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INTRODUÇÃO
Em seu estudo anterior o Rev. Lee Vayle havia explicado que a expressão grega Logos de João 1:1,
que quer dizer Palavra, não se trata simplesmente de uma palavra como uma unidade de linguagem que
pode substituir uma realidade a qual ela represente, mas mais do que isso, o Logos é a união dinâmica da
linguagem com a substância real daquilo que é expresso. É a forma externa pela qual o pensamento interior
é expresso e o próprio pensamento interior em si. A palavra “logos” tem o sentido de cogitar coisas e após
coligá-las, torná-las públicas pela manifestação. E foi exatamente isto que Deus teve em mente fazer no
princípio ao se tornar Logos e manifestar todos os Seus atributos. Como uma palavra expressa um
pensamento, o Logos que é o próprio Deus, é conhecido pela expressão externa da realidade interna de Si
Mesmo às mentes humanas transfiguradas pelo Espírito Santo, o que significa que não pode ser apreendida
intelectualmente, mas somente através da revelação.
Jeová-Elohim que no princípio havia preordenado todas as coisas por meio de Sua onipotência, iniciou
o processo da revelação de Si Mesmo e daquilo que Ele havia em Sua infinita mente pensado e decidido
expressar, como a Sua família, que em Seu divino amor constituiu em Sua mente antes mesmo que ela fosse
expressa. Todos os filhos de Deus já estavam em Seus pensamentos predestinados para a adoção e como
atributos dos pensamentos de Deus foram expressos conforme à Sua imagem.
Segundo o Rev. Lee Vayle, quando é dito no evangelho de João que a Palavra estava com Deus, esta
preposição “com” denota uma união ativa e inseparável entre um e outro, o que significa que não pode
haver uma separação ou qualquer diferença entre Deus e a Sua Palavra, visto que a Palavra é a revelação
operacional de Si Mesmo. E o Filho de Deus manifestou esta Palavra em Sua plenitude ao declará-La por
meio de obras e palavras; portanto, Ele não poderia ser nada menos do que a Palavra porque é exatamente
isso que o Seu Pai é, mas tentar fazer do Filho a própria Palavra seria fazer Dele Pai de Si Mesmo, o qual é
o pensamento unicista e que o profeta de Deus considerava errado. O Filho foi chamado de Palavra pelo
profeta porque o Seu Deus e Pai é a Palavra. O Filho apoderou-se de uma onipotência e onisciência, mas em
uma medida, uma vez que Ele somente sabia aquilo que o Pai Lhe havia revelado e Ele atuava somente em
cima dessa revelação. Deus criou todas as coisas por Cristo Jesus, porém o Filho não é o planejador, mas
sim o instrumento para por em prática todos os propósitos de Deus que é Aquele que faz todas as coisas
segundo o conselho de Sua vontade. O mesmo Deus que revelava e mostrava ao Primogênito todas as coisas
é o mesmo que igualmente concede aos Seus filhos o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno
conhecimento Dele, e é somente por meio de Sua Palavra que Deus Se revela e Se torna conhecido.
O homem não é identificado pela sua alma, porém ele é qualificado e quantificado pelo seu corpo
físico. A imagem visual que se forma pela percepção sensorial define o ser humano à sociedade. Seu interior
(alma e espírito) que não pode ser captado ou conhecido pelos sentidos é julgado pelo seu físico que
representa um terço de seu ser porque o seu corpo é COM ele. A realidade do ser humano é a sua alma,
porém tudo que é avaliado é imputado do que se apreende pelas suas características e feições individuais. E
assim como Deus escolheu a carne para o homem, Deus escolheu a Palavra para Si Mesmo, pois tudo aquilo
que Ele é somente pode ser apreendido pela Sua Palavra que é a sua “carne” e assim Deus Se torna real. O
invisível se torna visível e o desconhecido se torna conhecido. Deus é julgado e conhecido pelo Logos, a
Palavra, da qual é inseparável e eterna porque o Logos estava COM e é Deus. Ele somente pode ser
conhecido pela Sua Palavra que funciona como uma pele da vida e dos pensamentos de Deus. E da mesma
forma o corpo do Filho foi a pele de Deus para Se revelar ao Seu povo e reconciliá-lo Consigo Mesmo.
Deus não está em Sua igreja. Deus está em Sua Palavra e um testifica do outro; e o conhecimento que
obtemos de Deus pela revelação da Sua Palavra também se torna parte de nós. Deus julgará o mundo por
meio de Sua Palavra e Ele o fará através do Seu Filho que é a personificação do Logos e o pensamento
expresso do doxa de Deus.
Diógenes Dornelles

2

Doutrina da Mensagem

Deidade – Parte 10
Carne Para Nós, Palavra Para Deus
Deus Com Logos: Inseparável
23 de abril de 2000
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Pai, Te agradecemos por Tua bondade, Tua misericórdia, Teu amor, e o Teu carinho voltado a nós e
especialmente pela Tua revelação de Ti Mesmo neste dia, completamente Se expondo à vista exatamente
Quem e o que Tu és na Tua Divinidade e Deidicidade, e também manifestando Quem Tu és em Tua
natureza. E Te descobrimos desvelado perante nós, da mesma forma como estamos desvelados diante de Ti.
E nós apreciamos esta grande relação, este grande amor que Tu tens manifestado a nós, porque isto não
aconteceria a menos que Tu fosses um espírito de amor. Sabemos, então, não somente em Quem temos
crido e somos persuadidos de Tua bondade e de Tua atenção, mas somos persuadidos de Ti, de Ti Mesmo,
Senhor, e não somente pelo o que Tu estás fazendo por meio de Teus atributos, mas pela totalidade de Ti
Mesmo em relação a nós, e somos parte disso tudo, Senhor, no Teu grande propósito. Oramos, Senhor, para
que se desvele para nós nesta manhã e que comecemos a entender mais e mais exatamente quem e o quê
somos e onde estamos, perfeitamente onde o profeta disse que chegaríamos por causa desta grande
mensagem do tempo do fim em que estamos aguardando [pacientemente] pela ressurreição e o Rapto. Deste
modo encomendamos a nós mesmos a Ti nesta manhã no Nome de Jesus, Te agradecendo pela Tua graça.
Amém. Podeis se assentar.
1
Agora, eu prosseguirei com a última mensagem que eu trouxe referente à Palavra de João 1:1. Porém
antes de chegarmos lá, você sabe que eu tenho esta constante queixa comigo o tempo todo sobre o que está
acontecendo. Estamos em uma sociedade democrática, e portanto, o Presidente, com o poder executivo, está
suposto a ser, segundo a constituição, inteiramente democrático, o que significa que ele refletiria a vontade
do povo. E também, o Congresso, nossa assembléia legislativa, está para legislar de acordo com os
princípios democráticos, que viriam do povo. E o poder judiciário, que também é colocado em ordem –
temos os nossos controles e balanços – democráticos também. Sendo mais ou menos, quase tudo, exceto a
Corte Suprema, e que também tem pelos seus um processo democrático, não somente a indicação e a sua
confirmação pelo Congresso... E a maioria dos juízes também é eleita pelo povo.
2
Agora, eu apenas quero mostrar a você onde ficamos, especialmente desde que o próprio Brandeis1
disse que a Corte Suprema deveria legislar ao invés de adjudicar. Então todo o sistema está deteriorado, e
não somos mais uma democracia do que um monte de feijões. Então permita-me ler para você o que eu li
há pouco tempo atrás: Jarred Sandberg escrevendo sobre o caso Microsoft, o qual eu creio é um dissimulado
contra os princípios democráticos da América concernente a negócios e tudo mais.
3
Ele diz: “A Microsoft discorda da maneira que o juiz conduziu o julgamento. A companhia de
advogados diz que a agenda comprimida, de dez semanas entre o tempo em que a queixa do Departamento
de Justiça foi registrada da data original da corte, coloca a Microsoft numa desvantagem injusta”. Agora,
o que há de democrático nisso? Vê? Deveria haver um ponto onde eles pudessem concordar. É claro, se
você protelar demais, existe também um processo ali, porque protelar não faz parte do processo
democrático.
4
“A Microsoft também reclamou que o juiz permitiu uma soma enorme de boatos”. Agora, este é o
fundamento. Eles reclamam que os juízes permitiram uma soma enorme de boatos, conhecimento de
segunda mão, dentro do registro. “Por exemplo, um executivo da Appel testificou que ele havia ouvido de
alguém que tinha ouvido de outro alguém que a Microsoft queria a Appel para destruir um produto que
competia com a Microsoft. Mas alguns observadores antitruste2 acham que seria difícil para a Microsoft
prevalecer neste ponto porque sem um júri (agora, aí está a democracia – júri), os juízes são mais desejosos
em permitir testemunho de boatos sobre o registro”. Você consegue acreditar que isso é na América? Você
consegue acreditar nisso? Ora, isso é tão ruim quanto um [companheiro que acusou a mim por ouvir dizer. E
ele está suposto a ser um crente desta Mensagem].
1
2

Louis Brandeis (1856-1941), associado de justiça da Corte Suprema dos Estados Unidos – NT.
Contra acordos entre empresas que objetivam restringir a concorrência ou criar monopólios – NT.
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5
Um companheiro lá nas Carolinas, seu nome era Miller, ouviu de alguém que ouviu que eu não
acreditava em oração, não acreditava em oração pelo enfermo, e que não acreditava em Comunhão. Ele
ouviu aquilo que ele ouviu (...). A América está indo completamente ao pote. Não espere por justiça ou
qualquer coisa, exceto por Deus. E lembre-se disto: o juiz já tem estado aqui e julgou. [A congregação diz:
“Amém” – Trad.] E temos cantado com o irmão Branham: “Eu irei com Ele através do julgamento”. Isso
não está no futuro. Isso está concluído. [A congregação diz: “Amém”, “Isso mesmo” – Trad.] Estamos
fazendo isto, e temos feito isto e faremos isto aqui, porque alguns homens despacharam os seus pecados
antecipadamente. Os outros deixam eles se arrastarem e os seguir, e aí é tarde demais.
6
Eu não quero ouvir os meus pecados serem repetidos do telhado da casa e descobrir a mim mesmo
negligente. Eu quero descobrir a mim mesmo absolvido. E eu estou absolvido por meio da ressurreição esta
manhã – e eu chamo isso à sua atenção – que Jesus não somente derramou o Seu Sangue, mas este é o
Sangue da Aliança; e essa Aliança foi originalmente com o Pai e o Filho, e agora ela é comigo e com você.
E o bonito disso tudo é que nós não tivemos nada a ver com isso, porque somos herdeiros. [“Amém”]
Algum outro conseguiu isso, algum outro comprou isso, algum outro trouxe isso, e nós o conseguiremos.
[Herdeiros! Filhos e herdeiros].
7
E a parte bonita disso (e eu amo isto esta manhã), é de que Jesus ressuscitou, porque quando um
homem deixa um testamento, a Bíblia o chama de testador, e existe um testamento e o testamento não é
válido até que o testador morra. E exatamente então, como lhes tenho dito antes, de que não significa um
monte de feijões se existe um grupo de advogados desonestos e um bando de gente que esteja lá fora para
pegar você, arquivando ações judiciais para levar você perante a corte, e muito em breve nada ser deixado
[no testamento para se herdar].
8
Mas Jesus ressuscitou como o executor do Seu próprio testamento. E nesta manhã não somente está à
destra da majestade nas alturas, mas agora no Trono do Pai, bem ali, no lugar do Pai, e o Pai tem chegado
até nós. Ele está bem aqui hoje conduzindo uma Igreja para a perfeição. Esse é o Alarido, o “keleusma”;
pondo a Igreja em ordem para deixá-La totalmente pronta para ser levada no Rapto.
9
Agora ouça! Há pouco tenho pregado uma mensagem sobre ressurreição. Então leve isso para casa
com você e creia nisso, e ponha nas peças sobressalentes, e o Senhor te abençoará. Também pense nisso,
que embora não estejamos falando em extensão sobre uma mensagem de ressurreição, em poucas palavras,
você tem ouvido a verdade. [“Amém”] E tudo que você tem que fazer é ler o testamento. Você nem mesmo
precisa ter alguém para lê-lo para você. Ele tem sido lido muitas vezes. E você pode prosseguir na leitura. E
tudo que está ali é seu. E você não perderá nada daquilo [que é pela graça e a verdade].
10 A única coisa que você poderia perder neste testamento é o fato de que muitas vezes nós não
semeamos a Palavra de Deus. Na verdade, nós não semeamos a Palavra. Mas toda vez que semeamos essa
Palavra, absolutamente, isso acontecerá. E Deus quer que nós não apenas tenhamos a Palavra de Deus em
nossos lábios, mas em nossas mentes e em nossos corações; e então essa poderosa Palavra, transmitida pelo
espírito de nossa alma e depois de volta à nossa mente, e que fixamos nossas mentes sobre Deus e
simplesmente obedeçamos a essa Palavra.
11 Diga o que você... Ouça. Isso golpeia as orações a um milhão de milhas, porque a oração para nós
sempre – quase sempre – significa: “Senhor, eu quero Te pedir para trabalhar para mim”. Quando que Deus
trabalhou para nós? Torcendo o Seu braço e pensar que podemos conseguir alguma coisa sem semear a
Palavra; rodando nossas rodas na areia, como assim fosse. Agora, nós não precisamos fazer isto.
12 Sabemos que o Filho é levantado – um mediador e intercessor. Tudo que nós temos que fazer é plantar
a Sua Palavra e ficar ali pacientemente até que Ela seja regada. E lembre-se, nós não trazemos a chuva. Nós
não trazemos o sol. Tudo que nós temos que fazer é enterrar a semente. Isso é tudo. Enterrar ela em nossos
corações e em nossas mentes, e depois sentar-se em silêncio aguardando pelo sol e a chuva de Deus cair
sobre ela. E não importa o que aconteça, mesmo que isso possa custar lágrimas e pesares e julgamentos e
tribulações, fique aí; pois na devida estação você colherá, se você não desanimar.
13 A oração, então, é permanecer diante de Deus, como o irmão Branham disse: “A fim de que Ele mude
as nossas mentes”. O que significa que temos que semear a Palavra. Agora Ele fortifica nossas mentes,
exatamente como disse Davi: “Tu o conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está fixada em Ti,
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porque ele confia em Ti”.3 Assim, portanto, a confiança de Deus conserva nossas mentes firmes, e nos
levará a paz perfeita, e nos conduzirá a cada fruto na Escritura. Deus não pode negar a Sua Palavra. A Bíblia
disse assim. E Ele disse: “Seja qual for a Palavra que Ele envia de Sua boca cumprirá aquilo para o qual Ela
foi enviada – não retornará a Ele vazia”.4 E lembre-se: essa Palavra é semeada somente em um lugar, e que
é nos seres humanos. Que é na Noiva, onde estamos hoje.
14 [Existe] um grande motivo para se regozijar na ressurreição: Jesus, agora mesmo, é a nossa garantia
de que tudo no Testamento, tudo pelo qual Ele morreu, é nosso. Tudo que temos que fazer é examinar esse
Testamento completamente, e quando vemos os nossos nomes no Testamento, aquele contrato: “isso é meu,
isso é meu, isso é meu”.
15 Agora, se aqui diz que existe um profeta se aproximando ali, isso não é seu! Hã? Se aqui diz de um
ministério de um homem que está por vir, e que ele fará grandes coisas (João 14:12), isso não é você.
Correto? Então para o quê você está olhando? Hã? Você não pode ler este Testamento de qualquer outra
maneira do que pela intenção Daquele que o escreveu. [“Amém”] Graças a Deus que tivemos o maior
advogado e juiz na terra em William Marrion Branham. Deus mesmo desceu e leu o Testamento e pôs os
seus nomes nos lugares certos. Aleluia! Agora me sinto realmente bem. Eu poderia enviar você para casa e
ter um bom almoço, e você deveria estar feliz. Essa é a nossa mensagem de Páscoa.
16 Tudo bem. Sobre outra coisa que eu iria ler aqui para os meus amigos pentecostais no Canadá, lá na
Ilha do Príncipe Edward, eu acho que é. Oh, um cataplasma5 de porco. Agora, aqui está o meu senso de
humor chegando. “Quando envelhecemos, torna-se mais difícil para os nossos corpos reparar a si
mesmos”. [O irmão Lee Vayle ri – Trad.] Sim, diga-me de novo. [A congregação ri – Trad.] “Cicatrizes de
cirurgia ou de trauma formam-se mais facilmente e a recuperação leva mais tempo”.
Quão verdadeiro. [Estou tendo trabalho comigo mesmo]. Por exemplo, é duro não enxergar mais. Eu
há pouco havia mudado essas lentes; e elas não valem a mínima. (...) [Muitos risos – Trad.]
“No entanto, pesquisadores da Universidade de Purdue, tem recentemente recebido da Administração
de Alimento e Remédio...”. Bem, aleluia. “...aprovação para iniciar a comercialização de um material
derivado de um pequeno intestino de porco que pode restaurar a capacidade de cura do corpo”.
17 E os meus bons amigos pentecostais, na leitura das Eras da Igreja disseram: “se você usasse células de
animais, você morreria”. Ah, que coisa, o que eles irão fazer agora? [“Amém”] Eles correrão para os
intestinos dos porcos! [Toda a congregação ri – Trad.] Aquilo vai e vem em volta. Não dê atenção aos risos.
É bom rir. O Senhor irá rir de um bando de pessoas em zombaria um dia. Ele não contraria uma risada
alegre de você e de mim. Por que Ele deveria? Ele nos fez para rir. Estamos supostos a rir. Ele encherá
nossas bocas de risos. [“Amém”] Isso não é a Bíblia? “Um coração alegre faz bem como medicina”.6
18 “Intestinos de porcos que podem restaurar a capacidade de cura do corpo. O processo, que deixa
poucas cicatrizes, pode até mesmo recuperar uma função perdida em alguns casos”. Uau! “Quando o
material chamado de pequeno intestino submocosos-SIS é aplicada, suturada, ou até mesmo injetada...”.
Eles disseram que isso mataria você. Tenho tido provavelmente cerca de 50 ou 75 injeções celulares.
Eu tive um grupo inteiro em minha coluna aqui, para restaurar a cartilagem, porque a cartilagem estava toda
consumida. E eu sinto que eu tive cerca de 10 a 15 bons anos disso. A minha era bovina. [O irmão Lee
Vayle e a congregação ri – Trad.] Eles pegarão de um porquinho. Isso faz você pensar porque motivo
quando os demônios foram expulsos do homem de Gadara, eles se dirigiram aos porcos. [O irmão Lee
Vayle ri – Trad.] Eles reconheceram o tipo de vida ali dentro. [Risos – Trad.] Vida aparentada? Sou um ser
mau, eu reconheço; e eu não quero dizer no sentido de que eu sou “mau”, quero dizer. [Risos – Trad.]
19

“Até mesmo injetado no corpo, o material encoraja novas células”. Foi isso que eu fiz em meu corpo.
Mas os pentecostais foram para algum pequeno médico estúpido sujeito ao FDA ou MA: “Oh não.
Isso não pode ser feito. Isso matará você”. Eu tive os meus há vinte anos atrás, e até onde eu sei, estou muito
bem vivo, porém não tão vivo quanto eu era há 20 anos atrás. Estúpido. Estúpido.
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Isaías 26:3 – NT.
Isaías 55:11 – NT.
5
Do inglês “poultice”, que também significa “emplastro”, “curativo” – NT.
6
Provérbios 17:22 – NT.
4
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20 “No corpo, o material encoraja novas células, e os vasos sangüíneos crescem pela representação
como uma rótula para as células do sangue em crescimento”. Essa é a base da terapia celular, da qual sou
mais do que bem conhecedor.
(...)
“Isto simplesmente é um andaime que serve como um ambiente para envolver a cura, diz Steven
Badylak”, veterano, idoso e poderosa “mente pesquisadora”. “Porque os submucosos-SIS vem dos
intestinos dos porcos” [Ênfase de Lee Vayle – Ed.] (...)“que normalmente é incompatível com o tecido
humano, e a rejeição do tecido é uma grande preocupação. Mas a evidência até aqui sugere que o tecido
do porco é bem tolerado”.
Vamos ter algo mais dessa outra carne branca, [Risos – Trad.] [especialmente parte dos intestinos].
21 O irmão Branham disse que esta Mensagem será vindicada pela ciência. Foi-me dito, e isto é boato,
mas eu acho que isso está correto. Ele disse a Sidney Jackson que o Livro da Era da Igreja é o “ASSIM DIZ
O SENHOR”. E eu sei que Collins ainda testifica que o irmão Branham ligou para ele (Ele não estava lá) e
ele disse à sua esposa: “Este livro está certo”. Maravilhoso! Este pequeno sentimento de vindicação que eu
tenho esta manhã, e que você tem comigo, irá para uma parte maior quando formos raptados daqui. [Agora,
voltando para a mensagem sobre a Divindade].
22

João 1:1:

No princípio era a Palavra e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Ele estava no
princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava
a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam.
Agora, tudo aí dentro, como no Livro de João, está baseado na palavra “Palavra” ou “Logos”.
Agora, William Marrion Branham, comprovado pela vindicação apresentada em Deuteronômio 18 – (e
você sabe onde isso está) de ser Malaquias 4:5-6: “Eis que eu envio o profeta Elias”; Mateus 17:11: “Elias
verdadeiramente virá e restaurará todas as coisas...” – William Branham; Atos 3:21: “Os céus devem
receber e reter Jesus até a restauração de toda Palavra...”.
23 Quem faz isto? O Elias [número quatro] que foi conhecido a nós como William Marrion Branham.
Apocalipse 10:7 – o mensageiro de pé sobre a terra – o profeta – que revela o conteúdo completo de tudo
que o profeta disse. Ele disse: “Este é William Marrion Branham, profeta vindicado”, de acordo com o que
eu li. Agora, se você não consegue entender que William Branham se tornou a carne dessa Escritura para
que ele fosse a Palavra viva de Deus, feito manifesto em carne, você não tem permitido o seu pensamento
seguir, e você não entende o que eu estou dizendo. Por favor, peça a Deus para te ajudar, porque se você não
permite o seu pensamento seguir e crer, aquelas coisas que estão inteiramente do lado de fora do reino do
pensamento humano e do raciocínio humano (baseado no materialismo) do qual você observa a conduta
disso e o que pode ser feito com isso, você nunca, jamais sairá desse chão em um Rapto. Você não pode
fazer isto, porque a renovação do teu entendimento é o segredo da metamorfose. Não há metamorfose sem a
renovação da mente! Porém a renovação da mente produz a metamorfose, mesmo que você diga: “Eu me
pergunto como que pode ser isso?”. [Deixamos isto para a Palavra de Deus. E isto em si mesmo realmente
não é mistério, pois a Sua Palavra é a dádiva da vida, e até mesmo criadora quando necessário].
24 Eu lhe direi uma coisa. O irmão Evans fez um trabalho fabuloso, simplesmente usando o seu cérebro,
colocando nosso gerador para eletricidade na casa. No minuto em que a energia se vai, meu gerador faz
“zip”, assim; mantém tudo funcionando: aquecedor, tanques, tudo. Quando a energia volta, “zap”, [o
gerador pára]. Russell, eu não sei nada sobre isso, mas certamente sou grato de você fazer, e você o fez.
Agora, é disso que eu estou falando.
25 Eu não posso lhe dizer como que Deus faz o que Ele faz, no sentido de que eu esteja a par disso, ainda
que eu seja o Seu parceiro ou algo. Tudo que eu sei é a revelação; e eu fico aqui de pé para recebê-la. É
como a Batalha de Balaclava,7 os nobre 600:
“...Isso não é para pensar ‘por quê?’,
É somente para fazer e morrer.
Nas mandíbulas do [vale] da morte,
7

A Batalha de Balaclava ocorrida em um vale no dia 25 de Outubro de 1854 foi a mais importante da Guerra da Criméia, vencida
pela cavalaria das forças aliadas da Grã Bretanha, França e Império Otomano contra o Império Russo – NT.
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... Dentro da boca do inferno, os seiscentos cavalgaram...
Canhões à esquerda deles,
Descarregavam e trovejavam.
Eles foram lá,
Então eles cavalgaram de volta, mas sem,
Sem os seiscentos”.
[“A Carga da Brigada da Luz”, de Tennyson – Ed.]
26 Quantos de vocês estão numa Batalha de Balaclava hoje? E você está pronto para entrar dentro
daquele vale? Você acha que está, mas você está preparado para passar e voltar quando ao redor de você
repousam todos os cadáveres daqueles que pensavam que podiam fazer isto? Eles ouviram. Eles carregaram.
E quando dez mil pessoas estavam supostas a crer nesta Mensagem, o irmão Branham ficou de pé no
púlpito, e ele disse: “Eles me dizem que existem dez mil que crêem nesta Mensagem, tem que se chacoalhálos fora, é demais”. Você descobrirá, [se você já não tem, que esta Mensagem é agora e para sempre].
27 O irmão Branham contou a um certo homem – e eu sei que ele não mentiu – ele disse: “Filho, estou
aqui em cima, e você está aqui embaixo. Quando eu partir, você estará lá em cima”. Ele simplesmente
disse: “Você estará lá em cima”. Ele não disse: “Você tomaria o meu lugar”. Ele não disse: “Você
assumiria algo”. Ele disse: “Você estaria onde eu estou agora” e deixou isto. E quando ele foi além da
cortina do tempo, a Voz disse: “Tudo que você alguma vez amou e todos que alguma vez amaram você,
estarão com você”. Eu estarei lá. Eu não tenho nenhuma dúvida. Por que eu deveria duvidar?
28 Então William Branham, vindicado por Deus, de acordo com estas Escrituras, disse: “Se você faz de
Jesus a Palavra, você tem três deuses”. Agora, se um cavalo pode agir como uma vaca, e um porco pode
agir como um macaco, então você pode ter razão de crer que um profeta vindicado pudesse cometer um
erro. Agora, este é o centro da questão: a “Palavra” é Deus, ou Ela é Jesus? Agora, ele disse: “Se você faz a
“Palavra” em João 1:1 “Jesus”, você tem três deuses.8 [É claro, você também poderia fazer disso dois
deuses, mas a audiência para qual ele falou era parte Só-Jesus e parte trinitária na doutrina sobre a
Divindade].
29 Agora, você pode tentar pegar João 1:14 e manipular Isto. Você pode pegar uma porção de coisas que
o irmão Branham disse e tentar manipulá-las. Porém você estaria errado. “Isso não é para pensar ‘por quê?’,
é somente para crer ou morrer”. Agora, esta é a sua Batalha de Balaclava. Deus é a “Palavra”? Podemos
adaptar o nosso pensamento, formular os nossos pensamentos dentro de nossa mente, residente no cérebro,
transmitidos pelo espírito dentro de nossa alma, e a alma com um pouquinho de Cristo dentro de nós,
alimenta esta personalidade dual? O real de você, um pouquinho de Deus, ungido pelo Espírito Santo,
selado de volta, alimenta isso de volta à sua mente e chega ao perfeito conhecimento de que Ele é a Palavra.
[Isso é revelação].
30 Agora, isso necessitará de um ajuste. Estou lutando com isso, e você ouvirá este sermão um pouco
diferente do anterior, mas basicamente ele será o mesmo. Porque quando eu ensino, eu sei o que estou
dizendo, porém eu não sei tão bem quanto eu quero saber. Porém eu não tenho que saber tudo sobre o meu
gerador. Eu somente tenho que manter as minhas mãos longe dele e deixar que funcione o processo que tem
sido colocado ali pela mão de um mestre, de um mestre eletricista. Agora, eu sei que Russ não acha que ele
seja um mestre eletricista. (...)
31 Agora, tudo bem. Desta forma, não importa quem discutisse o grego ou aramaico, ou história, ou
doutrina, ou das tradições de algum povo que esteja inclinado a adorar, que tem adorado e faz adoração,
exatamente para manifestar as bênçãos de Deus através dos dons e sinais e maravilhas e prodígios, ou os
mais brilhantes e capazes usuários da Escritura ou filosofia, que você os nega. Porque eles devem se inclinar
a esta declaração do profeta de João 1:1: isto não é Jesus, o homem, o Filho de Deus, nascido da virgem
Maria, mas é o próprio Jeová-Elohim, ponto final, marca de exclamação, amém e amém. É isto! Em outras
palavras, esta é a proclamação de Deus: isso está falado; isso está provado; e não há mais nada a ser dito
sobre isto. Então sente-se, cale-se, e creia nisso. Amém! Nem sequer tente falar comigo. Tenho encerrado a
fila. Isto é de Deus. Agora, eu espero que você esteja recebendo o que eu estou dizendo. Câmbio. Por quê?
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Porque temos tido a comunicação. [O orador tem falado. Deseja o ouvidor receber isto tão simplesmente
quanto fazem os comunicadores nas comunicações? E lembre-se, o profeta é Deus para o povo].
32 Até mesmo o próprio Lamsa,9 a quem o irmão Branham recomendava, tenta do aramaico e hebraico
provar que este é Jesus o Filho de Deus. Eu deduzo disso que ele é Só-Jesus, alguma coisa, em algum lugar,
porque ele não é um trinitário. E eu não posso crer pelo o que eu li do que ele escreveu, de que ele crê no
que William Branham acreditava, [ou cremos].
33 Lamsa, agora falecido – e eu não tenho meio de contatá-lo – usa a tática que Pedro, surdo como uma
pedra... Isso está correto no aramaico, porque isso é o que “Simão Pedro” quer dizer: ele é um “cabeça de
pedra”, teimoso,10 surdo como uma pedra, teimoso e declarado um “cabeça de pedra” por Jesus; porque é
disso que Ele o chamou – uma pedra. Agora, podemos pegar o grego e fazer alguma coisinha bonita, como
um seixo (...). Mas literalmente, de acordo com Lamsa, isso é um ditado tradicional: “Este sujeito é um
‘cabeça de pedra’.” Agora, você acha que Jesus não sabia que Pedro era teimoso? Se Ele conheceu um
companheiro, um israelita sem dolo, [então Ele também conhecia a natureza de Pedro]. (...)
34 Certo. Lamsa declara que Pedro é surdo como uma pedra. (...) Ele não usa o grego. E João, quem
igualmente, falando somente aramaico, não usaria Logos, uma palavra grega, mas uma palavra que é do
aramaico – “miltha” – que significa “expressão” ou “Palavra de Deus”, ou o hebraico – “delgbar” – que
significa “falar arbitrariamente11 como ordenado por Deus”. Em outras palavras, é uma declaração
arbitrária, e não pode haver uma declaração arbitrária feita por alguém a não ser por Deus. Vê? Então agora,
se você está olhando isso através dos olhos de Lamsa, você está dizendo que Jesus é Deus. Bem, Jesus não
é Deus. Deus é Elohim, [“Amém”] e Jesus é o Filho de Elohim. [Ou você usa o aramaico ou o grego, é de
Deus ou Elohim O Auto-existente de Quem você está falando].
35 O mesmo homem fez um ponto convincente quando ele disse que os judeus não podiam aceitar Jesus
como o Filho de Deus, porque toda a mitologia romana, grega e tudo em volta deles, ensinava que os deuses
desceram dos céus, tiveram relação sexual com mulheres jovens, e que os filhos nascidos eram semi-deuses,
ou deuses. Então se alguém dissesse a um judeu que Deus na verdade gerou um filho por meio de uma
mulher, eles diriam: “Ah, ah, ah; Ele e quem mais?” Porque eles não entendiam. [O Nascimento Virginal
não era uma parte da promessa até onde eles sabiam ou compreendiam].
36 E ninguém tem compreendido a não ser nós, exceto talvez na primeira era, e algumas pessoas,
exatamente como que o Filho nasceu de Deus. O irmão Branham nos levou ao princípio, quando o Filho
surgiu como uma luz, e depois Deus formando aquele corpo pela criação do esperma e do óvulo, o qual tem
que ser um fator físico a fim de manifestar a vida, envolvendo-Se nisso para produzir o circuito do DNA e
do RNA, para que então o Filho pudesse entrar e vir como um nascido; porém quando Ele nasceu, Ele tinha
uma memória que você e eu nunca tivemos. [João 17 revela isto].
37 Agora, quem no mundo acreditará no que eu há pouco disse baseado sobre o que o profeta disse, a
menos que você esteja renovando a sua mente? [“Amém”] Agora, temos que aprender a fazer isto com o
Logos. Eu não estou perfeitamente aí, então eu não serei rude com você; porém estarei dizendo algumas
coisas fortes.
38 Tudo bem. Lamsa apresenta Jesus como a Palavra de acordo com Gênesis 12. Eu nem sequer me
incomodei em ler isto. Eu apenas consultarei isto, agora nesta manhã. Vamos ler isto juntos. Gênesis 12:3. E
abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as
famílias da terra. Bem, agora, isso está muito bem referente a Abraão e referente a Isaque. E lembre-se,
Isaque é tipificado como Cristo sendo a semente. Não como se Paulo dissesse “semente” como de muitos,
mas semente como de um ser Isaque ou Cristo.
39 Tudo bem. Sabemos o que o senhor Lamsa está dizendo. Bem, você sabe que Lamsa está errado.
Agora, eu espero não me encontrar com ele no dia do juízo agora que ele está morto; e isso não pode sobre
as mesmas bases de que eu não creio que ele discutiu qualquer coisa com o irmão Branham. Mas eu estou
apenas mostrando a você que não importa o quão brilhante e estudioso você seja, exatamente o quanto você
sabe, e exatamente o quanto você tenta ser inflexível e dizer: “Oh, não, não. Bem, William Branham foi um
9
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profeta, é claro, quando ele profetizou isto e isto foi feito. Mas quando ele vinha para a Palavra, bem, nós
sabemos melhor do que ele”. (...)
40 Agora, vamos ir a Gênesis 49:10; “...O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus
pés, até que venha Siló; e a ele se congregarão os povos”. Ele está aí colocando isto sobre Jesus novamente.
Então o homem está errado, ainda que ele conheça o aramaico. Então o que o aramaico tem a ver com isso?
Bem, eu sei absolutamente que era a linguagem de rua. Não tenho nenhum problema com isso. [Mas só a
linguagem não é a resposta. Isto deve ser revelado pela vindicação].
41 Agora, eu quero prevenir você. Eu irei interpolar aqui; de modo apenas a conservar os seus
pensamentos. Estou falando sobre os estudiosos, os filósofos, os mestres, o este e o aquele. Não interessa o
que você sabe, você não pode prevalecer contra um profeta que é vindicado por Deus, porque Deus está
observando você no profeta, e você está observando Deus no profeta. E Ele diz bem aí: “ASSIM DIZ O
SENHOR. Isto é João 1:1, o qual este é Jeová-Elohim. Isto não é Jesus”. E não me interessa então, o que
qualquer um diz como alguém que tenta ludibriar em volta e fazer isto e fazer aquilo e dizer: “Mas o irmão
Branham também disse em muitos e muitos lugares que ‘Jesus era a Palavra’”. Sim, Ele era a Palavra;
porém o irmão Branham disse: “Os profetas foram uma parte da Palavra, mas Jesus era toda a Palavra”;
e esta Bíblia apresenta aquele Ente que é a Palavra dentro da Palavra que está escrita aqui. [“Amém”] [A
Bíblia é a revelação de Jesus! Como Filho de Deus – de alguém falado como a Semente por vir].
42 Jesus como a Palavra não é Deus, a Palavra. Mas é melhor que ambos sejam Palavra, porque nunca
tenho visto um cavalo que produzisse uma vaca. [“Amém”] E eu não posso entender um Deus que é a
Palavra que não produzisse [filhos] Palavra. É simples assim. Agora, você está obtendo as suas mentes
renovadas? [“Amém”] Seria bom, porque tem sido ensinado a você todo este lixo sobre evolução, mutação,
etc. Eu tenho uma abundância de dúvidas de que as pessoas vieram dos macacos. Eu não tenho nenhuma
dúvida de modo algum de que a maioria veio das cobras. [Risos – Trad.] Mas a própria serpente foi cem por
cento transformada. E você sabe como que a serpente ficou cem por cento transformada? Satanás trabalhou
em sua mente; e ela foi de uma criatura ereta, próxima ao homem, esperta, inteligente, forte e brilhante, para
um animal rastejante. Agora, se você quer tentar voltar de sua existência de lagarta para uma borboleta,
como que você faz isto? A Palavra nos muda de volta e até mesmo além disso. Volte à Palavra. Volte à
Palavra! Essa é a coisa mais importante bem aí.
43 Agora, onde está a autoridade do Sr. Lamsa senão na auto proclamada erudição (que é uma exibição
pedântica do conhecimento: “olhe para mim”) fazendo dele o juiz da Escritura? Até onde eu sei, Lamsa não
falava aramaico como uma língua nativa, mas ele teve que aprender isso. Então agora, simplesmente
mantenha em mente tudo que eu tenho dito. Eu levarei você a uma jornada de dois minutos. Ela não se
parece tanto com uma palestra sobre viagens, ainda que ela seja, mas a uma jornada feita por um
comunicador muito inteligente e hábil, um judeu, que teve um feliz pensamento daquela diáspora, a qual
aconteceu bem depois que Israel retornou da Babilônia. Haviam dez tribos que foram consideradas perdidas.
E ele disse: “Elas não estão perdidas. Elas estão em algum lugar. Elas continuam existindo. E eu tomarei a
Escritura, e traçarei nesta Escritura tudo que é dito sobre onde elas seguiram as jornadas, onde as jornadas
são mencionadas, e as cidades são mencionadas, de modo que se eu for àqueles lugares, eu encontrarei
evidências de que elas existiam”. Agora, isto é o quê? Uns vinte – algumas centenas de anos, talvez 2400
anos atrás – 2500.
44 Agora, no dia do Pentecostes, estavam ouvindo lá ao redor do templo, judeus que vieram da Parthia,
seja o que for: medos, islamitas, mesopotâmicos, judeus, capadócios, de Ponto, Ásia, Panfília, Egito, Líbia,
Cirene, cretenses e árabes. Todos eles eram judeus. E todos eles tinham idiomas diferentes. Porém ele sabia
de algo que eu não sabia, e jamais tenho conhecido nenhum estudioso que contasse isso. E eu não tenho lido
todos os livros, e eu não sou tão sábio. Porém ele disse: “Como sabemos que a linguagem de rua que todas
as pessoas em Israel utilizavam era o aramaico, então era o aramaico que estes outros israelitas, as dez
tribos, utilizavam centenas de anos antes de Cristo ter entrado em cena”. Bem, ele começou sua jornada.
Muito afortunadamente, ele teve o dinheiro para levar um fotógrafo e uma equipe com ele. E ele foi até à
Índia. Lá ele encontrou as pessoas que haviam e que estavam adorando de acordo com Moisés – agora me
siga – e as inscrições nas pedras antigas estavam em aramaico.
45 Eles ouviram que no Afeganistão havia uma pedra com uma escrita nela em hebraico. Então eles
foram até a zona devastada pela guerra, e eles descobriram uma rocha que não podia ser desvelada, então
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eles não puderam lê-la. Então eles olharam em volta, e eles descobriram mais duas grandes rochas, e em
aramaico haviam escrituras hebraicas. Eles foram para a China, e eles descobriram o aramaico na Índia, e
em todos estes lugares que eles foram. Finalmente eles disseram: “Precisamos encontrar os Cohen”.12 Que
são os sacerdotes, as duas palavras, Levi e Cohen, que significa sacerdócio. Eles disseram: “Eles tem que
estar em algum lugar”. Eles examinaram e eles descobriram uma ilha – creio que no Mediterrâneo. Não
estou certo – cheia de Cohens. [Eles tinham retratos de todos eles e de toda a parte em que eles foram].
46 Por que ele está fazendo isto? Porque ele quer aqueles milhões de judeus para retornar à Palestina a
fim de estabelecer um templo de adoração. Agora você diz: “Só um minuto, eles vieram do Egito”. Sim.
Eles estavam voando dentro da Etiópia – cheia de judeus emplumados que são absolutamente tão negros
quanto o ébano. E alguns deles que são marrom. Na China, eles eram de aparência chinesa. Mas o que este
grande estudioso hebreu diz? Agora ouça atentamente e receba isto, porque isto é o mais fantástico.
Absolutamente fantástico. Você ouviu o que eu disse, e não estou brincando. Mantenha seus ouvidos
abertos. Ele disse: “Não me interessa quais são suas feições físicas, a alma é judia”.
47 Eles sabem o que o irmão Branham nos ensinou. Sim. A alma retorna a Adão que retorna a Deus.
[“Amém”] E não me interessa se um judeu tem feições que vem de um Timbuktu,13 do extremo da América
do Sul, embora eles não chegassem lá. Eles unicamente foram onde a Bíblia disse. E eles encontraram
evidência de cada tribo em particular. E eles encontraram até mesmo tribos com os Dez Mandamentos e o
Torá completo, ou o Torá muito bem completo. E eles estavam até mesmo levando cordeiros e derramando
sangue. E um grupo de muçulmanos que eles descobriram que não eram realmente muçulmanos. Eles
haviam permitido a infiltração de algumas das propriedades muçulmanas, mas eles estavam crendo nos Dez
Mandamentos que é mosaico. E os muçulmanos não seguem a Moisés. Eles seguem a Abraão e Maomé, e
eles admitem profetas. Eles até mesmo dirão: “Bem, Jesus foi um profeta, porém Ele não era dos nossos,
então os nossos assumem o lugar Dele” – como os mórmons. Isto para mim foi a coisa mais incrível que eu
tenho ouvido em muitos e muitos anos. A ciência provando cada parte desta Palavra que o irmão Branham
nos trouxe.
(...)
48 Agora, a razão do porque eu trouxe isto nesta hora foi para mostrar a você que o aramaico é o básico.
Como o grego chegou lá? Eu somente posso responder o que me foi ensinado por muitos e muitos anos – e
isso tem sido ensinado a você também – de que a época de Jesus foi especialmente propícia para Ele vir,
porque Deus havia levantado o Império Romano com suas amplas fronteiras, com boas estradas e a lei onde
o evangelho podia se propagar livremente sobre os canais, nas estradas, etc., mas eu não tive qualquer prova
de que os gregos tinham o idioma. Agora, nós sabemos que Filipe, sendo um grego – e você segue dali por
diante tendo assumido o controle – e Alexandre, o Grande, eles teriam propagado o idioma grego. E isso é
verdade, que quando Hitler invadiu boa parte da Europa, até à Rússia, em toda a direção, ele foi longe o
bastante de modo que o idioma alemão é absolutamente bem conhecido por toda a parte por onde ele foi. E
agora, aplique isso ao inglês. Eles foram por toda a parte, substituindo o alemão e o espanhol, e para onde
eles foram, lá está o idioma inglês. E isso se tornou um transportador para o povo ocidental para receber a
Bíblia como a temos hoje.
49 Porém eu não sei muito sobre o grego ainda que o grego fosse o veículo que Deus escolheu. Por outro
lado, a Septuaginta é um volume muito extraordinário, que é o Antigo Testamento que 70 sábios colocaram
no grego. [Fim do primeiro lado da primeira fita – Ed.] De qualquer maneira, os estudiosos são forçados a
seguir o grego. Mas, como era sabido no primeiro século, onde um ditongo – que é uma vogal dupla – e
você não entende isso, pode mudar a Escritura radicalmente. Então se um ditongo pode mudar a Escritura,
fique comigo esta manhã, de que uma palavra fora, tirada, uma palavra acrescentada, destruirá você, porque
uma palavra fora é o reino de Satanás. E contanto que você esteja adorando a Deus, você está adorando a
Deus no reino de Satanás. Então quem está governando você e a sua adoração? Satanás. “Oh, bem, eu sou
diferente”. Sim, você apenas acha que é diferente. É sempre desta maneira quando a verdade vem à luz. Os
homens amam suas trevas. (...)
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50 Então agora, com isso em mente, então podemos seguir o aramaico, talvez 25 – 2700 anos. Mas Deus
pos isso no grego, porque o escriba não é diferente do mestre, e o mestre não é diferente do profeta
vindicado, se eles são de Deus. Porque Deus disse: “Eis, que Eu vos envio profetas, sábios, e escribas; e
vocês não ouvirão”.14 O que eu estou dizendo é: não me interessa se você põe essa Bíblia em jabberwokky,
se é que existe tal idioma, Deus veria que esta Palavra está absolutamente correta e definitiva em tantos
lugares. Se houve um pequeno erro em algum lugar, você possivelmente não poderia evitar de receber a
verdade.
51 Os católicos tem tentado mudar a Bíblia. Eu tenho a versão Douay.15 Também tenho a versão do
Monsenhor Knox, que é absolutamente fabuloso em sua tradução. E ele faz as suas notas de rodapé de onde
eles tiraram o purgatório que é de 1 Coríntios 3 onde suas obras são de madeira, feno e palha, e que você
poderia ser queimado. [Imagine]. Essa é a coisa mais estúpida que eu já vi. Não há realmente ninguém que
poderia mudar esta Palavra, porque Deus A ordenou. [“Amém”] E eu poderia lhe dizer isto, e eu tenho dito
isso antes, que se você tira apenas uma doutrina da Bíblia – não me importa o que você tira – você
descobrirá que você terá que conduzir para cada outra doutrina em particular, e você torna isto perfeito.
[“Amém”] Você não pode consertar isto, irmão e irmã. Você não pode consertar isto, porque isto é o
“ASSIM DIZ O SENHOR”.
52 Agora, com isso em mente, você não pode simplesmente estudar a Bíblia por meio da educação ou
qualquer outro canal exceto através de Deus Mesmo, tendo nos dado o Espírito Santo com o qual podemos
ser ensinados de Deus. E isso não assume o lugar16 de um ministério quíntuplo, e o ministério
quíntuplo não assume o lugar do profeta, porque o deles não é ministério quíntuplo, e não existem
filhos de profetas, a menos que exista um profeta. [“Amém”] 1 de Coríntios 13 diz assim.
53 Agora, se você não é um filho de profeta, você não está em condições de escrever sobre qualquer
coisa. Mas Deus tem encurralado você, e você responderá a Deus. Porque Pedro disse: “Vocês são filhos de
profetas”.17 E o último profeta converterá os corações dos filhos de volta aos pais. E os pais são profetas.
Então o último profeta semeará a semente da Bíblia inteira desde a serpente no jardim ao profeta na chuva
tardia. E não haverá nada deixado ao acaso. Não haverá um tropeço. Não haverá um ponto ou qualquer
coisinha. Isto será perfeito.
54 E você sabe que Paulo disse: “Vós que sois perfeitos”. 18 E eu apenas quero realmente ver se você
deixará o seu cabelo comprido ou não. Ele disse: “Vós que sois perfeitos” – e a palavra “perfeito”, vem das
antigas tradições gregas de que “você havia sido iniciado nos mistérios e que agora você pertence ao clube”.
“Oh, irmão Vayle. Oh, você disse que você é iniciado nos mistérios e que agora você pertence? Oh, que
coisa”. E a propósito, o irmão Branham toda vez que ele queria, ele podia por a mão em seu bolso e tirar um
quarto de dólar. “Oh Deus, oh, Deus, oh Deus. Eu desmaiarei. Eu morrerei. Ah, ah, isso é terrível, eu não
posso acreditar nisso. Isso é o diabo”. Adeus! [Onde está a sua prova de que isto é?].
(...)
55 Tudo bem, temos tomado uma pequena jornada longe do nosso assunto em que eu novamente mostrei
a você que as pessoas acreditam que Jesus é a Palavra. E Ele não é a Palavra como A Palavra. Neste caso,
isto é A Palavra, o Deus Todo-Poderoso. Jesus também é a Palavra, e lembre-se, Jesus é O Filho de Deus,
mas Ele é o Filho Unigênito, unicamente gerado, Filho de Deus de um tipo único; porém nós também somos
filhos de Deus. Então quando você vê a palavra “filho”, você está falando apenas de Jesus ou você também
fala a respeito de si mesmo [numa ordem inferior?] Então quando você vê a palavra “Logos” ela é Deus ou é
o Filho? E a propósito, temos que ser um pouquinho da Palavra também. Então vamos para o grego, como
disse o irmão Branham, que foi a autoridade – que é autoridade pela razão de Deuteronômio 18.
56 Assim olhamos para o “logos” outra vez. Aqui está o que os estudiosos dizem. Logos – esta
expressão, e observe que ele não somente diz “palavra” como uma unidade de linguagem, ele a chama de
uma expressão, como uma palavra é uma expressão de um pensamento. Isto significa mais do que
simplesmente dizer “gato”, “gato”, “gato”; “cachorro”, “cachorro”, “cachorro”, “cachorro”. Isso na verdade
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poderia ser envolvido na extensão disto, se você disser “gato”, qual raça, qual idade, que tamanho, quão
saudável, quão espécime perfeita, quão treinado, quão meigo, quão bom para caçar rato? O que eu estou
tentando mostrar a você é: você não está simplesmente lidando com uma palavra, uma unidade de
linguagem. Como o próprio irmão Branham disse: “Uma palavra expressa um pensamento”. Estamos
falando sobre expressão. Exatamente o que está na mente para ser expressado. Em outras palavras, isso tem
que ser literalmente aquilo que trás à visão de alguma maneira transferindo dessa palavra para as nossas
mentes o quadro [ou a substância] que realmente existe. Expressão. (...) A expressão é a nota chave e o tema
de todo o Evangelho.
57 “Logos” (Agora ouça) vem de uma primitiva palavra raiz. Primitivo quer dizer original. Sim? Certo?
E primitivo também significa que isso não tem sido medicado ou enfeitado. Isso é o que está denotando –
dizendo a você. O significado primitivo é “colocar”, “lançar coisas”, assim. Depois “escolher”, assim;
“selecionar”, então “reunir em um lugar”, e depois “juntar”.19 Agora você está juntando o que eu disse.
Assim como “juntar” quer dizer “carregar”. Certo? Agora você entendeu o que eu disse.
58 Isto, então, não é simplesmente uma palavra. Ela é uma revelação! Isto é significante para a extensão
do que isto é na verdade. Certo? Por conseguinte, “reunir” ou “por junto palavras ou unidades de letras”; por
junto, e portanto, você fala. Agora observe novamente: “expor tudo”, “apresentar tudo”, seja o que for para
ser expressado. Você me acompanha? Tudo está exposto. Agora, ninguém está fazendo isto. Então você
apanha, depois você reúne o que você apanhou, depois que você o junta você o trás para frente: “é isto”. E
eles dizem disto, que você está obtendo a linguagem. Assim, portanto, “reunir” ou “por palavras juntas” é
“falar” – “conversar”. [Deus Se comunicando].
59 Portanto “logos”, é primeiro de tudo, “uma reunião”, ou “uma coleção”. Isto soa muito bem. Porém
quando você diz isto, você se esquece do que está por trás disto? Que tal a disposição disso de acordo com o
local e o tempo e o relacionamento e [de como isso tudo se relaciona?] Você ouviu o que eu disse? Você
pode obter a fita de novo, mas eu tenho feito notas aqui muito cuidadosamente, porque eu quero que você
pense sobre isto. Portanto, “logos” é, primeiro de tudo, uma reunião ou coleção de ambas as coisas na mente
e das palavras pelas quais elas são expressadas. Hã? Isso, portanto, significa ambos a forma externa pela
qual o pensamento interior é expresso e o pensamento interior em si, como o latim “orateo” e “rateo”;
compare com o italiano “raggianar” que significa pensar e depois falar. [Um processo utilizado para
expressar e depois expressar. Deus expressando a Si Mesmo].
60 Agora, prepare-se para ajustar o seu pensamento. E eu repito, prepare-se agora para ajustar o seu
pensamento e ir para uma mente fixa. E aqui está a parte dura; porque nenhum de vocês está provavelmente
obtendo a definição de “logos” além do que eu tenho lido; e cada um de vocês, por causa da sua filosofia
ocidental e como você trata a linguagem e as palavras, está se esquecendo que o Logos na verdade é Deus!
Agora, você não esqueceu? Todos vocês aí sentados ouvindo à definição e vocês tomaram uma definição.
Correto? Você tomou. Mas você se esqueceu que o Logos é Deus. Isso é o que todos eles esqueceram. Então
eles fizeram disso Jesus, ou eles fizeram disso isto, e fizeram disso aquilo. Mas minha Bíblia diz bem aqui –
e eu irei ler isto para você. “No princípio era a Palavra, e a Palavra era Deus”. “No princípio era este
Logos, e este Logos era Deus”. Então tudo bem. Eu apenas vou ler isto para você: “No princípio era Deus”.
[Este Deus, então, Se expressou por, em e através da expressão Palavra. A Palavra viva revelando-Se a Si
Mesma].
61 Agora, neste princípio era este Deus único, [O irmão Lee Vayle escreve no quadro – Trad.] Jeová
Elohim, agora chamado A Palavra. Ele tem um novo Nome, como diz aqui na Bíblia, Aquele que veio
cavalgando, na sua coxa está escrito o Seu Nome que é a Palavra. Seu Nome é a Palavra de Deus. Então
Deus é chamado de a Palavra, por causa desta particular, definição peculiar, que permite você começar a
realmente compreender este grande Deus. Deus é a Palavra. Seu Nome é a Palavra, na verdade Deus, Deus
de acordo com Ele Mesmo, operando e expressando a Si Mesmo. Deus chamado de a Palavra, revelação, na
verdade – revelação progressiva; porque se eu falasse a respeito de um gato há dez anos atrás, eu falaria
acerca do meu gatinho que era tão ativo e que corria em volta, e eu poderia fazê-lo caçar sua calda e enganálo. Quando eu falo sobre o meu velho gato de dez anos, ele apenas se assenta ali olhando para fora pela
janela. Ele está tão preguiçoso para caçar a sua calda. Ele não importunaria um rato se viesse um aos seus
pés. [Risos – Trad.] [Mas é do meu gato que eu estou falando – o mesmo gato].
19

Do inglês “to pick up”, que também significa “levantar”; “erguer”; “acumular”; “obter”; “arrumar”; “ajeitar” – NT.

12

Doutrina da Mensagem
62 Então veja, quando você usa Logos, como nós hoje, temos que ser atuais. Temos que ser atuais,
porque você não pode, sob qualquer força de sua imaginação, estar tratando com o Logos que [denota] que
existe um processo dentro dele, onde você o expôs, e depois de expor você o apanha, sabe, para examiná-lo
e colocá-lo nos lugares, e depois você reúne isso tudo em um lugar e depois você o coloca aqui dentro, onde
isso realmente começa a ser efetivo e real. Agora, com as sete eras da igreja você pode ver sobre o que estou
falando. Vê? E você pode ver mais tarde sobre o que eu falo a você, e você começará a ver mais.
63 “No princípio era Deus”, que essencialmente... Agora ouça. Estou usando Logos, e estou falando
sobre Deus; e você verá porque “Logos” é a palavra para se usar. “No princípio era Deus”, que
essencialmente tomou conselho com Ele Mesmo em deferência a todos os Seus atributos que estavam
alinhados de acordo com a Sua infinita sabedoria ou onisciência. Então Ele precisamente conheceu de
antemão e ordenou e predestinou de acordo com a Sua onipotência e de acordo com o Seu Espírito, que é
amor, e começou o processo de manifestar e revelar a Si Mesmo, com o propósito em mente de ser o Pai
com Sua família, porque isso é exatamente o que Ele acaba sendo. E você estava em Seus pensamentos.
Certo? E eu estava em Seus pensamentos. Certo? E Ele arrumou os Seus pensamentos, e chamou à Sua
Deidicidade,20 conosco em mente. E aqui estamos nós 6000 anos depois; e isso ainda é Deus – [imutável
quanto à Essência e “palavra conduta”].
64

Certo, vamos de volta a Efésios 1:2-21:
A vós graça, e paz da parte de Deus (nosso) Pai e do Senhor Jesus Cristo! (De Quem Deus é o Seu

Pai).
Agora, “Deus é o Pai de Jesus, e Deus é o meu Pai”, disse Paulo, e Ele é o nosso Pai também. Agora,
isto é real – realmente, realmente belo, porque veja, porque não foi desta maneira que era no princípio. Deus
teve que expor tudo perante Ele, Quem Ele era e o que Ele era dentro de Si Mesmo. Depois Ele teve que
juntar isso e colocar isto onde cada um pertencia. E depois Ele pos isto em tempo e em ordem; e é por essa
razão que a Bíblia disse: “corretamente discernindo a Palavra da verdade”, ou você não pode fazê-la [sair
correta]. Assim é onde você está errado. Então se você não pode separar isso, este Deus o Pai, há algo de
errado, porque Jesus foi uma parte do plano. Ele não era o planejador. [Deus era o planejador].
65

Agora:

Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos
espirituais nos lugares celestiais em Cristo; conforme Deus que nos elegeu em Deus antes da fundação do
mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Deus; e em amor tendo Deus nos predestinado
para adoção filhos de (Deus) por Jesus Cristo...
Agora, há uma doutrina bem aí. A primeira coisa aí está certa de que somos aquela família, e Jesus
sequer é mencionado quanto ao que Ele tem a ver com esta família, embora saibamos de que Ele é o nosso
irmão mais velho, e Ele é parte da família. Agora, o que Ele tem a ver com isso? Bem, isso é o que Deus
estava fazendo aqui, classificando isso tudo, expondo tudo isso, pondo isso junto, e então trazendo à vista.
Certo? [“Amém”] Bem, certamente que está certo. (...)
66 ...segundo o beneplácito da vontade de Deus, para louvor da glória de Deus e da graça de Deus, pela
qual Deus nos fez aceitáveis no Amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, (Jesus é o Sangue de
Deus. Atos 20:28 lhe dirá isto) a remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça de Deus, que Deus fez
abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência; [Jesus nos inclui, estou certo].
Agora, aqui não diz a você que Ele expõe tudo Isto ali (o que está dentro Dele), e segundo a Sua
sabedoria e prudência – o que significa a sabedoria da mais alta ordem e a capacidade para fazer isto? Bem,
diga-me. Que palavra descreve isto e que chama Deus melhor do que Logos? Hã? Você não pode fazer
isto. [Você simplesmente não pode encontrar uma apelação melhor; e certamente o que se qualifica pela
descrição é Deus – Jeová-Elohim].
67

Agora:
De tornar a congregar todas as coisas em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos...
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Agora aí você vê a coisa toda. Agora ouça: congregar, expor tudo, juntar, [sequenciar], manifestar.
Hã? Isso tem sido por 6000 anos. Depois você me diz que isto é o Filho? Você me diz que você irá balançar
isto em volta e não fazer disto Deus? A quem você está tentando enganar? Eu não tenho disputa com
ninguém, porém tivemos um irmão que saiu daqui, e ele usava esta mesma Palavra de Deus, depois ele
reverte e cita tudo que o irmão Branham disse sobre o Filho. Isso é Só-Jesus. Eu não posso encontrar SóJesus. Eu posso ver Deus em Seu Filho, e eu posso ver muitos de nós, também. [Cada um estava Nele e
Dele, e isso é para sempre].
68 Estou tão maravilhado de nosso povo aqui, nossos jovens particularmente, e os jovens crescendo aqui
que, se eu fosse dizer que eles não estavam nisto, eu estaria simplesmente cortando o meu próprio pescoço.
Eu estaria tentando pensar que eles são à minha sórdida imagem, você sabe; eles são tão belos, e eles me
glorificam. Besteira. Você não é a imagem de ninguém a não ser de Deus, se você é um filho de Deus. (...)
Veja: ...congregar (junto) todas as coisas em Cristo, tanto as que estão nos céus como as que estão na
terra; até mesmo Nele. O que veio por e de Deus volta para Deus.
69 Bem, isso tem que ser, mas quando Ele irá fazer isto? Na ressurreição, começando com a primeira
ressurreição, Ele irá congregar a cada um nos céus, e onde quer que eles estejam, em algum lugar em
alguma dimensão, e todos nós também. Por quê? Porque como em Adão todos morrem, do mesmo modo em
Cristo todos são vivificados, mas cada um em sua própria ordem. As virgens néscias vem depois das virgens
sábias. Não é isto correto? Aqui está Deus, Ele expõe tudo isso perante Ele, Ele apanha isso e olha para isto,
põe tudo isso embaixo e congrega junto, e põe isto em ordem, por Sua escolha. O Filho não faz isto! Não.
Deus faz isto. [Jesus e nós somos parte do plano – não planejadores].
70 Nele, (em Deus) digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme
o propósito de Deus que faz todas as coisas, segundo o conselho da vontade de Deus; com o fim de sermos
para louvor da glória de Deus, nós os que primeiro confiamos em Cristo; (Ou que esperaram em Cristo,
qualquer que seja a maneira que você queira colocar isto) em quem também vós estais, depois que ouvistes a
palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação; e, tendo nele também crido, fostes selados com o
Espírito Santo da promessa. O qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão adquirida,
para o louvor da glória de Deus.
71 Agora, no tempo do fim, o próprio Deus Todo-Poderoso vem até a Igreja na forma de Espírito, e o que
Ele faz?
Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito
de sabedoria e de revelação no conhecimento Dele.
Agora, quem no mundo pode fazer isso a não ser Deus, [“Isso mesmo”] [o Deus de nosso Senhor Jesus
Cristo e o nosso também? Nosso Pai]. Quem poderia fazê-lo a não ser Deus? Jesus não poderia fazê-lo,
porque Ele disse que Deus Lhe falava e Lhe mostrava e revelava [todas as coisas a Ele].
72 Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança do seu
chamado, (No que vocês estão confiando, no que vocês são chamados, vocês são chamados de filhos, os
filhos de Deus) e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos; (Eles saberão sobre isto, ambos
Deus e o Filho) e qual a sobreexcelente grandeza do poder de Deus sobre nós, os que cremos, segundo a
operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos...
73 Jesus não ressuscitou a Si Mesmo dos mortos; Deus ressuscitou-Lhe dos mortos. E Ele fará isto
conosco. Deus colocou Cristo à própria destra de Deus, e Jesus disse a você que agora é fiel neste tempo do
fim: “Sente-se Comigo no trono de Meu Pai”.21 Onde isto será? Bem, no tempo do fim... Eu irei ler isto para
você mais tarde – eu não poso fazer isto agora – e eu lhe mostrarei o que o irmão Branham disse. E
perfeitamente alinhado.
Acima de todo o principado, e poder, (e assim por diante. E aquela Noiva é a plenitude de Deus que
preenche tudo em todos, virgens sábias, virgens néscias, e é isto; nada a não ser a raça humana. Agora, aí
está onde nós olhamos).
74

21
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E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do
Cordeiro. (Agora, aí está Deus aí, e aí está o Cordeiro ali. E Quem é o Cordeiro? Mas João disse: “Eis o
Cordeiro de Deus”. E Lamsa tem a sua própria idéia disso também; esqueça isto). No meio da rua, e de um e
de outro lado do rio, havia uma árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês; e
as folhas da árvore são para a saúde das nações. (Agora, existe alguma coisa produzida aqui dos 12 meses
do ano na terra. Existem certas coisas das quais Deus não Se livra. Ele simplesmente transforma ou
glorifica) E ali nunca mais haverá maldição (agora observe); e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e
os seus servos o servirão. E verão o Seu rosto, e nas suas testas estará o Seu nome. (Agora observe) E ali
não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus... (A
Coluna de Fogo sobre o trono).
75 Aí está onde o irmão Branham chegou. Eu não sabia disso até eu ler isto na noite passada. Tenho dito
a você muitas vezes que eu não sabia de qualquer lugar na Escritura onde a Coluna de Fogo estivesse sobre
o trono. Mas ele diz a você bem aí. Se o Cordeiro está no trono, onde está Deus? Ele tem que estar acima do
trono. [“Amém”, “isso mesmo”].
...e eles reinarão para todo o sempre. Agora, isso é toda a Divindade, Divinidade, tudo Deus, como
referente a Deus e à Sua família, que eu li para você aqui em Efésios. Deus, Logos. Diga-me: você pode dar
a Ele um Nome melhor? Você não pode fazer isto.
76 Agora, vamos ir para o próximo pensamento. No princípio era Deus, que é chamado de Logos. E aqui
diz: “e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus”. Então lemos a definição aqui, a preposição “com”,
que com o caso acusativo, denota movimento dirigido a ou em direção, e é também frequentemente
utilizado no Novo Testamento no sentido de “com” e não meramente como sendo perto ou junto, mas como
uma união viva e comunhão implicando uma noção ativa de relação. O que significa trabalhando em união
junto, denotando existência e trabalho junto de uma tal maneira que não há separação, como se um fosse
sem o outro ou o outro trabalhasse sem o outro. Você me acompanha? Isto é “com”.
77 Quer que eu leia isso de novo? Oh, eu quero ler isto de qualquer jeito, porque isso é difícil. Mas vocês
tem o Espírito Santo. Vocês possuem suas mentes renovadas. A metamorfose vem pela renovação da mente.
E a renovação da mente vem pela Palavra do Deus vivo dada a você pelo ministério com a Igreja. Agora,
nossos ministros do tempo do fim, quíntuplo, presbíteros, diáconos, todos os nove dons, profecia, prodígio,
não interessa – tudo substituído por um profeta. Por quê? Porque o profeta vem para colocar a igreja em
ordem. Isso é 1 Coríntios 15. Tenho mostrado isso a você vez após vez. O profeta converte o coração de
todos os filhos de volta aos pais. Que são os profetas. Agora, se ele está fazendo isto, então tudo está fora de
ordem. Então cale-se o ministério quíntuplo, cale-se o povo, ponha seus dons na prateleira, cale-se e sentese e ouça, [“Amém”] e fique em ordem. Porque quando a trombeta soa é melhor você estar em ordem para a
batalha para sair daqui, ou você perderá isto. E existem muitas vozes no ar, e sempre com algum
significado. Você consegue dizer qual é o significado de uma? Você pode dizer a voz de Deus? Você tem
que ter um profeta vindicado para fazer isto.
78 Então, vamos ouvir novamente. A preposição “com”, que com o acusativo... Em outras palavras, cada
preposição é seguida por um objeto: a calda do gato, a crina do cavalo, o peixe do mar, a ave do ar; cada
coisa em particular tem um caso objetivo. Você não pode ter uma frase preposicional sem ter um objeto que
será um substantivo [ou pronome]. Então a palavra “com” é uma preposição. Ela tem que ter um substantivo
no caso acusativo. Então o que é isto? Isso é o objeto. Isso denota. Ele não apenas implica, ele na verdade
denota. Isso quer dizer que há movimento – direção, e isso é usado no Antigo Testamento no sentido da
palavra “com” assim, e não meramente como estando perto ou junto, mas como uma união viva.
79 Então quando você diz: “a Palavra era Deus, a Palavra estava com Deus, e a Palavra é Deus”, você
está dizendo aqui que você não pode diferenciar um do outro. E como você poderia? Porque o Logos é
Deus. Então você está falando agora sobre o Deus operacional. Ele está Se colocando à vista como o Deus
operacional. E Ele faz isto através da Palavra, que pode ser revelada a mim e a você, que está simplesmente
nos dizendo o que Deus está fazendo em Seu universo, e somos uma parte disso. E aqui diz que toda a boca
deve ficar muda: “cale-se, sente-se, e ouça”. E quando você sabe, levante-se e vá. E se você não sabe, sentese até você saber.
80 Eu detestaria ter qualquer um de vocês trabalhando em meu carro a menos que você tenha escutado,
por sentar-se e realmente saber, porque aqueles computadores ali dentro, e aqueles chips, são de longe mais
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espertos do que qualquer um aqui; e eu tenho um todo confuso. Agora, uma pessoa sábia fez aquele chip.
Isto chega ao ponto onde Kurzweil,22 o sujeito que fez isto [O ir. Vayle aponta para o piano eletrônico –
Ed.], está agora convencido de que ele pode informatizar – computadores com chips e tudo mais – e que
muito sutilmente na verdade envolve até humanos, como humanos, até mesmo usando oxigênio nítrico (eu
creio que é gás de oxigênio nítrico, que o cérebro usa para diferenciar e funcionar) para por isso correto em
algo assim, e oh, oh, oh. E os robôs tomarão conta. Não. Nunca, jamais. (...)
81 Assim, portanto, quando falamos sobre esta palavra “com”, estamos falando a respeito de uma união
indissolúvel da qual um não pode funcionar sem o outro [como concernente a nós], pois eles são facetas
integrais da unidade. E isto é Deus, onde as pessoas dizem que esta Bíblia é Deus imprimido, Deus
impresso.
82 Tudo bem. Esta é corretamente uma boa definição. Mas se o Logos é realmente Deus, como pode
Deus estar com Deus? Não existem dois Deuses, somente um Deus. Então vamos ver como isto pode
funcionar. Bem, observe:
1º: Deus é originalmente definido como Elohim, não Logos. Ele é simplesmente o Auto-existente
completamente [conhecido] quanto a isto, mas também sendo Logos pela [natureza] que repousa dentro
Dele. Mas Ele não tem feito qualquer coisa a respeito disso ainda. Agora Ele começa a fazê-lo.
2º: Ele agora é Jeová-Elohim, o Auto-existente com um relacionamento dentro Dele para aqueles
atributos, ou pensamentos, que estão dentro Dele, porém ainda não representados.
83 Deste modo tendo [a capacidade] de ser Logos, Elohim Logos, agora Ele é literalmente Logos; e Ele
expõe isto primeiro, isso tudo aí, junta-o, coloca-o junto, congrega, move-se nisto. Se Ele é Jeová-Elohim,
Ele agora começou a ser verdadeiramente Logos. Ele tem um relacionamento com o que está dentro Dele
quanto àquelas partes.
84 Agora ouça. Nós não abrangemos a Divindade. Nós simplesmente somos os Seus pensamentos e uma
parte Dele – minúscula. Você não conseguiria obter um microscópio, trilhões de vezes mais forte, para
sequer olhar para isso se você pudesse.
Então, em Sua Divinidade, Ele tem que produzir o Filho Unigênito. Agora Ele é manifestamente
Jeová-Elohim [e provando ser o “Deus Logos”. Jeová-Elohim. Logos. Divindade].
85 Agora, Deus em e através do Filho; Deus criando todas as coisas por Cristo Jesus.
[Escrituristicamente], Deus criou todas as coisas por Cristo Jesus. Aqui não diz que Jesus está fazendo isto.
Aqui diz que é Deus fazendo isto. O Filho está agora apoderado com a onisciência e a onipotência em uma
medida. “Em uma medida”, porque Deus não a utiliza totalmente, somente aquela medida em Seu Filho [e
através de Seu Filho e pelo Seu Filho como é necessário para a glória e graça de Deus e poder concluir o
Seu propósito].
86 Através do Filho, o Filho faz agora o que o irmão Branham disse, e você vê o mundo sendo feito,
milhões e milhões e milhões, quinhentos milhões de anos de idade. Quem sabe – 40 bilhões? Quem
realmente se importa? [Só Deus pode nos dizer].
3º: Nele, o complexo-Jeová, Jeová-Elohim, Redentor, Pastor, nossa Paz, nosso Santificador, nosso
Curador, nosso Provedor, nossa Bandeira, nosso Companheiro, sempre presente, “Eu lhe darei o
Confortador para estar com você para sempre”,23 nossa Justiça: isto é o Logos, isto é Elohim com um
propósito dentro Dele Mesmo, de que Ele mostrará e fará de acordo com a Sua onisciência apoiada pela Sua
onipotência.
Agora, você sabe que eu estou lhe dizendo a verdade, porque isso é exatamente o que o irmão
Branham revelou.
87 Agora, todos estes propósitos estão dentro Dele como disse Irineu: “Deus sendo um Salvador, foi
necessário predestinar um homem que precisasse ser salvo”. E veja como Ele faz com relação a isto. O
Cordeiro crucificado desde antes da fundação do mundo, o bom Pai preparando tudo, como um Pai amoroso
deveria fazer pelos Seus filhos, que eles estariam sem falta de nada, e, portanto, Ele não poderia ser
negligente, porque Ele é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Então se você reclama um pouquinho sobre o
que está acontecendo, apenas pare e pense um pouquinho. O Deus perfeito está fazendo isto para mim e
22
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você [“Amém”] – [e para o nosso bem. Isto será, sem dúvida, magnificado para nós até o Trono Banco,
onde todas as coisas deverão ser sondadas, reveladas e provadas].
88 Eu posso olhar para trás agora a uma vida em que eu pensava que era cheia de cabeças de peixe e
nadadeiras, você sabe, e tudo mais. Eu pensava que eu havia realmente compreendido isto. Eu olho para trás
agora, e eu digo: “Isso não era maravilhoso? O homem vive, eu tinha isso tão bem!”. Eu simplesmente
desejava ter sido astuto o bastante para saber disso. Sim, não importa. Deus está no banco do motorista. Ele
tem a minha vida. Ela está sob controle. Aleluia!
89 Agora ouça. Deus Mesmo completamente agora, Deus dentro de Sua própria Divinidade, resolve Se
mover. O primeiro movimento é revelado pelo irmão Branham: Deus gera o Filho. Isso está ali em Efésios
1:3. Eu não irei ler isso de novo. E isso termina em Apocalipse 22. Agora, nós mostramos tudo isso. Você
tem me seguido até aqui? [Bom]. Agora eu irei divergir. E lembre-se, eu tenho que voltar para onde eu
divergi. Eu não fiz um trabalho tão bom da última vez, e talvez eu não faça tão bem desta vez também.
Então, permita-me divergir ou interpolar.
90

Como eu disse na mensagem anterior, o homem é corpo, espírito e alma.
A: Ele é duas partes espírito de três partes [do todo].
B: A parte que não é espírito nada é a não ser tecido. Cada cabelo em sua cabeça, cada osso, cada
parte do plasma do seu sangue, é tecido. Certo? Certamente que é.
C: O verdadeiro homem é a alma. Certo? [“Amém”] Certo! Por quê? Porque isso é do progenitor.
[“Isso mesmo”] A única parte que é de Deus é a alma. O espírito é permitido de Deus, mas não de Deus. E
quando você morre, como Cristo, o espírito volta a Deus que o deu, e a alma fica em perigo. Para onde ela
irá? Bem, se ela é de Deus, ela irá para um lugar onde Deus queira que ela vá – na dimensão que o irmão
Branham viu.
91 E eu estarei lá. [“Amém”] Sim, você diz: “Como que eu sei?”. O anjo disse que todos que ele amou e
que o amaram estarão lá. E eu estou diante de Deus, minha Bíblia aberta perante mim, de que eu estava
desejoso de dar a minha vida a ele se Deus o deixasse viver e levasse a minha vida. Eu teria dito: “Irmão
Branham, apenas faça uma coisa, olhe por minha esposa”. Ninguém tem maior amor do que dar a sua vida
por um amigo. Eu a teria dado; não por William Branham como William Branham um homem; mas ele
representava Deus. Deus estava nele. Eu vi Deus naquele homem. Eu olhei para Deus. Eu estaria contente
de dar-lhe a minha vida. Eu estaria feliz. Só em pensar que ele estaria aqui, e eu estaria lá. Eu não seria
egoísta. Não irmão, eu não seria egoísta em dar a minha vida. Não, eu não seria. Deus conhece o meu
coração, e esta Bíblia aberta diante de mim. Eu o amava, mais do que qualquer um a não ser a minha esposa,
e se eu o tivesse amado mais do que a minha esposa, eu seria um tolo. Não se pode fazer isto. Estou ligado a
minha esposa. Somos uma carne.
Eu estarei lá. Se ele faz isto, eu farei isto. Você diz: “Como você sabe?”. Bem, você saberia por si
mesmo, eu não posso saber por você. Tenho que saber por mim.
92 Tudo bem, ouça. Aqui está. Deus está Ele Mesmo completamente agora, Deus dentro de Sua própria
Divinidade. E nós temos chegado por todo o caminho aqui, na Divinidade, de que o verdadeiro homem é a
alma, parte de Deus, e você não pode perder a parte de Deus, Ele tem que redimi-la, trazê-la de volta para
onde ela estava.
D: Nossa alma é um Filho de Deus através de Adão.
E: O espírito é dado ao nascer [como o irmão Branham disse: “Quando o bebê sai do ventre”]. Então
o corpo é governado pelos sentidos e o cérebro; que se conecta à alma pelo espírito.
F: O homem não é chamado por sua alma ou espírito, mas pelo seu corpo. Certo? Você olha para Lee
Vayle, mas você não pensa em alma ou espírito, você pensa em carne.
93 Agora, quando você começa a pensar “alma”, você está entrando na personalidade. Quando você
começa a falar sobre “espírito” você está entrando na personalidade, a qual você entra nos traços que
emanam de meu corpo, e você vê revelados em meu corpo, [por causa da vida dentro e os valores que estão
dentro que são visíveis por meio da carne]. (...)
94 Você luta em sua carne. Você peca mil vezes ao dia. Você se desvia mil vezes, como disse o irmão
Branham. Você está contando com Cristo, mas você odeia a si mesmo. E como Davi, seus pecados estão
sempre diante de ti. E a Bíblia disse: “Confesse as tuas falhas”. [Tiago 5:16]
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Uma falha é como uma falha de tremor de terra, onde você tem os seus problemas – uma fraqueza.
Não diga às pessoas que você fez isto e você fez aquilo. Diga: “Bem, sabe, tenho um problema aqui que me
incomoda, e eu quero que você ore comigo”. (...)
95 Então você não é reconhecido pelo seu espírito ou sua alma, embora isto seja o real de você. Você é
reconhecido pelo seu corpo. Se você fosse conhecido pela sua alma, você diria como Deus: “Davi é um
homem segundo o Meu coração”. Porém você conhece Davi segundo a carne, e você diz: “Com 500
esposas, esse canalha tinha que tomar a esposa de outro homem”. Ele sabia que você não deveria cobiçar a
esposa do seu próximo. Ele sabia que você não deveria cometer adultério. Ele sabia que você não deveria
matar. Ele fez isto!
96 Segundo a minha carne, eu concordo que estou com os judeus. Davi foi um imoral. Mas, não, não,
não, não, não, não. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele veio do coração de Deus. Não me
interessa como ele agiu. E eu lhe direi uma coisa, eu não me importaria se o irmão Branham fosse um
adúltero e um bêbado como eles o acusaram. Ele tinha o “ASSIM DIZ O SENHOR”. [Você não pode fazer
um julgamento contra Deus, o justo Juiz]. (...)
97 O homem é qualificado e quantificado pelo seu corpo, embora o seu corpo seja apenas um terço dele,
porque o corpo somente é responsável pela visibilidade à sociedade. Você diz: “Eu peço o seu perdão, irmão
Vayle. Há um homem chamado Einstein e eu nem sequer o conheço. Eu ouvi que ele teve um romance com
uma mulher, e que na verdade a sua esposa escreveu as grandes fórmulas. Estou lhe dizendo a verdade. Está
nos livros de que Einstein está suposto a ter na verdade escrito. E além do mais, Einstein foi talvez um
disléxico para tudo porque todos nós sabemos. Ele era uma espécie de maluco na escola. Ele não tinha
muito a ver com as matemáticas”.
“E depois irmão Vayle, veja, eu estou na verdade olhando para um Einstein além da carne, e eu sei que
ele escreveu aquelas fórmulas sobre a energia, e que na verdade teve uma parte na bomba atômica. Veja,
irmão Vayle...”.
98 Vê? O que você está me dizendo é que você está admirando o seu cérebro. Hã? Você está admirando o
seu cérebro. Qual parte do cérebro é o homem? Tecido. Tecido. Você admira o que sai da caneta da mão.
Tudo que você sabe e julga sobre um homem é físico, porque você tem cinco sentidos. E você também tem
a capacidade da mente pelo espírito e inteligência para por as coisas juntas. Vê? Você é feito à imagem de
Deus. E você põe tudo ali [que você tem recebido dos sentidos e depois elabora nisso]. Nada temos exceto o
que vem pela carne. Somos cem por cento identificados pela carne. E se Einstein não tivesse carne, não
haveria nada. Então Einstein, como você e eu e todo mundo, é reduzido a uma coisa: um terço do nosso
corpo que é carne. Você entende o que estou dizendo? [Todas as grandezas são imputadas para o que nós
vemos: Einstein, o homem de carne].
99 Tudo bem. Não importa o que o homem é e como ele na verdade funciona por dentro, somente o lado
de fora recebe a atenção.
Você diz: “Oh, eu não creio nisso!”.
Então qual parte de você tem recebido a atenção do que o Sr. Einstein produziu? “Bem, eu fecho os
meus olhos, tapo os meus ouvidos, não leio nada, não ouço nada, e eu fico bem ali... Agora, Einstein vibra.
Oh, que gênio! Einstein foi um gênio!”.
Oh, por favor. Não me venha com isso. A única coisa que você recebe é pelo físico dele e pelo seu
físico. Não há outra maneira. Você me acompanha? [“Amém”] Agora, você tem que entender isto, ou você
não entenderá o que eu estou falando. Até mesmo eu tenho um problema, e eu ainda tenho o meu problema
[a uma extensão, embora eu saiba o que está certo].
100 Não interessa o que ele seja, ou como ele na verdade funciona por dentro, só o lado de fora é que
recebe a atenção. Este corpo é o registro do homem, puro e simples. Este corpo é quem este homem é, não
importa. Este corpo é considerado a totalidade do homem, embora seja somente um terço que é visível.
[Então, se um espírito raivoso compele um homem a assassinar, quem é julgado e executado?].
Então quando você fala a respeito de alguém aqui – e eu posso citar nomes na fila da frente, na
segunda fia, na terceira fila – e eu admito que quando eu falo a respeito de alguém eu tenho uma imagem
visual de você. Eu posso me lembrar da sua forma, as roupas que você veste. Eu me lembro de você como
você é fisicamente.
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101 Depois eu tenho que dar outro passo. E eu lembro de você como você se projeta através de sua carne.
E se não fosse através de sua carne, eu não saberia nada sobre você. Mas se você apenas ficasse aí de pé, eu
diria: “Certo. Um metro e sessenta e três de altura. Veste mais ou menos um tamanho quarenta – algum
paletó. Tem olhos castanhos. Tem cabelo preto. Tem um nariz muito proeminente. Fala muito rapidamente.
Indo levemente a surdo. Não pode ouvir muito bem. Muito sarcástico. Mau em sua aproximação. Chama a
si mesmo de cristão. Crê na mensagem do irmão Branham”.
Você não tem nada a não ser o que eu falei do seu físico. Nada. Nada. Nada!! Sinto muito. Você me
dirá diferente?
“Bem, irmão Vayle, sou físico”. Você está se expondo a um espírito mentiroso. (...)
102 Agora, vamos voltar a Deus. Certo? Agora, aqui está o que estamos fazendo. Temos que voltar a Deus
começando por você, porque você é feito à Sua imagem. Agora:
(1) Deus é Espírito.
(2) Deus não pode ser visto.
(3) Deus não pode ser ouvido por Si Mesmo.
(4) Deus pode ser conhecido, exatamente como um homem pode ser conhecido. Deus pode ser
conhecido exatamente como você e eu. Tem que haver alguma coisa aí.
(5) Pois exatamente como dois terços do homem é completamente julgado e conhecido pelo seu corpo, e
o corpo está COM o homem...
Certo? Hã? Meu corpo está comigo. O irmão Branham disse: “Meu nariz, minha orelha, meus olhos;
quem sou eu?”. Ora, aí está você.
103 Então você não está olhando para Lee Vayle. Você está olhando para o que está em mim. E quando eu
morrer, meu corpo não estará comigo. Meu espírito voltará para Deus que o deu, e a minha alma irá para
onde o irmão Branham está. Isso é melhor! Porque somos um espírito. Todos de um Deus.
“Quem sou eu?”. Minha alma. O que é minha alma? Parte de Deus. Filho de Deus. Então eu leio de
novo:
(5) Pois exatamente como dois terços do homem é completamente julgado e conhecido pelo seu corpo, e
o corpo está COM o homem, e o corpo é o HOMEM... Hã? [O corpo completamente me identifica para os
outros, e esta é a única identificação que há. Aquele que vê o meu corpo vê a mim quanto ao físico e a
alma].
104 Por favor. Dê uma olhada em minha alma. Vá em frente. Diga-me se isso é de Deus ou híbrido.
Agora, examine o meu espírito. Isso é como um anjo esperando ali. Um terço caiu. Que tipo de espírito eu
tenho? Disseca-me. Agora, eu irei morrer. Diga-me. O que eu deixo primeiro? Meu espírito ou minha alma?
Ou eles vão juntos? Ou o quê? Bem, naturalmente, meu espírito vai primeiro, porque ele veio por último e
ele tem que ir primeiro. Depois minha alma vai. Quem é que vai? Lee Vayle é que vai. Para cima naquela
dimensão como o irmão Branham. Não, ele não está no caixão. Oh, sim, isso é parte de mim – um terço.
Quem você está enterrando? Você está enterrando Lee Vayle. Não estou com meu corpo agora. [Mas
quando eu sair daqui, eu recebo um corpo espírito; e você o reconhecerá quanto a mim, por que eu – terei
feições como eu tinha em meu físico, porém jovem].
105 Você está captando? [“Amém”] Você está obtendo um entendimento? No princípio era a Palavra,
Deus, chamado o Logos, e a Palavra estava com Deus, parte integral. E a Palavra era Deus. A mesma estava
no princípio com Deus. E nada foi feito senão o que foi feito por este Deus. Então Ele está lhe dizendo algo,
como o apóstolo Paulo. Paulo em Efésios 1 estava citando João 1 perfeitamente, porque é um espírito.
Porque exatamente como os dois terços do homem é completamente julgado e conhecido pelo seu corpo, e o
corpo está com o homem, e o corpo é o homem, então é Logos com Deus e é Deus, porque Deus é somente
conhecido pela Sua Palavra, porque Ele é a Palavra. Ele somente pode ser conhecido pela Palavra. [Nisto e
através disso Deus é identificado ou conhecido ser Deus].
106 No princípio... no princípio é corpo de homem. Agora observe atentamente. No princípio é corpo de
homem. O que você vê surge como um corpo. Você não pode ver a alma. E a alma do corpo está com o
homem, e o corpo é o homem. Agora, não estou sendo enganador. Você sabe muito bem o que eu estou
dizendo. Estou aqui em cima, Lee Vayle, e você não está lidando com a minha alma e meu espírito apesar
de que você na verdade está. Você está lidando comigo daquilo que você enxerga e daquilo que você recebe
da minha carne. E você põe tudo isso bem aqui sobre o meu corpo. E você diz: “Aí está”, porque você não
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tem nada a não ser os seus cinco sentidos. E os seus cinco sentidos com um microscópio milhões e trilhões
de vezes mais forte, jamais poderia ver uma alma. Nunca poderia vê-la.
107 Eu mostrei a você da última vez que eu falei sobre a batata. Você vê aí uma batata que pode ter uma
casca vermelha, casca púrpura, sabe lá Deus o que ela tem. E ela tem uma matéria branca por dentro, às
vezes uma matéria rosa por dentro; ela tem um amarelo cremoso se ela é um Klondike Dourada24, isto e
aquilo. Mas você não pode ver a vida naquela batata. Porém você pode pegar o broto da batata, onde aquela
vida está, você pode pô-la na terra, e os nutrientes no solo, aos quais ela tem se adaptado, e o sol e a chuva
se jogam sobre aquela vida ali, e veja e observe, você tem uma planta de batata que produz batatas.
108 Agora, eu posso ver a batata, porém eu não posso ver a vida. Agora, eu sei que é uma batata, porque
eu vejo a forma de uma batata. Ela não é uma cenoura; ela não é uma ervilha; ela não é um feijão; ela não é
um milho; ela não é um melão; ela não é uma romã. Ela é uma batata, porque ela tem a vida da batata. E
essa batata que eu vejo bem aqui que eu corto em pedaços, eu descasco e como; isso é batata.
109 Este é Lee Vayle. Isso é tudo com que você tem que lidar. A Bíblia diz: “Não temas o que pode
destruir o corpo, mas temas aquele que pode destruir o corpo e a alma no inferno”.25 Ponha isso junto. E Ele
trará uma ressurreição. Para trazer o seu corpo vil de volta, se você é um pecador, para queimar no inferno.
Se eu sou uma semente de Deus, Ele trará este corpo vil de volta na forma glorificada de Jesus Cristo para
que eu possa residir no Milênio e obter a uma plenitude que eu sempre desejei mas que não podia ter. Por
quê? Porque o pecado está comigo e em mim. E um dia isto será somente a alma de Deus que Deus me deu.
Oh, eu irei gozar a vida pela primeira vez e eu levarei mil anos para apenas viver e aprender naquela
condição [“Isso mesmo”] – para se preparar para o próximo passo eu terei um corpo. E eles dirão que o
irmão Branham está lá, lá adiante, onde o Canadá estava uma vez. Ele está lá acima debaixo da árvore
cantando “Sublime Graça” e o velho Lee Vayle está ali embaixo com o seu nariz em algum livro
aguardando pelo próximo salão de sorvete abrir. [Risos – Ed.] Algo assim. Ele será Bill Branham. Eu serei
Lee Vayle. E nós seremos os melhores dos amigos, porque nós somos.
110 No nascimento é corpo de homem. O que você vê surge como um bebê. E como o corpo do homem
está com o homem, então o corpo é o homem... você não pode mudar isto. Isto é parte – [a parte do
reconhecimento]. E mesmo que este corpo desça à sepultura, ele absolutamente voltará na Ressurreição. E o
espírito não tem que voltar, porque ele realmente não é uma parte. Ele está aí como uma conveniência para
colocar os dois juntos. Como o espírito do homem é uma candeia do Senhor, examinando as partes
interiores do ventre. Isso é porque existe um cérebro no ventre. Ah-ha. A ciência está provando [a Bíblia.
Paulo fala de entranhas de compaixão]. Huh-uh. Maravilhosa ciência. [Isso não pode ajudar a si mesmo].
(...)
111 Desta forma, o homem é corpo, então o Logos era o princípio: onipotente, onisciente, Espírito
amoroso, agora pronto para começar os Seus propósitos que estão com Ele e na verdade executados por Ele
Mesmo. Deus está consumido dentro Dele para fazer isto, porque Ele é o que Ele é – ser Ele Mesmo e Se
revelar. Mas, e isto é importante, mas Deus não assumirá um corpo como nóóós conhecemos corpo. Você
acompanha o que eu digo? Ele não assumirá um corpo como nós conhecemos um corpo [ou entendemos o
que o corpo é – materialmente].
112 Agora lembre-se. Jesus tinha o que é conhecido como uma Palavra – ou corpo-espírito. E depois Ele
assumiu um corpo preparado para Ele por Deus, então Ele pôde ser de fato o Sangue de Deus, e Deus pôde
ser o Redentor em totalidade. E se você acha que Ele não era, então diga-me por que Jesus era uma parte
Dele. Vê?
113 Oh, que coisa. Eu simplesmente amo a Palavra. Eu estou simplesmente todo estimulado pela Palavra.
Literalmente quase louco por Ela. Você quer saber por quê? Permita-me contar-lhe um pequeno segredo. O
irmão Branham falou uma Escritura. A água descendo do Portão oriental do templo, no tornozelo – Lutero.
Nas coxas – Wesley. Pentecostais, água para nadar. Mas William Branham acrescentou algo que não está aí
– águas para transportar você por cima. Eu tenho carregado esta Palavra por mais de 30 anos. Hoje Ela me
carrega para cima. [“Isso mesmo”] Você entende o que estou dizendo? [“Amém”] Veja, Lee Vayle nunca
guardou a verdade de alguém. (...)
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114 Eu não tenho esperança a não ser nesta Palavra. Como eu não tenho corpo a não ser este corpo nesta
vida, eu não tenho esperança nesta vida e na próxima vida, a não ser no Logos Deus que escolhe ser porque
Ele foi, admitindo o que Ele foi, Logos. O que o Seu Corpo é? Porém, e um grande porém, Deus não
assumirá um Corpo como nós o conhecemos. Agora, aí você deixa o seu pensamento seguir. Aí você pode
ser transformado pelo Espírito Santo usando Sua Palavra, porque a vida de Deus está em Sua Palavra. Ou
você pode ser um pentecostal que viu sinais e maravilhas e os católicos um prodígio. Ou você pode ver
Deus em Sua Palavra. [E você mais que certamente pode ver Deus em Sua Palavra]. Então deixe o seu
pensamento seguir.
115 Então o que Deus assume como Sua identificação? Porque a minha identificação da alma é Lee Vayle
– e isso é apenas temporário. Eu recebo um novo nome. Isso é apenas temporário. Como Pedro, ele não será
Pedro, o cabeça dura. Ele será Pedro o misericordioso, ou seja o que for que ele é. Então o que Deus assume
como Sua identificação? Ele tem que assumir algo, porque somos à Sua imagem e assumimos em carne. E
Cristo se tornou a imagem de Deus e Ele assumiu em carne como nós. Então o que Ele assume? Ele tem que
assumir algo, porque somos à Sua imagem e assumimos em carne. O que Lhe identificará como carne,
identificará a nós. Agora devemos receber uma percepção pela renovação da mente. [E ela assume a
espiritual Palavra viva – esta Mensagem].
116 Ele está em Sua Palavra. Não estamos em nossos corpos. Então Deus está em quê? Ele está em Sua
Palavra. Ele é identificado pela Sua Palavra. Agora, deixe seu pensamento seguir, porque no minuto em que
eu vejo isto – e isto é verdade – de que maneira você identifica o renascimento?
“Bem, eu falei em línguas, eu dancei, oh, Deus me libertou do cigarro. Deus fez isto. Deus fez aquilo”.
Que tal William Branham?
“Bem, ele é do diabo”.
Oh, aleluia, adeus! [Bem, você tem blasfemado de Deus, a Palavra].
117 Como você identifica William Branham? Huh-uh. Se você aceita qualquer coisa exceto Deuteronômio
18 e Números 12, deixe-me dizer-lhe isto: você está assentado em seus assentos e sentado debaixo de meu
ministério, alguns de vocês por 30 anos, [e você não conhece a verdade]. Você ainda não sabe o que é certo,
porque você não conhece a identificação. Por que qualquer pregador, qualquer um que estaria em volta de
mim e me citando William Branham, destruiria as mesmas coisas que eu estou ensinando que é o
ensinamento de William Branham? Agora, sente-se aqui e pense. Eu não sou tão ignorante que eu não saiba
com quem você está se relacionado, quem são seus primos, e todos os demais. E quem você é. Tenho
conversado com você [e sentado com você]. E eu posso simplesmente quase – e eu detesto dizer isto –
captar após ouvir você por alguns minutos e dizer para onde a sua doutrina está guiando.
118 Sou exatamente como Lloyd disse no dia em que eles tiveram que ir a Fort Worth e fixar uma
máquina. Lloyd disse: “eu não sei coisa alguma sobre instalação elétrica e qualquer coisa de elétrica”. Bem,
aqui está o livro. Então ele vai lá e faz o trabalho, e os especialistas que estão supostos a saber qualquer
coisa – e Lloyd não sabe coisa alguma sobre isso – eles disseram: “Hei, como no mundo você soube isto?”.
Lloyd disse: “Eu o enganei”. Mas ele disse: “Deixe um homem abrir a sua boca sobre esta Mensagem, e ele
não pode enganar você”.
119 Ooh, agora ouça. Se você é um verdadeiro pentecostal como eu sou – cheio do Espírito da Palavra –
você estaria clamando e gritando e testando os candelabros. Você sabe por quê? Porque isto é real. Isto é
onde a realidade está. Isto é onde Deus está em Sua Palavra.
120 Então, você tem que identificar Deus. Você tem que identificá-Lo aparte do invisível. Você não pode
vê-Lo. Não há meio. Você tem que identificá-Lo aparte de Deus ser o Espírito Auto-existente. Agora, como
eu irei fazer isto? Ele tem que Se colocar de alguma forma dentro de algo que eu possa compreender. Tudo
bem. Se eu falo a você sobre algo que não está aqui ou que é invisível, e você tem a capacidade mental para
receber as palavras descritivas [de substituição], porque você é conhecedor, eu posso lhe contar cada coisa
em particular para descrever isto até você pensar que você está lá [olhando para isto]. Eu posso falar a você
sobre as reações da pessoa e dos sentimentos até que você os sinta. Mas você sequer está lá.
121 Então o que aconteceria se eu colocasse Deus dentro de um contexto de palavras? E então você não
pode vê-Lo? [Se não], algo está errado em algum lugar, porque eu posso levar você como uma pessoa, e eu
posso descrever coisas para você. Se eu fosse capaz de descrever a arquitetura, eu posso lhe contar sobre
nossa casa aqui: você desce a segunda estrada de pedras ao sair, você vira ali, cerca de 800 pés e aí você
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verá uma casa. Eu posso descrever aquela casa e contar a você sobre a entrada onde existem quatro vasos.
Em dois vasos existem certas espécies de plantas. Nos outros dois vasos idênticos possuem outras duas
espécies de plantas. Eu posso dizer a você que sobre o lado direito está uma determinada janela e ladrilho. E
do outro lado, à esquerda, está outra janela igual e ladrilho. E eu posso dizer a você sobre o telhado preto ali
em cima e descrevê-lo tão perfeitamente. Você simplesmente caminha e diz: “Aí é onde Lee Vayle mora.
Esta é a sua casa”. E eu lhe digo um pouco sobre o interior. E você diz: “Oh...”. Eu posso dizer a você que
existe uma sala ali, aqui à esquerda, e um tapete vermelho ali, isto, aquilo, oh eu lembro disso, a cozinha
está ali, está aqui em cima, e você tem um quadro perfeito. E você diz: “Eu posso lhe dizer agora mesmo
tudo sobre a sua casa”. Você desenhará um retrato? Certamente que eu desenharei um retrato. Mesmo sem
ter estado lá, e ainda assim você tem a minha casa perfeitamente. E você me dirá que não consegue
apreender a Deus pela Sua Palavra? Bem, vamos continuar lendo as minhas notas. (...)
122 Então o que Ele é? Ele é o Logos. Ele é a Palavra. Ele é o Espírito e a Palavra de fato. Sim, de fato,
porque essa é a Sua “carne” por assim dizer. [Ele tem o “Corpo Palavra”]. Sua Palavra é o que Ele é, como
declarado por Ele Mesmo, que é invisível. Então, se você aceita a Sua Palavra, a invisibilidade se torna
visibilidade. O desconhecido se torna conhecido. Paulo disse: “Aquele Deus que você adora, que você diz
que é desconhecido, eu O declararei a você. Eu O levarei adiante pelas palavras e você conhecerá este
Deus”. Certo? (...) Que é a Sua carne. Sua Palavra é o que Ele disse que Ele é, como declarado por Ele
Mesmo que é invisível. E se uma coisa é invisível e tem inteligência e pode comunicar a sua inteligência
porque você é uma parte da Sua inteligência, Seus pensamentos feitos carne, então você será capaz de
receber a revelação: Deus é Logos. Não o Filho.
“Bem, irmão Vayle, eu discordo”.
Veja, você não é diferente de mim. Então eu não farei nenhum caso. Não é o meu argumento.
123 Essa Palavra é a manifestação de Deus ou a visibilidade de Seu próprio DNA. O DNA é invisível. Ele
tem tecido, embora microscópico para que você possa dizer o que está ali. E se você não possui a Palavra
revelada, você não pode dizer o que está ali, porque a Palavra está com Deus e é Deus. É por essa razão que
quando eles dizem: “Deus está em Sua igreja”, isso é ridículo. Deus está em Sua Palavra. Porque você não
pode separar Deus de Sua Palavra, porque a Palavra [é o corpo da verdade, que é Deus].
124 E a palavra “logos” é uma magnificência quanto à explanação e revelação do que você está falando.
Eu tenho um carro.
“Você tem?”.
Sim, é um Cadillac. Agora você tem alguma informação. Ele é um Cadillac branco pérola. Ah, agora
temos mais. O forro por dentro é de couro. Ah, agora temos mais uma informação. O motor é um North
Star. Agora você tem mais uma informação. Ele tem uma transmissão especial. Agora você tem mais uma
informação. E eu continuo falando e falando, e quanto mais eu falo mais você sabe. E o carro está agora
visível a você. E saiba você isto ou não, ele é uma parte de você. Ah-Huh-huh-ah-ah. [Seu conhecimento é
uma parte de você – do cérebro para o espírito e para a alma; e alguém está com “você” (alma) até que Deus
limpe-o].
Ele é uma parte de você, porque se eu digo agora mesmo: “Tudo bem pessoal. Em uma só voz me
diga. Que tipo de carro eu tenho? Diga-me?”.
[A congregação responde: “Cadillac” – Ed.] Isso é parte de você.
Que cor ele é?
[A congregação responde: “branco pérola” – Ed.]. Você jamais se esquecerá disso [A congregação ri –
Ed.] Ele é parte de você. Certo?
125 Então se eu tomo a Palavra de Deus, o que Ela é? Parte de mim! Acumulando Palavra sobre Palavra.
Eu cheguei a uma estatura. Você não sabe irmão e irmã, mas eu serei carregado para cima. Deus é Deus.
Embora eu possa ter as minhas dúvidas, embora os meus temores possam me impressionar, Ele me
transportará para cima. Por quê? Porque eu estou carregando esta Palavra. A carga que eu carrego é uma
parte de mim. Eu e a carga somos um.
126 Olhe, o esperma do macho é vida e tecido. A vida é invisível. Mas de qualquer forma essa vida em seu
tecido, encontra o tecido da fêmea, e aquela vida-espírito invisível, o DNA, que é a coisa real – você
simplesmente chama a cobertura disso de DNA – que sai do tecido como uma manifestação da vida. E a
manifestação está com a vida, e o tecido da manifestação torna a vida invisível visível ou reconhecida. É por
essa razão que você cria um certo tipo de gato para outro gato receber o que você quer. Há anos atrás
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quando eu negociava na indústria de cultivo de peles, vendendo rações, havia o que eles chamavam de linha
de criação. E a linha de criação fazia todo o sucesso no mundo se você pudesse desenvolver uma pele de
marta ou de raposa que as pessoas queriam. Então se nós pudéssemos desenvolver dos dois tipos de marta,
uma mutação, e depois procriá-las onde nós pudéssemos obter uma linha e produzir o suficiente para um
casaco, bem, você poderia pedir qualquer preço que você quisesse! Em outras palavras, você absolutamente
tem que ter o elemento físico para manifestar alguma vida seja qual for. E assim como Deus escolheu a
carne para nós, Ele escolheu a Palavra para Si Mesmo. E você nunca conhecerá Deus, exceto pela Palavra.
[Você jamais O reconhecerá. Você não pode conhecê-Lo de outra forma].
127 Agora, isto é como eu vejo Elohim Se tornando Logos; porque Ele realmente estava Nisso. Vê? Qual
seria a utilidade de Deus ser Deus se Ele não pudesse fazer qualquer coisa a respeito? O fato de que Deus
pode fazer coisas sobre Ele Mesmo, é a razão Dele ser chamado “O Deus Vivo”; [“Isso mesmo”] e a vida
assume uma textura. Veja; quando o anjo apareceu perante o irmão Branham, o irmão Branham não chamou
pelo anjo, o anjo veio até ele. E então o anjo teve que se tornar visível de uma maneira que o irmão
Branham pudesse vê-lo. Então um dia o irmão Branham disse: “Você desejaria ser visível para Billy Paul?
Eu apenas gostaria que ele visse você”. Agora, “O que isto fez por ele?”. Não me pergunte o que isto fez
por ele! O que faria se 40 anjos aparecessem, e você tivesse o poder [para vê-los?] Você saberia o que o
anjo era? Você poderia lidar com isso fora de alguma intervenção em um reino que é espírito, para que você
possa conectar? De modo algum. De modo algum.
128 Então Deus sendo o que Ele é, e capaz de conectar, usou Sua sabedoria e poder para fazer a conexão.
Mas para começar, não existe nada para conectar, exceto Ele Mesmo. Então, tudo por Ele Mesmo, como
disse o irmão Branham, Ele nunca teve que pensar outro pensamento, ou Ele não seria Deus. Ele conhecia
cada pulga, quantas haveria, quantas vezes elas piscariam os seus olhos, quantos mil ou milhões para fazer
uma libra de gordura. Deus infinito. E isto é o que Ele escolheu, então nós obedecemos ao que Ele escolheu.
[Ele disse: “Eu Sou Logos”].
129 Agora, assim é como eu vejo Elohim Se tornando Logos. Quando eu digo “Se tornando Logos”, no
princípio, o que já existia, completamente Deus em potencial, para trazer a Si Mesmo à manifestação,
usando a Sua própria Divinidade para fazer exatamente o que repousa dentro Dele, de um modo que não
poderia ser feito em qualquer outra pessoa, ou de qualquer maneira a não ser Deus. Então agora, temos aqui
Elohim-Logos que é na verdade agora Jeová-Elohim-Logos. E razão de eu colocar Jeová acima de ElohimLogos é porque estes estão sujeitos ao complexo-Jeová o qual Deus está agora centralizando para levar-nos
ao Cordeiro no trono, nós sob o trono, e a Coluna de Fogo acima do trono. Entende por que eu estou
fazendo isto? Tudo bem? Você entende? Isso é bom.
130 Então, como eu disse, Elohim Se tornando Logos, o DNA ou o circuito em Elohim modelado agora
para o eterno, que é o Deus eterno Se tornando carne. Você começa lá atrás no passado, para se tornar carne.
É por essa razão que aqui em João diz: “A Palavra Se tornou carne”. E “Se tornando carne” coloca em
absoluta perfeição e cumprimento – Efésios 1 e Apocalipse capítulo 2.26 Agora você nos segue abaixo desde
a semente de Deus, exatamente como Jesus que veio em carne como nós, tornando-Se como nós e até à
visibilidade.
131 Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. O irmão Branham viu Jesus em uma visão. Muitas pessoas
tem visto Jesus em uma visão. Eu faço a você uma pergunta: eles viram o Seu corpo-espírito ou o Seu corpo
glorificado? Você sabe muito bem que isso era uma visão do corpo glorificado. Ninguém possui uma
evidência para o corpo espírito. Veja que o espírito-vida é completamente invisível e tem o circuito ou o
DNA espiritual dentro disso. E o plano de Deus, quando isso vem através de uma certa origem, combinando
com elementos de um certo modo, produzirá exatamente o que Deus deseja. [Jesus tinha um espírito ou
corpo Palavra antes que Ele assumisse a carne. Ele era “alguém” até mesmo antes daquele corpo palavra que
era anterior à carne. Ele era uma parte da vida de Deus – Seus pensamentos – Sua semente (a vida que podia
manifestar e perpetuar)].
132 E o irmão Branham disse: “Deus tomou a sua tá-tá-tataravó, tá-tá-tataravô, láááá atrás para trazer
você hoje”. [SUAS “características” físicas, para as necessidades espirituais].
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Você diz: “Oh irmão, eu queria que Deus não tivesse feito isto. [Risos – Trad.] Eu queria ter nascido
naquela doce e boa pessoa lá acima. Eu seria de uma boa aparência loira com um belo maneirismo. Eu não
estaria incomodando o meu marido. Sabe, culpando isto em meus nervos e gritando dia e noite como se ele
tivesse controle de si mesmo, mas eu não devo”.
E os homens você sabe: “Bem, tenho estado no escritório durante todo o dia. Isso é muito duro. Tenho
que chegar em casa e levar minha esposa porque aquelas mulheres do centro, elas são tão irascíveis, sujas,
podres, ocas. Minha esposa é uma mulher, embora ela não seja uma delas, você sabe; então eu tenho que
importunar a ela também!”.
133 Ah, sim, sim, eu sei. Você descobrirá ao longo do caminho que você está errado. Estou descobrindo
todos os anos em que tenho estado casado, que pela última vez, sou um marido melhor do que eu já fui em
todos os anos e tão viril e forte e comandando e tudo mais. Realmente sabendo o que é o amor verdadeiro.
Não que você seja alguém, mas vocês são alguém juntos, se você é ordenado de Deus. E uma esposa é uma
irmã. Da mesma forma como ela é uma esposa e uma mãe. Da mesma forma como ela é também uma irmã.
Você tem um longo caminho a percorrer irmão e irmã, antes que você aprenda coisas que você está suposto
a aprender; mas graças a Deus que podemos aprendê-las. E quando nós as aprendemos, todas as outras
coisas são removidas. Mas se você não aprende, elas continuam a esperar ali aguardando a serem
aprendidas.
134 Veja agora, você pode nos seguir abaixo desde a semente de Deus, bem lá atrás quando estávamos
Nele – semente – exatamente como Jesus que desceu em carne como nós, Se tornando como nós, e até à
visibilidade, o Elohim invisível Se tornou o Logos, ou Palavra – a qual Ele realmente era [inerentemente;
para se tornar uma forma]. Vê? – mas não era tempo de manifestar aquilo e realizar isto. Ele inteiramente,
completamente revelou-Se a Si Mesmo na Palavra e pela Palavra, escrita e falada; e cumprindo-Se a Si
Mesmo claramente de acordo com a Palavra, agindo completamente na Palavra, exatamente como nós
humanos. Sem diferença. [Jesus – a mesma coisa como Deus ordenou].
Você espera que um potro que nasceu de um casal de bons cavalos possa latir como um cachorro? Au,
au, au. Ou que o gato faça bou-u-u-u-u? Então como pode o Filho e os filhos serem diferentes do Pai?
135 Então se a Nova Jerusalém é a nossa mãe, o que isto significa? Isto significa que como a mulher dá a
carne – a carne é a casa do espírito – Nova Jerusalém, a igreja, toda gloriosa por dentro e por fora, eles estão
de pé em volta do Noivo, a Coluna de Fogo ali em cima, maravilhoso além da imaginação... Não se admira
que ela seja chamada de nossa mãe [Sara, não Hagar. Carne certa], porque a parte carnal é da Noiva –
mulher. (...) E então quando o Espírito em nosso meio Se torna encarnado, onde Se encarnará? No Filho.
Como o irmão Branham disse: “Na Ceia das Bodas, nós O coroamos Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Aquele será o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Filho do homem, a Rosa de Saron, o Totalmente Amável, o
Tudo em todos”. E é tudo carne – [glorificado – imortal].
Agora, do que você está se alimentando? Espiritualmente da Palavra revelada do Deus vivo. Assim é
como você recebe de onde você está suposto a receber – [imortalidade].
136 Então agora ouça. Eu leio isto de novo. Agora você nos segue abaixo... Aqui é o que nós seguimos. O
irmão Branham nos seguiu abaixo como sendo a semente de Deus, pensamentos de Deus dentro de Deus.
Agora, ele usou os pensamentos de Deus particularmente, porque os pensamentos devem ser expressados; e
os pensamentos expressados são a Palavra. Ou seja, eles são a pele. Eles são o corpo. Eles são os pigmentos.
Eles são cada coisa em particular ali para isto. E você não pode ter um sem o outro. (...)
137 [Porém você pode falar palavras tolas. Besteiras]. Igual àquela antiga canção: “Chicória, chic chulá,
chulá...”. O que é isto? Tolice. Tolice. Descreve uma “quimera”. Não há tal coisa. Mas eu lhe direi o que a
imaginação diz que é. Que tal as amazonas? Não há tal coisa. Eu lhe direi o que eu penso que é. Que tal uma
sereia? Não há tal coisa; mas eu lhe direi o que as pessoas pensam que é. Estas não são palavras. Não há
nada de verdadeiro nelas. “Sereia”. Isso expressa alguma coisa? Não, isso não expressa. Isso expressa blá,
blá, blá. Não existem sereias. Palavras são peles. Um não pode ser sem o outro. [Epístolas vivas].
138 O pensamento de Deus. A vida de Deus. Tem que por uma pele nisso. Tem que receber um espírito
para o mundo físico e o mundo espiritual. Vê? Certo. Agora você nos segue abaixo desde a semente de
Deus, exatamente como Jesus que desceu em carne como nós – o irmão Branham disse assim – Se tornando
como nós e até à visibilidade. O Elohim, invisível, da mesma maneira Se tornou o Logos, ou Palavra,
permitindo-nos saber que Ele tomou uma pele sobre Si Mesmo. Ele está dando substância, porque Ele
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inteiramente, completamente revelou-Se pela Palavra. E embora Deus desse substância para toda a vida
aqui, e embora Deus apareça em cena em prodígios, sinais e maravilhas, você não sabe nada sobre isso até
que isto se torne Palavra para você. Portanto, Deus é a Palavra. [João 1:1].
139 Agora falamos sobre o sentido do Logos completo. E quando você chega aqui, Paulo às vezes usava
“Logos”. Exatamente como João usou. E você não pode mudar o significado. A vida está na Palavra. “As
palavras que Eu vos falo são espírito e vida”.27 O que Ele está dizendo? “Estou em Minha Palavra”. E a vida
estava no Pai. Qual vida no Pai? A mesma vida que está na Palavra; a mesma vida que está em você. E um
testificará do outro. Então se você é semente de Deus, você será nascido de novo. E se você é semente de
Deus, nascido de novo, você receberá o profeta e a Mensagem. Se você é nascido de novo, você entenderá a
Divindade. Você entrará nos mistérios. Você será iniciado nos mistérios e conhecendo os mistérios você
pertence ao sagrado clube chamado a Noiva.
“Oh, irmão Vayle, essa linguagem é terrível”.
140 Então você desafia Paulo. Você simplesmente não sabe o que a Bíblia quer dizer. Isso é tudo. Mas se
você é igual a um monte de gente, você não precisa de um pastor ou de alguém para te ensinar de qualquer
jeito. Então, você sabe; esqueça isto. Eu posso ser sarcástico, mas eu estou fazendo o meu ponto. Eu não
tenho nada a ver com isso. Jesus disse: “Minhas ovelhas conhecem a Minha voz. Elas me seguirão”.28 Ele
disse: “A semente da serpente não fará nada a respeito”. E a mesma semente da serpente está aqui hoje.
[Duas vinhas – gêmeas – dois espíritos].
141 Eu tenho lhe contado sobre o rabino que disse: “Se eu encontrasse Jesus hoje, eu diria: ‘Bem, é bom
encontrar Você, mas sabe, eu tenho a Torá. De modo que você tem os prodígios. Você tem os Seus sinais.
Faça isto. Porém eu tenho a Torá’.” Mas Jesus disse: “Vós tolos, examinais a Escritura. Nelas pensais ter a
vida eterna, e são elas que de Mim testificam”.29 [“Amém”] O rabino está fazendo a mesma coisa hoje. Este
homem procurando encontrar todos os judeus; [ele os tem todos focalizados]. Ele os quer todos em
Jerusalém. Que bem isto fará? Somente 144.000 irão fazer isto. Quando você se intromete com a Palavra de
Deus, você tem colocado a si mesmo de uma maneira ridícula. [Isso acaba em morte].
142 Então tudo bem, você nos segue abaixo como semente de Deus, exatamente como Jesus que desceu
em carne, Se tornando como nós em [carne e em] visibilidade, Elohim Ele Mesmo Se tornou visível, aquele
Logos dizendo-nos exatamente como Ele fará isto, porque Ele inteiramente, completamente, revelou-Se a Si
Mesmo pela Palavra. Você ainda não saberia nada sobre uma luz; você ainda não saberia nada sobre uma
Coluna de Fogo. Você não saberia nada sobre a Voz. Você não saberia nada sobre o redemoinho nas
árvores. Você não saberia coisa alguma pela natureza ou qualquer outra coisa, exceto que isto falasse a você
e se revelasse a você. E depois você somente saberia por que você pode ver. Você não pode apreender isto,
de qualquer forma. Mas Deus coloca-Se a Si Mesmo na Palavra, veste-Se na Palavra, o Filho Lhe tem
declarado, leva-O adiante pelas Palavras, o Filho revelou o Pai, Deus manifestou-Se através do Filho,
expressou-Se através do Filho, e depois deu ao Filho as Palavras para falar para que as pessoas conhecessem
o seu Deus, [“Isso mesmo”] o qual eles não poderiam conhecer de outra maneira. E Ele lhes deu um
pequeno princípio, como isto foi, voltando à Sua Palavra: “ASSIM DIZ O SENHOR”. Isso foi Deus para o
povo, porque Deus na verdade estava ali. [Deus falando em e través de Seus profetas].
143 Então Elohim, invisível, desenvolveu ou emergiu como o Logos, ou Palavra, porque Ele queria ser
visível. Ele inteiramente, completamente revelou-Se pela Palavra, escrita e falada, até mesmo inteiramente
Ele Mesmo – Ele Mesmo fez isto – abertamente, de acordo com a Palavra, Ele literalmente cumpriu Ele
Mesmo, cumpriu Sua Palavra claramente. Ele fez isto Ele Mesmo, agindo da Sua própria Palavra.
Exatamente como nós humanos estamos em carne agindo do nosso próprio ego, assim Deus pela Sua
Palavra Se revelou. Exatamente como a Bíblia disse: “Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas
palavras será condenado”.30 Isso novamente lhe diz qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Lhe
diz bem aí. Você não pode separar isto.
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144 Desta forma Ele está com a Palavra (Logos), apresenta-Se como o Deus inseparável, o Logos com o
Logos; Deus completo. O Logos é Deus. Desta forma Deus e a Sua Palavra são um, tornando-O para nós a
Palavra.
Agora veja, assim é onde a mente deve começar a juntar e separar todos os outros pensamentos, apesar
de que eles sejam bons pensamentos. Apesar de que isso seja verdade: Deus é Curador, Deus é Provedor,
Deus é isto, Deus é aquilo. Como que você sabe a menos que Ele assim o diga? Você tem que por isto no
contexto certo. É por essa razão que o irmão Branham continuava dizendo as coisas que Ele dizia.
145 Desta forma Deus e Sua Palavra são um – [a mesma Pessoa] – tornando-O a Palavra. Este é o
pensamento da mente renovada. E eu creio que estamos para ser tão firmes e tão confortáveis em nossa
segurança como o nosso profeta foi quando ele disse: “Deus julgará o mundo por Cristo Jesus; e Ele é a
Palavra”. Agora, agora mesmo, a mente dirá que “Jesus é a Palavra”. Mas tenho novas para você. O irmão
Branham disse: “De acordo com a Escritura, Deus mesmo irá julgar o mundo”. Não diz que é Jesus Cristo.
Diz que Deus julgará o mundo. E Ele fará isto por Cristo Jesus: da mesma forma como Deus estava em
Cristo reconciliando o mundo; da mesma forma como Deus estava em Cristo criando o mundo; da mesma
forma como Jesus foi aquele instrumento, aquele que Deus utilizou.
146 Eles disseram: “Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”.31 Um homem normal não
poderia fazer isto. O irmão Branham explicou o nascimento virginal: que Deus na verdade criou o esperma e
o óvulo com o DNA e Se envolveu nisso para ser, absolutamente, o circuito que era o próprio corpo de Deus
que geraria. O Filho veio nisto – “Um corpo Tu Me preparaste”.32 Deus despediu-Se; voltou no rio Jordão, e
quando Jesus estava com 30 anos de idade, habitou naquele corpo por três anos e meio, e depois o deixou
novamente. É por essa razão que Jesus é o Sangue de Deus. [“Amém”] E é por essa razão que o Sangue é
derramado. Deus é o Redentor. Deus é o Curador. Deus é tudo isso. E não importa como Ele faz isto, Ele
ainda é Aquele que o faz.
Como alguém que falava sobre cura divina. Eles disseram ao irmão Branham: “Você tem cura divina”.
O irmão Branham disse: “Eu não tenho cura divina. Ele o tem”.
147 Uma pessoa conversou comigo referente à cura. Eu disse: “Eu lhe direi uma coisa. Eu nunca curei
ninguém em minha vida. Deus faz a cura. Mas se eu não tivesse estado ali, teria havido uma porção de
pessoas que não teriam sido curadas”. E isso é a verdade. Se Jesus Cristo não tivesse estado aqui, não
haveria redenção; embora Ele seja o Redentor. Como no mundo teremos Deus fora de Sua Palavra? Vê?
148 Deus não somente é a Palavra, Aquele que traz à manifestação tudo que Ele absolutamente é, pode
fazer e fará, infinitamente – só não tente tomar suas próprias idéias – porque o sobretudo que Deus tem é
esta Palavra. Então se você não vê a Palavra manifestada e leva isso de volta à Palavra, você está errado.
Quando isso regressa à Palavra, como os judeus, e não A recebe mas A rejeita, você é anticristo e semente
da serpente condenada. Você irá para o inferno. Você pode dizer o que você quiser. Como disse o irmão
Branham: “Somente esta Mensagem tem vida”. E o que é a Mensagem? Deus manifestando Sua graça e Ele
Mesmo nesta hora, e fazendo isso por meio de Deuteronômio 18 e depois contando-nos tudo sobre isto.
Então isto é Deus. (...)
149 Tudo bem. Então o irmão Branham disse: “Deus julgará este mundo” – e isso é a Escritura – “Por
Cristo Jesus. E Ele é a Palavra”. Ele não está dizendo que Cristo é a Palavra. Porque razão? Hebreus 13:8:
“Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre”. E Hebreus 13:8 é Gênesis 18, onde Deus o justo Juiz
desce e julga toda a terra. Então quem é a Palavra? Deus é a Palavra. Deus é esta Palavra. Deus é a Palavra.
Não uma unidade de linguagem, mas Deus em Sua Palavra, exatamente como a Palavra que nos dá a
capacidade de trazer a realidade à nossa consciência, sem a realidade estar ali, mas conhecendo a realidade
que existe daquilo que está sendo ensinado. E agora estamos a par desta realidade. Mas quando você chega a
Deus, a mesma coisa se aplica. Deus na verdade está dando a você da Sua própria Palavra de entendimento
exatamente o que Ele é. E no momento em que você aceita aquela Palavra exata, a Palavra do Deus TodoPoderoso, você agora tem a realidade do Deus Todo-Poderoso Ele Mesmo, porque aquela vida está na
Palavra, e aquela vida na Palavra revela à sua vida em seu corpo, sua alma, através da mente e do espírito, e
você agora tem a união completa com o Deus Todo-Poderoso. E este é exatamente o motivo do porque você
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se alimenta de Cristo dentro de você com a Palavra – porque a Palavra é aquela vida – de fato e
absolutamente. E nenhuma Palavra de Deus voltará a Ele vazia. Isso O identifica completamente.
150 Então Deus é a Palavra, não uma unidade de linguagem; e Deus está em Sua Palavra. E a Palavra é a
“carne” de Deus por assim dizer. [Ela o encarna para nós. E nós O contemplamos]. Ela O identifica. E é por
essa razão que a evidência do Espírito Santo é definitivamente crer na Palavra de Deus para a hora.
Agora, eu não posso acrescentar mais nada a isto, exceto que você em sua mente tem que começar a
entender, sendo feito à imagem de Deus... E os profetas são Deus para nós. Aqueles que recebem a Palavra
são deuses. Os profetas são nossos pais. A única maneira que você pode reconciliar toda a verdade a isto é o
que tenho estado dizendo hoje: que quando Deus Ele Mesmo fez tudo por Si Mesmo, olhou para Si Mesmo,
nenhum outro pensamento poderia jamais vir. De nenhum outro modo poderia ter dado certo, ou Ele não
seria Deus.
151 Este Ser então, absolutamente, a fim de ser completamente Deus, de acordo com a Sua própria
Divinidade – e lembre-se que ela O prende – como que Ele agora atuará? Como que Ele agora cumprirá a Si
Mesmo? Foi dito a você bem aqui no livro. E João faz disso Logos. Paulo explica isto perfeitamente. E
tenho tentado o meu melhor para mostrar a você que quando o irmão Branham continua dizendo que Ele é a
Palavra – Deus é a Palavra – qual é o seu pensamento real? Como você está reconciliando?
152 Na noite passada um político, falando sobre Deus, disse que Ele é a Palavra. E eu pensei exatamente:
“Allen Keyes, o que você tem em mente?”. Então isso trás ao pensamento hoje, quando o irmão Branham
disse: “Deus é a Palavra”, o que isso trás às nossas mentes? Estaremos tão cheios de algum tipo de
educação para aprender exatamente o que o Logos é, ou reduziremos isto a uma coisa simplista que nem
sequer significa muito para nós, quando o irmão Branham usou o mesmo pensamento e os mesmos
pensamentos e o mesmo modelo como qualquer outro fez quando ele disse “Um Palavra expressa um
pensamento”? Deste modo a Palavra, portanto então, aplicou a Deus significados que Deus Mesmo está
expressando. E isso é verdade.
153 Quando eu falo, eu expresso a mim mesmo. Eu lhe direi uma coisa. O único Lee Vayle real que você
alguma vez conhecerá é se eu lhe disser exatamente o que eu sou. Você poderia estar enganado cem por
cento. Eu poderia ser cem por cento hipócrita. Como eu disse antes uma vez, eu posso na verdade tomar o
irmão Branham, o seu nome, e dizer, sabe: “Eu creio que William Branham é um grande profeta de Deus”.
E ir à seita da deidade e dizer: “Sim senhor, eu creio que ele era na verdade Jesus Cristo. Você estava certo
sobre isso”. Oh, eles derramariam mais dinheiro em mim. Depois eu correria aqui, e eles diriam: “Bem,
irmão Vayle, você não acredita nesse negócio de ‘parousia’?”. “Oh, certamente que não, eu não creio que o
irmão Branham alguma vez ensinou isso. Oh sim, nós cremos nisto”. E receber uma grande soma de
dinheiro deles. E eu poderia ir para algum outro lugar. Então um dia eu obteria uma consciência ferida e
diria: “Sabe pessoal, tenho que lhe dizer a verdade. Eu não tinha nenhuma utilidade para o irmão Branham.
Eu não acreditava que ele era um profeta de Deus. Eu apenas vi nisso uma boa oportunidade”. E eu sei que
as pessoas gostam disso. O nome do irmão Branham pode fazer milhões. E eu posso dizer: “Sabe, sinto
muito que eu tenha tomado o seu dinheiro. Isso foi apenas uma fraude”. (...) Agora você vê o verdadeiro Lee
Vayle. Certo?
154 Até que eu me declare, você realmente não sabe o que está em mim. Porém eu tenho estado me
declarando. Quando eu disse a você que esta Palavra tem que me levar para cima, porque eu já terminei, eu
acabei. Isso é verdade. Eu acabei. Se esta Palavra não me levar para cima, estou morto, porque eu não posso
nadar. Graças a Deus que quando ele disse: “Águas para nadar” (e eu não posso nadar), ele também disse:
“Águas para levá-lo para cima”. [Risos – Trad.] Essa é a revelação para esta hora. E embora isso possa não
estar na Bíblia, o profeta disse assim. Esta é a Palavra Santa de Deus, o “ASSIM DIZ O SENHOR”.
155 Ele é a Palavra. Então eu quero lhe dizer uma coisa. Na próxima vez que você pegar a sua Bíblia e ela
disser “Palavra”, você diga “Isto é Deus”. “Isto é Deus revelando a Si Mesmo. Eu não posso desconectar
isto”. Aqui diz: “Não roubarás”; isto é Deus. Leia Malaquias, e permita-me lhe fazer esta pergunta: quando
você lê isto eu quero que você apenas pergunte a si mesmo: “Eu creio quando Deus estava irado, e Ele
disse: ‘Não faça assim e assim. Não faça assim e assim’?”. Porém Ele disse: “Faça assim e assim e assim e
assim”. E Ele diz: “Isso fede às Minhas narinas”. Ele disse: “Isso fede. Isso é uma abominação”. E você
nem sequer faz isto? [Por que não? Isso é Deus falando].
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156 Sabe, a vida é muito parecida com um sujeito de quem eu fiz uma pequena brincadeira. Ele ouviu um
sermão sobre a salvação; foi para o altar. Ele começou a espancar o altar, falando para Deus. Ele disse:
“Senhor, Deus”, ele disse, “eu sinto muito. Eu nunca vivi para Ti de modo algum. Eu largarei da minha
bebida agora mesmo. Isso está bem. Eu largarei o cigarro”. Ele disse: “Senhor, eu até mesmo largarei a
minha família por Ti. Eu largarei da minha mãe e do meu pai”.
O Senhor falou a ele e disse: “Eu quero a sua carteira”.
“Hei, eu não esperava que Você levasse isto a sério”. [A congregação ri – Ed.]
157 Agora, com esta pequena e estúpida ilustração em mente, eu quero que você leia novamente a Bíblia.
[“Amém”] E não ouse me dizer que você crê nesta Mensagem, se você não crê em Malaquias. [“Isso
mesmo”] Porque você é um livro aberto. E Deus é um livro aberto. Vamos olhar um para o outro no olho.
Não estou clamando por conduta que é puro. Caso contrário você não teria um intercessor. Estou apenas
invocando, primeiramente, crer e então fazer algum tipo de esforço pelo arrependimento, mudando a sua
mente, e então você diz: “Senhor, isso pode ser duro, mas existe um modo de se fazer isto?”. Acredite em
mim, existe um modo de se fazer isto que é o modo de Deus, e Ele está em Seu modo Palavra, e chegará um
tempo que quando você sustentar isto por tempo o suficiente, Isto carregará você até o fim. Porque eu quero
lhe dizer que Jesus carregou a cruz. E a cruz O carregou até o fim. Apenas pense no que eu disse.
158 [Então vamos tentar ver isto pefeitamente. Como Deus (Logos-Palavra) Se tornou carne – “Palavra”
(Logos) se tornando carne queria dizer absolutamente que Jeová-Elohim, através do “Logos-Palavra” se
tornando carne – definitivamente o próprio Jeová-Elohim Se tornou carne e plenamente identificado, porque
Jesus disse: “O Pai habita em Mim; então vendo a Mim você vê Jeová-Elohim”. Deus por Si Mesmo não era
carne. A Palavra Se tornou carne. Não havia nenhuma Escritura que revelasse a Palavra e o Logos
novamente em nosso meio.
159 Agora ouça Jesus: “Coma a Minha carne e beba o Meu Sangue; você não tem vida em você”.33 E
novamente: “Nem só de pão viverá o homem, mas de toda Palavra que procede da boca de Deus”.34 Nós
apreciamos a Sua Palavra acima do nosso alimento necessário. E o alimento espiritual no devido tempo é a
Palavra revelada e o Logos novamente em nosso meio.
160 Ele, Deus, é a Palavra. Não cometa nenhum erro sobre isto. Como disse o irmão Branham: “A Palavra
interpretada é a manifestação do Nome de Deus”. Ou coloque desta maneira: a Palavra revelada é o Nome
de Deus. E uma vez que o Nome diz o que Ele é, então Deus é a Palavra. Quando o irmão Branham, pela
revelação vindicada, nos deu a verdade, o Nome de Deus foi embelezado diante de nós. E “Nome” é O quê
e Quem Ele é.
Estenda isto para a plenitude desta hora, e vemos como o irmão Branham sabia tão perfeitamente que
“Ele (Deus) é a Palavra”. Este é o Seu Nome. Isto é QUEM ELE É. A “Palavra Verdadeira” é o Deus
verdadeiro. E conhecer verdadeiramente essa Palavra “verdadeira” é conhecer a Deus].
161 Obrigado pelo seu tempo. Eu aprecio a sua atenção. Eu dei a você tudo que eu tenho em minha mente
até que algo mais se torne mais claro o qual eu não sei quando que isto será novamente. Eu não faço
promessas para qualquer coisa ou qualquer tempo ou de qualquer maneira. Mas eu tenho feito o que eu
posso, e eu aprecio por você estar aqui, porque sem você eu não teria um ministério. A menos que eu
começasse a escrever ou enviar fitas do meu escritório.
Então o Senhor te abençoe. (...) Vamos nos levantar e nos despedir.
Gracioso e eterno Pai, novamente Te agradecemos pelo Teu amor e carinho a nós, onde Tu tens
permitido a nós virmos juntos e dar-nos este tempo onde as pessoas são pacientes para ouvir tudo que eu
tenho tido para dizer neste momento, crendo que, Senhor Deus, estamos chegando mais e mais perto para
onde o profeta estava, quando ele, com toda a segurança de fé e absoluta familiaridade, foi capaz de ficar
perante nós e dizer: “E Ele é a Palavra” e sabemos exatamente o que isto quer dizer mentalmente e
espiritualmente e em unidade conosco de modo que sejamos um com isto. Exatamente como Jesus disse:
“Você não crê que Eu estou no Pai e que o Pai está em Mim?”. E Tu e eu podemos ver por esta Palavra que
isto poderia ser absolutamente verdade em nosso caso, embora isso não pudesse ser onde Tu, mui gracioso,
onipotente, Jeová-Elohim, pessoalmente habitasse em nós. Não, sabemos que não é assim. Mas sabemos
que nós, como disse Jesus, poderíamos estar Nele e no Pai e Ele em nós e nós Nele. E sabemos que isto é
33
34

João 6:54 – NT.
Mateus 4:4 – NT.

28

Doutrina da Mensagem
verdade de uma maneira misteriosa e maravilhosa. Mas nós queremos, e reconhecemos isto, e sabemos que
Tu és a Palavra. Mas Senhor, se isto é possível, e esta é a nossa parte como o irmão Branham disse:
“Quando eu partir, eu estarei lá”, se isto é uma parte disto, então eu agradeço a Ti, Senhor, de que Tu nos
levarás lá com a bela capacidade, segurança e familiaridade desta maravilhosa Escritura de João: “No
princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus”. E o irmão Branham disse isso
para nós em cada ocasião em particular em que ele falou da Escritura: “Ele é a Palavra”.
Senhor, nós Te glorificamos crendo que, talvez não na plenitude disso, mas em uma larga medida onde
estamos familiarizados e confortados e entendidos com a graça e a humildade e o louvor ao Teu Nome, nós
chegamos ao ponto em que estou falando – de curar-nos também, Senhor, em nossos assentos, que eu creio
que de algum modo isso está vindo. Eu não entendo isto, Senhor, porque eu apenas sei que o profeta disse
que eles deveriam ser curados, sentados ali pela Palavra, sem mesmo haver mãos estendidas sobre eles.
Todas essas coisas, Pai, eu tenho abrigado em meu coração. Eu não as questiono. A única pergunta que eu
tenho é: existe alguma maneira de que eu possa ser uma parte disto através da fé e através da revelação? Eu
apreciaria isto. E se não eu posso, isso está bem. O profeta disse: “Nem todas as pessoas oram pelos
enfermos” e “Nem todas as pessoas recebem cura”. Eu entendo isto. Eu não me intrometerei. Mas Senhor,
eu somente direi que aqui está o teu servo e os teus servos, o povo de pé aqui hoje, eles querem e
conscientemente desejam receber, a manifestação de alguma descrição, do que o profeta disse estar
colocado aqui. E nós louvaremos o Teu Nome e Te daremos glória, porque nós desejamos isto mais do que
todas as coisas. Essa seria a nossa epifania, Senhor, saber que nós glorificamos o Teu Nome, só um
pouquinho mais.
Então agora nós nos encomendamos a Ti, em Tua graça, e se nós nos reunirmos novamente, está bem,
e se nós não nos reunirmos depois, está tudo bem também. Nós nunca sabemos o que acontecerá. Alguns de
nós estão ficando mais velhos a cada minuto, e até mesmo os jovens são terrivelmente testados e provados,
com enfermidades sobre o povo, Senhor, e vemos até mesmo criançinhas nascidas com câncer, que permite
apenas viver uma longa vida e finalmente se deteriorando. Vemos mais e mais a terra se desmoronando.
Não há esperança a não ser em Ti. E somos gratos por este caminho, Senhor. Se algo tem que... Como Tu
disseste: “A maldição sem causa não vem”. Se isto é o que tem que trazer isto, então isso está bem, porque
nos sentimos confortáveis com isso, Senhor, que aquele pequeno temor que possuímos não tem que
permanecer conosco. Podemos simplesmente colocá-lo de um lado, viver dia após dia, momento a
momento, confiando em Ti.
Então pela Tua graça, Senhor Deus, sê com o Teu povo aqui, e que possa haver um crescimento que
não temos visto antes em nossos corações, e que o crescimento se manifeste da maneira que Tu queiras
manifestar – de modo a aprender mais e mais para continuar até o final do caminho. Permita a Tua Palavra
ter o caminho em nossas vidas. Plante-A, crescendo e produzindo a semente. A Ti damos glória, porque Te
amamos. Sabemos que Tu nos amas. Queremos honrar o Teu Nome. No Nome de Jesus Cristo oramos.
Amém.
“Leve o Nome de Jesus Contigo”.
Obs.: As palavras contidas entre colchetes nesta tradução são de notas acrescentadas pelo Rev.
Lee Vayle ao áudio original.
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