vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós O encontraremos nos ares e estaremos para
sempre com Ele.
119 Ao rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio seja todo o poder, e honra e glória, por meio de
Jesus Cristo nosso Salvador. Amém. O Senhor te abençoe.
[“Leve o Nome de Jesus Contigo”].
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“Eu creio definitivamente que uma comissão foi dada a mim por Deus e reiterada pelo
profeta, de que era para eu esmiuçar o que ele disse e trazer isto para o povo. Para
explicar ele e a sua mensagem e o seu ministério para as pessoas. Tenho feito isso por
toda a minha vida. Essa é a única coisa que eu sabia como fazer”.
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