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Irmão Lee Vayle
...E a Palavra desta hora não tem sido a Palavra desta
hora apesar de tudo, e as pessoas ficam enfadadas e
enfraquecidas. Nós confiamos, Senhor, de que isto não seja
nomeado entre nós, mas de preferência, Senhor, que Isto
encoraje e eleve os nossos corações e as nossas mentes, até
mesmo nossas mãos ao céu, sabendo que quando todas estas
coisas vierem sobre a terra, temos esta Palavra como nossa
defesa, colocados atrás Dela, e nos regozijamos, Senhor,
que todas estas coisas estão aqui com o homem exterior
perecendo, os sistemas mundiais descendo ao esgoto, o
desgaste tendo começado, a erosão em toda a parte, e ainda
assim existe um povo que estará de pé aqui, e quando as
eras tem estado perto de se acabar, e Tu os levaste para
longe por um pequeno momento, Tu estarás nos levando também, porém alguns sem provar a morte.
Pai, nós o povo, nos reunimos em torno da Tua Palavra, sabendo que Nela existe vida e somente Nela
existe aquela ajuda para os que tem necessidade neste momento aí dentro com a vida para o seu alimento,
espiritualmente e até mesmo fisicamente, Senhor. Então ajude a nos dirigir à Tua Palavra e compreender a
verdade como nunca antes. Nós Te damos louvor. No Nome de Jesus oramos. Podeis se assentar.
[Problemas com o microfone – Ed.]
1
Agora iremos ler algumas porções muito esplêndidas da Escritura, e haverá perfeitamente algumas
delas, e nós começaremos aqui no Livro de Atos. O assunto em questão é “O Deus Conhecido”, e Ele é
conhecido nas profundezas da revelação desta hora. E Paulo, falando aqui em Atos 17 onde ele está na
Colina de Marte,1 [nos versículos 22-31] diz:
E, estando Paulo no meio da Colina de Marte, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto
supersticiosos; porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava
escrito: AO DEUS DESCONHECIDO. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos
anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em
templos feitos por mãos de homens; nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando
de alguma coisa; pois Ele mesmo é Quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas; e de um só
sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já
dantes ordenados, e os limites da sua habitação; para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando,
O pudessem achar; ainda que não esteja longe de cada um de nós; porque Nele vivemos, e nos movemos, e
existimos; como também alguns dos vossos poetas disseram: “Pois somos também Sua geração”. Sendo
nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a Divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata,
ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da
ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo o lugar, que se arrependam; porquanto tem
determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou; e disso
deu certeza a todos, ressuscitando-O dentre os mortos.
2

E aqui em Romanos 1:18-23 diz assim:
Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a
verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lho
manifestou. Porque as Suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o Seu eterno poder, como a
Sua Divindade, Se entendem, e claramente Se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem
inescusáveis; porquanto, tendo conhecido a Deus, não O glorificaram como Deus, nem Lhe deram graças,
antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios,
1
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tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem
corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis.
3
E em 1 Coríntios, só uma dupla de versículos ali antes de chegarmos a Efésios. 1 Coríntios 2:7-8, e
aqui diz:
Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para
nossa glória; a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu; porque, se a conhecessem, nunca
crucificariam ao Senhor da glória.
Agora, o que você vê aí é o absoluto fato de um determinado conhecimento de Deus que está
disponível e que não somente está disponível, mas na verdade é apresentado por Deus de tal maneira que ele
poderia ser rejeitado... não somente poderia ser rejeitado mas poderia ser tratado de maneira desprezível por
homens iníquos, o que significa que eles tem pervertido a Palavra ou retido-A por meio da injustiça, através
de seus próprios desejos.
4

Agora, em Efésios temos muita leitura começando com Efésios 1:
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e aos fiéis em
Cristo Jesus: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo! Bendito o Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais
em Cristo; como também nos elegeu em Deus antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e
irrepreensíveis diante Dele. (Isto é, perante Deus) Em amor nos predestinou para filhos de adoção (Esta é a
situação posicionalmente atual dos filhos a qual será cumprida certamente no Milênio, entrando na Nova
Jerusalém, e você encontrará muito disso em 1 Coríntios 15) por Jesus Cristo, para Si mesmo, (Isto é, para
Deus mesmo) segundo o beneplácito da vontade do próprio Deus, para louvor e glória da Sua graça, pela
qual nos fez agradáveis a Si no Amado, (Agora é claro, aqui lhe diz quais foram os meios que foram
utilizados ali, tendo o homem se desviado) Em Quem temos a redenção pelo Seu Sangue, a remissão das
ofensas, segundo as riquezas da Sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e
prudência; descobrindo-nos o mistério da Sua vontade, segundo o Seu beneplácito, que propusera em Si
mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as
que estão nos céus como as que estão na terra; Nele, digo, em Quem também fomos feitos herança, havendo
sido predestinados, conforme o propósito Daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da Sua
vontade; com o fim de sermos para louvor da Sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo; 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 louvor da Sua glória.
5
Agora, aqui está a interpolação para o tempo do fim, a exposição nestes versículos aqui: 15, 16, 17,
18, 19, movendo-se para o 20, que é o Arrebatamento, e seguindo avante. Esta porção da Escritura abraça o
Livro de Apocalipse. Agora, a maioria das pessoas não compreende isso, e elas não se importariam em
compreender se eu lhes dissesse, porém eu lhe direi, e isto é atual e fatual.
6
E em Apocalipse 3:14 em diante, onde descobrimos isto falando aí referente à Mensagem do tempo do
fim, vindo de Deus, que... Eu apenas irei ler isto. Está aqui em 3:14. E ele diz:
E ao mensageiro estas coisas diz o Amém, (Que é o Deus da Verdade, de acordo com Isaías) a
testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. (O qual era Deus criando a Si mesmo na
forma de carne humana)
Então isto é o fim disso, porque Apocalipse é o capítulo2 da colheita do Livro de Gênesis, e aqui em
Efésios estamos tendo todo o plano de Deus apresentado perante você.
7

Agora, vamos apenas continuar lendo, Efésios 2:
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o
curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da
desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos...
8
Agora, aqui não diz que eles eram “filhos da desobediência”. Eles eram “filhos desobedientes”. O
filho da desobediência foi Caim, através de Eva, desobedecendo de fato. E uma mente desobediente produz
um ato desobediente, que tem uma colheita desobediente. E se você conhece alguém que seja mais
2
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desobediente do que Caim foi, eu gostaria que você me dissesse sobre isso depois do culto. Isto seria muito
interessante.
9
Então estes são apenas filhos desobedientes, e eles tem o seu comportamento, seus contatos sociais e a
sua vida em meio aos filhos da desobediência. Então são estes filhos aqui que são vivificados... Agora,
“vivificar”... Você pode usar a palavra “vivificando” no sentido de “tornar vivo”, e você usará isso segundo
a nossa vivificação para a nossa herança que temos em Cristo, sendo filhos de Cristo. Mas quando você fala
sobre a vivificação dos mortos, isso não é exatamente vivificação dos mortos; isto é ressurreição, embora
isso seja uma vivificação [também]. Você poderia chamá-lo assim, mas a vivificação aqui tem a ver com ser
vivificado para Deus pelo Espírito Santo. E lembre-se da saudação de Paulo, e de quem ele tem recebido a
saudação a fim de endereçar a estas pessoas em particular, e por meio disso você compreenderá muito
definitivamente que estamos falando sobre os filhos de Deus.
10

Agora:
...antes andávamos nos desejos da nossa carne, (E o irmão Branham faz uma citação sobre isto)
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; segundo a natureza (que eram por natureza) dos filhos da
ira, como os outros também.
Então você está olhando para um nascimento comum aqui e um tipo comum de sociedade, e agora
mesmo você vê um pedaço que é aqui mencionado, como está em Romanos. Tudo bem.
11 Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo Seu muito amor com que nos amou, (O que era esse
“grande amor”? Amor predestinante. Então o predestinado está aqui na sujeira e na lama e na imundície, e
estamos para surgir como lírios no lago da escória. Agora:)... com Seu grande amor, (O amor que produz a
predestinação, com que Ele nos amou. Agora, isso está aqui no capítulo primeiro. Tudo bem.) Estando nós
ainda mortos em nossos pecados...
12 Agora, você vê que a vivificação é para a vida espiritual, não para o corpo. O corpo que está aqui em
cima tem o batismo do Espírito Santo, que está garantido para fazer você sair da sepultura. É sobre isto que
o irmão Branham falou: ele tinha a bendita segurança, não algo que foi pago para colocá-lo na sepultura,
mas algo que foi de graça para tirá-lo da sepultura.
13

Agora:
...nos vivificou juntamente com Cristo; pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e
nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus; para mostrar nos séculos vindouros as abundantes
riquezas da Sua graça pela Sua benignidade para conosco em Cristo Jesus.
Agora, novamente aí está a predestinação. E porque é predestinação existe uma escolha, que é a
eleição. E porque existe uma escolha, então tem que haver presciência, e a presciência é simplesmente que
Deus sabia exatamente quantos filhos Ele teria, quais seriam os seus nomes, onde eles seriam colocados e
todas aquelas coisas sobre eles; e isto é uma manifestação [e prova] do amor de Deus. E agora mesmo,
qualquer um, exceto nós e aqueles que creem na soberania de Deus e na predestinação, gritarão:
“Assassinato!”. Eles simplesmente não podem aceitar isto, ponto final.
14 Eles dirão: “A soberania de Deus...” Eles não tem um indício sequer. “Predestinação – que coisa vil e
terrível! Jamais acuse Deus de fazer isto!”.
“Bem, a coisa é, veja, Deus apenas sabia, porque Deus sabe”.
Eu gostaria de fazer-lhes algumas perguntas sobre isto, e eu não aceito o que eles estão tentando me
dizer. Tudo bem (...) [Como você sabe com certeza que você não tem o poder ou de alguma maneira está a
par daquele poder para predestinar?]
Nós levaríamos a noite toda. Eu tenho uma porção de Escrituras, e uma porção de coisas aqui que eu
quero falar a respeito.
15 ...para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da Sua graça pela Sua benignidade
para conosco em Cristo Jesus. (Agora ele diz a você que existem meios para isto) Porque pela graça sois
salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se
glorie; porque somos feitura Sua, criados em Cristo (Agora observe aí: “feitura” e “criado”, e parte disso
não é criado; uma parte é simplesmente obra da natureza, e uma parte é obra de Deus, uma parte de nossa
obra), as quais Deus preparou para que andássemos nelas. (Essas são aquelas obras. Bem, como que você
sabe? Bem, a Palavra de Deus sempre foi estabelecida no céu e isso é pelo que nós andamos: a Luz e aos
pés do Cordeiro) Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis gentios na carne, e chamados

4

Doutrina da Mensagem
incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens; que naquele tempo
estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo
esperança, e sem Deus no mundo.
16
Agora, isso é simplesmente natural porque eles estavam neste único pedaço, feito à imagem do
homem, tendo caído para começar, e depois a próxima à imagem da besta, que é animal (porque todos
somos animais – mamíferos) e depois isso caiu, a imagem ficou despedaçada, e agora temos corpos que são
realmente miseráveis [com mentes serpentinas]. E sem Cristo somos os mais miseráveis de todos os
homens, pois o ponto é que aí nós temos dentro de nós aquela semente que somente pode descobrir o seu
lugar de descanso no fundamento que Deus tem para nós. Então aqui você seria um pombo correio com os
instintos e sem lar. Mas você não é dessa maneira. Isso apenas fala a você da condição miserável em que as
pessoas estão, [mas não sem esperança. Você pode ver isto no versículo 13:]
17 Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo Sangue de Cristo chegastes perto.
Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um; e, derrubando a parede de separação que
estava no meio, na Sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em
ordenanças, para criar em Si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar
ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo, Ele evangelizou a paz, a vós que
estáveis longe, e aos que estavam perto; porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito.
(E assim existe ainda o judeu, o gentio e a Igreja de Deus. Ainda existe a divisão, como o disse Paulo.)
Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e da família de Deus;
Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da
esquina; no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para um templo santo no Senhor. No qual também
vós juntamente sois edificados para morada de Deus por meio do Espírito.
18 E agora, olhe o que Isto diz aqui no capítulo primeiro, após a interpolação, onde o Espírito de Deus
entra e abre o Livro de Apocalipse, porque esse Espírito tem que nos dizer a hora e os tempos em que
vivemos, e os segredos profundos e os mistérios de Deus. Essa é uma citação do irmão Branham, ponto
final, de “As Setenta Semanas de Daniel”. Quando eu primeiro vi essa citação, eu soube exatamente de
onde ela veio: bem aqui de Efésios.
19

Agora isso conduz ao Arrebatamento. E para o que isso conduz? [Efésios 2:21-23:]
(Isso nos põe) acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se
nomeia, não só neste século, mas também no vindouro; e sujeitou todas as coisas a Seus pés, e sobre todas
as coisas O constituiu como cabeça da igreja, que é o Seu corpo, a plenitude Daquele que cumpre tudo em
todos.
20 Então Isto diz a você bem aqui: aí está você, esse é o templo. Vê? O que ele está fazendo aqui na
verdade é revelar em detalhes através do restante do Livro de Efésios o que está neste primeiro capítulo, que
é a epitomização de Deus, ponto final, significando a plena extensão, a plena extensão desde Gênesis 1:1 até
Apocalipse 22:21. Está tudo aí, cada partícula disso em separado. Agora, minuciosamente sim, porém está
tudo aí.
21

Agora vamos continuar lendo. [Efésios 3:1-21]
Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios; se é que tendes ouvido
a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada; (Agora observe como esta maravilhosa
graça vem: ela vem por um homem. Agora, esta maravilhosa graça que está em Deus é colocada em Jesus
Cristo. Ou seja, Ele é Aquele por meio de Quem Deus opera para chegar até nós, e não pára aí. Isto chega a
um profeta. Tudo bem) Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos
escrevi; por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros
séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos Seus
santos apóstolos e profetas.
22 Em outras palavras, o que o Espírito de Deus disse há um longo tempo atrás pelos profetas foi muito
incompleto, porém agora isto não está mais incompleto, porque os detalhes estão preenchidos. Agora
mantenha isto em mente enquanto você entende, e eu citarei novamente: “Apenas pense quão maravilhoso.
A mesma Coluna de Fogo que trouxe a Palavra para Paulo está aqui revelando Isto”. E o que Paulo não
podia ver cumprido em Filipenses está sendo cumprido agora. Paulo não podia fazer isto, porque é somente
5
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no final da era que o batismo do Espírito Santo expira e o próprio Espírito Santo assume o controle; e isto é
o Seu Espírito [ou Deus mesmo].
23 Continue lendo agora. Este é um livro tremendo. Sempre amei Efésios. Assim fazem todos os demais
que são nascidos de novo, ou pelo menos pensam que são nascidos de novo. Mas ninguém conhece Isto
como nós O conhecemos. Ninguém, ninguém; porque ninguém tinha o profeta. Eu apanhei cada livro que eu
podia pegar com as minhas mãos, sempre abria no Livro de Efésios, e eu queria saber: o que significam
estes versículos, do 15 ao 18?
24 Oh, eles possuíam todos os tipos de ideias. Exatamente como 2 Coríntios 5; para eles isso é a
ressurreição. Isto não é a ressurreição; isto é o corpo para o qual você vai [quando você morre], e isso está
na mensagem desta noite, se formos mais adiante. O irmão Branham pregou seis horas. Eu farei isso em
apenas cinco. [Risos – Trad.] Você pode rir agora, mas você pode não estar rindo. [Risos – Trad.] É uma
boa coisa, aqueles assentos são tão confortáveis.
25

Agora:
A saber, que os gentios são co-herdeiros, e de um meeesmo corpo, (Uh-huh, essa é a razão pela qual
existem duas partes da primeira ressurreição. Vê? E essa é a razão pela qual existe somente uma única parte
para a segunda ressurreição quando todo o restante subir) ...co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e
participantes da promessa em Cristo pelos gentios3; [A propósito, a primeira parte ou metade da Primeira
Ressurreição que saiu aconteceu quando o Messias Jesus ressuscitou].
26 Bem, vamos encarar isto agora desta maneira: se houve a promessa e a capacidade dada através de
Cristo para participar, e tudo isso estava em Deus em primeiro lugar, então eu tenho este sentimento de que
isto deve ser Deus em Cristo fazendo isto, não simplesmente permissivo, e não simplesmente de uma
maneira, um canal, mas na realidade quando Deus estava em Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo.
Então estamos olhando para isto como um assunto bem profundo. Pelo menos eu acho que é.
27 Do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação eficaz do
Seu poder.
Agora Paulo lhe diz bem aí que esta é a operação eficaz do poder de Deus para conduzir todo este
plano predestinado para a divina consumação. E isso vem através deste homem, Paulo, que trouxe a Palavra
e que estabeleceu em Efésios 4 o ministério quíntuplo que leva a igreja à perfeição, o que significa: onde a
Cabeça está – tendo sido ressuscitado e levantado – “o Corpo deve acompanhar”. Você me entende? Estou
citando o irmão Branham simplesmente de um lado para o outro. Se você conhece o irmão Branham, você
sabe de onde estamos vindo. E eu quero que você veja a importância do profeta e do ministério quíntuplo,
porque isso está ordenado. Agora, não interessa o que alguém pense, é o que Deus diz. Então isso é uma
parte disso [ordenado – comandado por Deus mesmo em Sua soberania].
28

Agora ele diz:
...a operação eficaz do poder de Deus Nele.
Agora, ele usa isso exatamente da mesma forma como em 2 Coríntios quando ele fala sobre o fato de
que o véu estava sobre o rosto de Moisés, e eles não puderam alcançar a plena revelação de Deus. Eles não
puderam fazer isto. Mas a Paulo foi dada a operação eficaz de Deus a fim de remover o véu e realmente
declarar Deus, para conduzi-Lo adiante pelas palavras e apresentá-Lo da mesma forma como ele disse
referente a Deus o Pai e a mesma coisa como ele disse referente ao Filho: “para declará-Lo”. [O irmão
Branham disse a mesma coisa sobre si mesmo e o seu ministério em 1962].
29 Ou seja, sem esta operação eficaz de Deus, Deus efetuando o Seu próprio propósito, trazendo isto a
efeito – isto é o que estamos falando; não “afeto”, mas “efeito” – isso tem que vir através destes homens, e
particularmente do profeta. Como disse o irmão Branham: “Você não pode nem adorar e nem servir a Deus
exceto por um profeta”. Agora, para onde vai a sua liberdade de pensamento e todas as suas ideias agora?
Você diz: “Eu não gosto disso. Sou um livre pensador”.
30 Ouça, estou feliz por você, mas estou mais feliz por mim, porque eu estou livre de uma fria. [A
congregação diz: “Amém” – Trad.] Deus lidará comigo da maneira que Ele disse, e eu estou feliz de Ele ter
que lidar comigo (...) [dessa maneira. Ser guiado por um profeta não é a mesma coisa como um homem
guiando você]. Quando eu estava no princípio no pentecoste eles tentaram me conduzir em volta pelo nariz.
3
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Eu simplesmente caí fora. Oh, não, eu não entro na organização – todas aquelas besteiras e lengalenga.
Esqueça isto. Mas eu estou tão feliz de ter um profeta. Por quê? Bem, eu acho que sou Semente. É por isso.
Bem, eu sei que eu sou. Eu não tenho que pensar sobre a coisa. Eu deveria pensar no fato e ficar nisto e
regozijar nisto. [Minha fé está baseada na vindicação].
31 Mas sabe, a fé precisa chegar ao ponto do conhecimento. [“Isso mesmo”] Vê? E a esperança
transcende a fé. E o que o homem procurava, ele tinha por que esperar. [O que ele vê não tem por que
esperar]. Bem, temos perdido lá no passado a esperança e a fé. Só há uma coisa que resta e essa é o amor...
que é Deus mesmo... na Presença do grande Deus – a mesma Presença que Paulo tinha, Presença da qual
deixou [a primeira era mas que] agora retornou para levar uma Noiva para fora daqui [na última era].
32

Agora:
A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do
Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do
mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo; (Então agora
bem aqui você tem um mistério que não era definitivamente conhecido, embora isso estivesse oculto ali na
Palavra, mas que na verdade se tornou conhecida agora) para que agora, pela igreja, a multiforme
sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus.
33 Isso diz a você bem aqui que seja o que for que estas pessoas sejam, que possuem aquilo que é
eficazmente a operação de Paulo pelo Espírito Santo, a revelação viva do Deus Todo-Poderoso e os grandes
mistérios que ressoam do céu na medida em que aquilo do qual existe fora da Noiva, eles nem sequer teriam
um indício do que você e eu temos acesso, e que é uma parte e parcela deste grande plano de Deus, onde é
manifestada a Sua sabedoria. [A criação inteligente de Deus pode se parecer conosco, mas nunca é uma
parte de nós. Não somos filhos pela criação, mas na verdade “de”, ou “parte de” Deus].
34 É como a velha canção que dizia: “Os anjos nunca conheceram o poder redentor do Sangue”, o qual
certamente a cruz e o Sangue derramado são loucura para os gregos, para o douto, para os sábios; e é claro
que para o judeu é blasfêmia.
35

Segundo (Agora observe) o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor...
Agora, com isso você tem que continuar indo de volta para o primeiro capítulo. Vê? Para o que você
está olhando, como tenho dito, são os detalhes sendo colocados ali: de eternidade em eternidade; de Deus,
volta para Deus. Isto começa a preenchê-lo. Certo.
...no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela fé Dele.
36 Agora, aqui não diz a você que é a nossa fé que faz isto, embora tenhamos o dom da fé de acordo com
1 Pedro. O irmão Branham disse que a primeira virtude aí é a fé. Aqui diz que é verdade. Mas aqui diz “no
qual” temos ousadia – isso é por causa de Jesus Cristo – e acesso com confiança pela fé Dele. “E essa é a
confiança”, disse João, “que temos Nele”. Vê? Aí está a confiança. E que é: “que se sabemos que Ele nos
ouve, sabemos que temos a petição que nós desejamos Dele”.4 E lembre-se que você sabe que Ele te ouve,
porque você não tem afastado os seus ouvidos de ouvir a Sua Palavra. Os únicos que Deus não ouve são
aqueles que afastaram os seus ouvidos de ouvir a Sua Palavra.
37 Então se eles se meterem debaixo de sua falsa unção para conseguir as coisas de Deus, eles
responderão a Deus no Dia do Juízo e adquirirão um débito. Ou seja, eles sofrerão por um crime que eles
acham que eles não cometeram, porque eles falaram em línguas, um dom de Deus; eles profetizaram, um
dom de Deus; expulsarão demônios, um dom de Deus; discerniram espíritos, isso é um dom de Deus; fé,
cura, milagres, dom de Deus. Eles usaram isto, e isso se torna um débito, eles se tornam praticantes de
iniqüidade, e eles são expulsos. Agora comece a pensar melhor sobre isto. [Existe uma “verdadeira” ousadia
“concedida” a nós, mas os outros presumem. E lembre-se da mensagem do irmão Branham “Presumindo”].
38

...no qual temos ousadia...
Agora, eu não estou preocupado com o falso ungido. Eles não tem nada a ver comigo. Se pudéssemos
ter aqui um dom de línguas e de interpretação seria bom você tê-los. Eu os quero. Se tivéssemos só uma
pessoa que soubéssemos que possuísse o discernimento de espíritos, para sentar do lado de fora naquela
salinha do qual o irmão Branham falou, nós começaríamos agora mesmo, ou eu sairia daqui e conseguiria
algum outro lugar para pregar. Isto não me incomodaria de jeito nenhum. Se eu não posso encontrar um
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aqui, sabe, (...) eu sempre posso sair ali e encontrar pessoas que estão desejando trabalhar para isto. Eu sei
que você também iria. Mas onde isso está? Você tem que ir pela Palavra. Você não pode ir pelo seu próprio
“ouvi dizer”.5 Isso é Mateus 7, e você ficará em perigo. Você ficará em juízo e em condenação por ter
jogado a Escritura sem você ser designado a fazer isto. Sim. “Muitos virão naquele dia, tendo feito assim e
assim...”. Aqui está bem aqui na Bíblia, bem aqui no Livro. Ele disse: “Vocês não foram designados, seus
pervertedores da Palavra de Deus”.
39 Agora, isto significa uma ousadia no tempo do fim onde o irmão Branham categoricamente declarou:
“Houve um tempo que era errado e significava morte entrar além do véu de Cristo, mas hoje é morte ‘não’
entrar”. Bem, se isso não é Hebreus 6, eu não sei do que eu estou falando. E eu certamente não creio que eu
seja um servo de Cristo se isto é o mais longe que eu posso ir, especialmente tentando ensinar a vocês e
ajudar-lhes.
Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por
causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual... (Observe
novamente agora) do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome...
40 Então agora que tal toda a Bíblia? Se por agora você não tem adivinhado, eu lhe direi muito
claramente: Deus e Sua Família. Desde Gênesis a Apocalipse, cada capítulo em particular, cada coisa em
particular escrita aí dentro é sobre Deus e Sua Família, e uma porção disso é bem desanimador,6 no final do
tempo do fim que o profeta disse: “Nós temos pecado mil vezes ao dia”. Nós temos nos desviado mil vezes
ao dia. Agora, eu pensava: “Bem, irmão Branham, eu concordo com você. Eu concordo com você”.
41 Do qual toooda a família nos céus e na terra toma o nome, (nem um a menos, nem um a [mais]) Para
que, segundo as riquezas da Sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Seu Espírito
no homem interior...
Lembra-se da foto do irmão Branham lá que Arganbright tirou – uma espécie de cabeça da morte e
depois um jovem atrás? O homem exterior estava perecendo, o homem interior estava crescendo mais forte
e mais rico dia após dia.
42 Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações; a fim de, estando arraigados e fundaaados em
amor...
Bem, se você não se enraizou e se fundamentou no amor, o que você tem a me dizer sobre toda a
predestinação? Isto diz bem aqui: “Em amor Ele nos predestinou”. O irmão Branham pregou
aproximadamente um sermão inteiro sobre isto. Aquela foi a sua última semana de pregação. Isto foi entre 4
a 12 de dezembro de 1965 – em algum lugar por aí. (...)
43 Poderdes perfeitamente “compreender”, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e
a altura, e a profundidade.
Agora lembre-se, existe também um negativo para isto. Agora, por um lado, compreendendo o
comprimento, a profundidade, a altura e tudo, o negativo é onde a perseguição entra, onde você tem altura e
profundidade e largura que não pode vir contra você. Então você pode ver aqui que somos mais do que
conquistadores por meio de Cristo que nos amou.
44 E conhecer o amor de [Cristo], que excede o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude
de Deus. [Não se engane aqui. A seqüência é “entendimento”, depois “amor”, depois a “plenitude”]. Ora,
Àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou
pensamos, segundo (Se você O deixa controlar o Seu próprio poder que está operando dentro de você, se
você pode sair do caminho – e esse tem sido o segredo da coisa toda – para que Deus possa ter a
preeminência) ...a Esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre.
45

Agora com isto, vamos para 1 Coríntios 13: 8-12. [E ele diz aqui:]
O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo
ciência, desaparecerá; porque, em parte, conhecemos, e em parte profetizamos; (E isso é exatamente
verdade) mas, quando vier o que é perfeito...

5
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Agora lembre-se, perfeito não quer simplesmente dizer que está perfeito no sentido de que isso é no
geral maravilhoso e agradável. Esta perfeição quer dizer que está perfeitamente completo; está terminado;
está polido. Tirar uma Palavra Disso, acrescentar uma Palavra a Isto, você vai arruinar Isto.
46

Agora:
...Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado.
Bem, você não pode ter uma coisa “perfeita” a menos que ela tenha todas as suas partes. Então todas
as partes são as Sete Eras da Igreja com as sete mensagens. E a última mensagem finaliza isto, e está certo.
Você não pode acrescentar ou tirar uma Palavra. Até aquele tempo você podia, mas agora você não pode.
Você não poderia acrescentar ou tirar uma Palavra sob Paulo, e você não pode acrescentar ou tirar uma
Palavra sob Apocalipse 20. Isso não pode ser feito.
47 E lembre-se: quando você não pode acrescentar ou tirar uma Palavra, isso sempre indica uma jornada
à finalização – você chegará ao seu objetivo. Foi no deserto que Moisés falou – Deus falou por meio dele –
você não pode acrescentar ou tirar uma Palavra, porque eles estavam entrando. Ao mesmo tempo em que
Paulo começa a jornada, você não pode acrescentar ou tirar uma Palavra. Isso está bem no Livro de
Coríntios e Gálatas e até o fim e assim por diante. Aqui é dito em Romanos 1, o conjunto indica que você
não pode acrescentar ou tirar Disso.
48 Agora no tempo do fim então, antes de entrar, a Palavra é repetida como Ela foi no tempo de Moisés,
Deuteronômio, dada duas vezes. E então imediatamente após isso veio o Livro de Josué, que foi uma graça
especial. Quem entrou? Somente dois velhos cronômetros e aqueles abaixo de vinte no tempo da jornada.
Eles foram aqueles que eram absolutamente um com a Palavra – sem acrescentar nem tirar Dela.
49

Então agora aqui diz:
Porque, em parte, conhecemos, e em parte profetizamos; mas, quando vier o que é perfeito... (Não
existem mais partes restantes) Quando eu era menino, falava como menino, entendia como menino...
Quando me tornei um homem, acabei com as coisas de menino. (Assim é onde Melquisedeque entra: o
grande mistério de Melquisedeque) Porque agora vemos através de um espelho, sem luz, mas depois face a
face...
50 Agora, Paulo mesmo havia dito que foi o seu ministério que poderia remover o véu de Israel, embora
eles não quisessem removê-lo, e nem permitiriam ser removido, porém o seu ministério foi efetivo ao fazêlo. Agora Paulo começa aqui com uma clara visão que ele entrega ao povo. É claro que no tempo do fim
quando tudo isto está dentro, essa visão tem sido absolutamente vaga. Então até o tempo do fim você está
obtendo uma parte da revelação e do mistério e da maravilha de Deus.
51 Agora lembre-se: para começar, isso foi um puro e absoluto testemunho de Deus. Isto começou a
descer até a quarta era, e você descobre que isto foi para o esquecimento absoluto. Então Isto começou a
regressar debaixo do cinco, seis, sete. Sob o sete você chega ao ponto onde ele diz aqui:
...O que é em parte será aniquilado. ...acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos através
de um espelho, sem luz, mas depois face a face; agora conheço em parte, mas então conhecerei como
também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor... o maior destes é o amor.
(Vê?)
52 O irmão Branham disse quando lhe perguntaram: “O que isso quer dizer: ‘Aquilo que é Perfeito tem
que vir’?”. E ele disse: “Quem é perfeito a não ser Deus, e o que é Deus senão a Sua própria Palavra? E
portanto nós temos a perfeita revelação da Palavra para esta hora”.
53 Assim, portanto, temos um absoluto, a perfeita revelação do Deus Todo-Poderoso pela Palavra,
porque o Unigênito O declarou, e Paulo O declarou, e ele declarou Seu Filho, ele declarou a Igreja, e assim
nós agora temos uma plena declaração, uma completa, uma plena revelação de Deus e ela começa de
eternidade em eternidade, e nós sabemos da posição em que estamos, a eternidade, o lapso de tempo, que é
o tempo do fim, e a eternidade e o tempo tem se fundido, e isto é “face a face”, porque é necessário a
Presença de Deus e a palavra “presença” quer dizer “face”. Dê uma olhada no hebraico: isso quer dizer
“face”. “Se Tua Presença não vir conosco... Se Tua face não vir conosco, nós não iremos”.7 Moisés estava
com medo.
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54 Essa é uma história inteiramente diferente. Nós não entraremos em outra terra, como um exército. Nós
seremos arrebatados. Assim, portanto, é necessário uma Presença de Deus para fazer isto, o que significa
que Ele está presente, a Coluna de Fogo está aqui para nos conduzir ao Milênio. Então nós compreendemos
isto. Tudo bem. [Isto é face a face agora. O irmão Branham disse assim: “O Deus desconhecido da
Trindade e do Só Jesus é plenamente conhecido agora”].
55

Com isso, vamos para 2 Coríntios 3:17-18:
Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com rosto
descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na
mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.
Agora aqui atrás quando nós lemos isto em 1 Coríntios, que é a sua igreja gentia, isto certamente não
soava muito bem, porque aqui diz: “Nós olhamos em um espelho sem luz”.
56 Agora, aqui diz a você: “Todos nós, com o rosto descoberto, estamos olhando em um espelho” – e ele
não mais pode ser sem luz, não pode haver mistérios e as coisas encobertas de Deus. Não pode haver,
porque você está olhando para a Palavra para ver onde você está, porque segundo Tiago, você olha na
Palavra como um espelho. Estamos olhando aí dentro.
57

Agora observe o que Paulo diz, e eu tenho estado falando a respeito: [2 Coríntios 4:1]
Portanto, vendo que temos este ministério, segundo a misericórdia que temos recebido, não
desfalecemos.
O que é isto? Que um homem tem a capacidade de ter pessoas a uma certa hora, não mais olhando
para um espelho sem luz? [Mais do que isso], é estar face a face e transformado de glória em glória. Agora
você está mudando de glória em glória, [“Amém”] como disse o irmão Branham: “Quando Lutero entrou
em cena, comparado ao catolicismo – e houve algumas pessoas sendo nascidas de novo lá. Não se
preocupe, haviam – oh, que glória aquilo foi. E quando Wesley entrou em cena, oh, que glória aquilo foi. E
quando os pentecostais entraram em cena, oh, que glória aquilo foi. Mas esta glória nunca
desaparecerá!”. [Assim somos nós].

58 Então onde você está? E como isto vem? Bem, Paulo nunca alegou que ele fizesse isso. Ele disse que
Deus estava operando nele eficazmente – eficazmente e efetivamente – e provou pela vindicação. E o irmão
Branham vem com a mesma Coluna de Fogo, com a mesma unção, porém em um período diferente, porque
este é o período que está acabado! Tem que haver uma Noiva que saia daqui. Como disse o irmão
Branham: “Se não somos a Noiva, há uma Noiva aí fora em algum lugar, e pela graça de Deus, eu não
ficarei em Seu caminho”. Isso quer dizer... ouça, mesmo se isto começa com uma dupla de garotos de
quatro anos de idade... eles estão com trinta e nove anos de idade hoje. O que você acha disso? O tempo está
rolando para baixo.
59

Agora vamos continuar lendo:
Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a
Palavra de Deus; (Isto é, retendo a verdade em injustiça) mas pela manifestação da verdade nos
recomendamos...
Vindicação! Você vê isto? Vindicação: “nos recomendamos” – dizendo: “Ouça: sou um. Ouça a mim.
Sou um que adquiriu isto”. Isto é o que Paulo disse. E William Branham disse a mesma coisa. “Sou um que
adquiriu isto. Diga-me quando que isso alguma vez falhou. Mostre-me que eu não sou vindicado!”.
60

...À consciência de todo o homem, à vista de Deus.
Sabendo que há um Deus no céu, esta Bíblia aberta diante de mim. Vê? Eu lhe disse, irmão e irmã,
esta Palavra é séria. Permita-me dizer-lhe algo. Não me importa se eu termino esta noite ou não. Isso
realmente não importa, porque eu sempre posso levantar isto. Permita-me dizer-lhe algo sobre a vindicação:
Maomé foi vindicado? Ha! Junto com porcarias e patas de porco. [Risos – Trad.] Ele nada é a não ser nada.
[“Amém”] Joe Smith? Ha! Mary Baker Eddy? Senhora Miller? Senhora White? Buda? Confúcio? Nomeiaos! Nomeia-os! Nenhum vindicado. Portanto, sem vindicação você não conhece Deus, você não conhece a
primeira coisa sobre Deus; você nem mesmo chega a Deus; você não pode ter qualquer coisa de Deus; você
não pode adorar a Deus; [“Amém”] você não pode orar a Deus; você não pode ser nascido de novo.
61

“Bem... bem... Jesus morreu!”.
Certo, por favor, prove isto. Prove isto. Você não pode prová-lo, você não pode provar que Ele
morreu.
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“Bem, eu sei, porque estou perdoado”.
Bem, permita-me dizer-lhe algo: os hindus são tão espertos e tão gentis que eles não precisam de
perdão. [“Isso mesmo”] O gentio vai à Índia e ele diz para algumas destas pessoas gentis: “Ouça, você
precisa ser salvo”.
Ele disse (O sujeito que era um bêbado): “Eu era um espancador de esposa... eu era isto, e outra coisa,
e Deus me salvou”.
E o sujeito disse: “Bem, certamente que você precisava ser salvo”. Ele disse: “Eu nunca fui qualquer
destas coisas”.
62 Prove isto! Sem vindicação você está em lugar nenhum, e eu também estou em lugar nenhum. Essa é a
razão pela qual eu prego tão forte, porque eu fico em linha reta com uma Palavra vindicada. Estou
[inflexível], e sem isto eu não daria hoje a você a mínima por algo disso, porque estamos naquele ponto
onde haverá pessoas descartando8 tudo até que só oito pessoas façam a arca. E eu não quero ser um daqueles
que descarta isto. Isto me mantém firme. [Esta é toda a minha esperança e apoio – meu poste de amarração –
meu absoluto – meu fundamento].
63 E Paulo os segurou firme. Ele disse: “Ouçam, eu lhes direi algo: estou dando, como se diz, tapinhas
nas costas em mim mesmo e estou dizendo a você: sou um vindicado. Deus mesmo me vindicou; Ele
vindicou a mim para você; e esta é uma Palavra vindicada, porque esta é a razão do porque eu estou aqui
para declarar a Deus, para declarar o Seu Filho, para declarar o Evangelho, para dizer a você de modo que
você possa ver pelo ouvir, e para que você possa saber e ter companheirismo, e essa é a mesma coisa que
João disse: ‘Aquele que minhas mãos tem tocado e meus olhos tem visto, e meus ouvidos tem ouvido...’
estou dizendo a você, e se você não me der ouvidos e ouvir a mim, você não é de Deus, porém você é do
diabo, exatamente como Caim foi”.
“Uuuuh! Eu não posso aceitar isto!”.
64 Certamente que você não pode, porque você não é de Deus. Siga o seu próprio caminho. Faça o que
você quiser. Por mim está tudo bem. Escute. Eu creio na vindicação. Eu não me moveria uma polegada sem
isto. Isso é tudo, irmão e irmã. Isto é tudo. Se Deus não tem Se interposto, o que é exatamente o que Ele fez,
e tem feito [tudo por meio dos profetas, eu estaria entregue aos meus próprios recursos e ao que eu tenho em
mim mesmo ou o que eu posso produzir para dar-me segurança, e eu seria o meu próprio profeta e não
vindicado].
Ele disse: “Você crê que realmente é uma luz que refletiu o Espírito de Deus de alguma forma?”.
65
Absolutamente, eu creio. Absolutamente! Eu fiquei em volta disso muitas vezes para não saber. A
palavra de um homem nuuunca faz o que a Palavra deste homem fez. A mente de um homem nuuunca
[jamais faz o que a Palavra deste homem fez. A mente de um homem não pode] começar a conceber e
interpretar o que a mente deste homem fez. Esqueça isto. Vê? Quando Paulo disse: “Tenho a mente de
Cristo”, ele não estava apenas fazendo uma observação fraquinha.
66

Agora observe:
Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, (Você sabe) para os que se perdem está encoberto.
[“Amém”] Nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não
resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Agora, aqui diz a você bem aí que a sua mente está aberta para receber, e as mentes estão fechadas de
modo que eles não podem receber. [“Isso mesmo”] Agora, que tal a predestinação? Bem, minha Bíblia não
diz a mesma coisa que Isto lhe diz? “Me compadecerei de quem Eu quiser Me compadecer, e Eu rejeitarei
quem Eu quiser rejeitar”.9
67

E o homem volta e disse: “Bem”, ele disse, “se é este o caso, por que Deus ainda encontra falta?”.
“Quem é você, oh homem? Cale-se e sente-se. Pode a coisa formada dizer àquele que a formou: ‘por
que me formaste assim’?”. 10
Se Deus amou um e o outro não, isso é assunto Dele. Veja, as pessoas não gostam disto. Nós gostamos
disto.
Você diz: “Bem, isso é porque você pensa que você é...”.
8
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Não, não, não. Isso vai além do meu pensamento de que eu seja um deles ou ser um deles. Isso vai à
soberania de Deus, e é assim onde a pessoas estão cometendo o seu erro por todo o mundo: elas não aceitam
a soberania! Essa é a razão pela qual eles se confundem sobre a Divindade. (...)
68 Agora, para onde iremos daqui? 2 Coríntios 3:17-18. Nós lemos isto, e vamos ler o capítulo 4:1-7. [2
Coríntios 4:7 – Ed.] (...)
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de
nós.
E Paulo diz a você bem aí: eu sou uma pessoa fraca. Não há maneira alguma de eu produzir isto por
mim mesmo, e Deus precisa ao menos de alguns entre nós a fim de que Ele possa ter a glória, porque
qualquer um que possui muito poder, tem muito [de si mesmo e não o suficiente de Deus].
69

Agora vamos voltar a 1 Coríntios outra vez, e estamos falando sobre 2:1-16.
E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com excelência
de palavras ou de sabedoria...
Agora observe que ele não diz: “Eu não estava falando”, porque isso é o que ele estava fazendo –
[pregando]. Ele disse: “Eu declaro a você. Eu declaro a você. Eu declaro a você. Eu levo adiante a coisa
toda pelas palavras. Eu apresento o retrato da Palavra, e ‘pelas palavras tu és justificado, e pelas tuas
palavras, tu és condenado’.”11
70 Então se alguém é justificado por suas palavras e pelas suas palavras ele é condenado, é bem melhor
usar a Palavra de Deus; então você não pode ser condenado. É claro que se você A utiliza de um modo
ruim, você pode ser. Isso é o que eles chamam de “iniqüidade” – pervertendo a Palavra. Satanás era perfeito
de todas as maneiras... sabedoria e tudo, bonito, maravilhoso... Até que foi encontrada iniqüidade nele, o
que significa que ele mudou a Palavra de Deus. Ele falou mentiras Dela. Não que ele não A conhecesse. Ele
certamente A conhecia. Absolutamente. Tudo bem.
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Agora:
...Anunciando-vos o testemunho de Deus, (Aí está bem aí: vindicado para dizer a verdade) ...porque
nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e Este crucificado. (Por quê? Porque assim é onde
você começa) E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra, e a
minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de
Espírito e de poder; (“ASSIM DIZ O SENHOR”. Aí está a vindicação) Para que a vossa fé não se apoiasse
na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. (Ou seja, você sabe que isto é a verdade por causa do
poder de Deus por trás disso. E sendo cheio do Espírito Santo, Isso começa a operar) Todavia falamos
sabedoria entre os perfeitos; (Eu lhe disse que isso é como se unir a uma loja: aqueles que tem as chaves
para o mistério) não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam;
mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa
glória; (Em outras palavras, isso tudo estava escrito no céu) A qual nenhum dos príncipes deste mundo
conheceu; porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito: ‘As
coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus
preparou para os que O amam’. (E quem são aqueles que O amam? Ora, àqueles que O amam tem sido
derramado no exterior de seus corações. Eles são os eleitos, os conhecidos de antemão, os predestinados.
Eles são aqueles que podem ter um verdadeiro amor por Deus. Os outros não podem ter isto) Mas Deus nolas revelou pelo Seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está?
72 Agora observe bem aí, isto lhe diz do espírito, [“Isso mesmo”] e ele está falando agora sobre o
homem, o sentido do homem no corpo. Ele está lhe dizendo isto. O homem-alma é inteiramente um outro
homem. Agora, o irmão Branham disse: “Você estava em Deus”. Ele disse: “Você estava nos lombos de seu
pai. Levi estava nos lombos de seu ta-ta-taravô, Abraão”. Isso veio através de Isaque e veio através de Jacó
e desceu a Levi.
73 Agora, onde estava Abraão? Ele estava nos lombos de Adão. Onde estava Adão? Ele estava em Cristo.
Quem quer que estivesse em Cristo estava em Deus. Então isso desce, bem aqui embaixo.
Agora, o irmão Branham disse: “Quem sou eu? Meus olhos, meu nariz, minhas orelhas...”.
11

Mateus 12:37 – N.T.

12

Doutrina da Mensagem
Bem, isso segue três caminhos diferentes. Maria disse: “Minha alma engrandece o Senhor, e meu
espírito se regozija em Deus meu Salvador”.12
Quem sou eu? O corpo, porque você é o seu corpo; mas você também é o seu espírito. Você também é
a sua alma.
74

Agora ele disse:
Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está?
“E o espírito do homem é uma candeia do Senhor que esquadrinha até o mais íntimo do ventre”.13 E o
irmão Branham disse: “Aquela criança nada é a não ser músculos e nervos se contorcendo, até que ela
surja e respire e chore e um espírito, esperando para recebê-la, e ela recebe o espírito. Ela agora está
viva”.

75 Só um minuto. Se a alma veio, ela teve que vir de Deus através do homem, e a alma, portanto, se
estabeleceu em um corpo [que não era o seu verdadeiro corpo], mas ela estava viva. Ela tinha que estar. Ele
não disse: “A criança está morta”, porque você não pode dizer que uma coisa está morta quando ela está se
movendo, e você não pode dizer que existe morte ali quando o óvulo está bem, óvulo fresco e o esperma
está vivo, porque “o homem”, disse o irmão Branham, “tem a vida”. E aquela vida tem que ser reproduzida.
76 Então há algo ali, porém ela não tem um espírito. Agora, sobre o que eu estou falando? Aquela alma
contornou o corpo que ela deveria ter tido, o qual [teria sido] eterno, e agora ela recebeu este [que é carne
mortal]. O que ela irá fazer com isto? Nada! Não pode fazer nada. Isto é o que eu estou dizendo a você. Isto
é o que eu creio do que o irmão Branham ensinou.
77 Agora, o espírito do homem entra [permitido por Deus, mas não de Deus], e conhece as coisas do
homem, unindo os cinco sentidos que se encontram adormecidos naquele corpo até que o espírito entrasse,
unindo a mente, os nervos e tudo mais, de modo que agora você tem corpo, alma e espírito. E o corpo é o
vaso no lado de fora; o espírito é o seguinte no lado de dentro e a alma no mesmo interior.
78 E assim, portanto, agora, se isto é parecido ou não, este espírito aqui deve levar todo o conhecimento
que vem aqui, o qual pode ser o perfeito conhecimento de Deus, porém mecânico... Ele tem que levá-lo aqui
para baixo na alma, e a alma, produzindo agora então com o batismo com o Espírito Santo, proporcional ao
corpo-Palavra, que ela não podia ter. Ela teve que contornar; você o receberá mais tarde. Agora, só um
minuto, observe agora: se você o recebe mais tarde, o que é isso que o recebe mais tarde? Então você possui
três partes... Hã?... alma, espírito, corpo. Hã? Você me entende? Isso é tão simples como o A-B-C.
79 Você não pode dizer: “Bem, você contornou o corpo”. Quem é “você”? O corpo está aí; o espírito está
aí. (...) Ela não recebeu o que ela deveria ter tido, mas quando ela sai daqui, o recebe. Porém o batismo o
torna proporcional. Então agora você tem uma perfeita junção aqui. Agora você chega ao que você está
procurando. Então é sobre isto que eu estou tentando dizer a você aqui. Eu entendo que aquilo que o irmão
Branham ensinou está bem aqui:
Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim
também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
80 Então agora somente o Espírito de Deus pode tomar e alimentar a sua alma com aquele verdadeiro
maná interior, porque quando você morre, o corpo vai para a sepultura e o espírito vai para “Deus sabe
onde”. Ele simplesmente volta para Deus que o deu: permitido por Deus, mas não de Deus. E a alma, que é
o real de você, vai de acordo com a parábola. O homem rico ergueu os seus olhos no Hades e ele disse:
“Alma, tu tens repousado muito bem por muitos anos... Toma o teu descanso: coma, beba e regala-te”. Ele
foi ao Hades. Lá embaixo ele tinha memória, ele tinha sentimentos, ele tinha remorso, ele tinha amor, ele
tinha tudo. E o irmão Branham disse: “A alma é a natureza do espírito, dando a ele uma atmosfera”.
81 Agora, se a alma é a natureza, então ela não é uma coisa real. Há algo por trás disso e que não é
verdadeiro. A alma é a coisa real. Ela tem que ser parte de Deus. Ela tem que ser uma parte de Deus. Seu
espírito não é. Tem que ser a sua alma. De onde ela veio? Como ela chegou até aqui? Vê?
82 Essa é a razão que quando você é batizado com o Espírito Santo sua vida muda, e de agora em diante
isso é um assunto da Palavra: o que a Palavra diz? E se você e eu aprendermos a sair do caminho, porque
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ainda possuímos aquele espírito humano apodrecido que somente sabe as coisas do homem. Ele dirá: “Só
um minuto agora, isso não pode funcionar por causa da Palavra dizendo o oposto”.
83

“Só um minuto. Deus diz assim. Deus diz assim”.
[O espírito pode dizer:] “Bem, não me interessa se Deus diz assim. Veja, isso não funcionou aqui
embaixo. Quando foi a última vez que você tentou isto?”. Oh, ele dará a você uma batalha e meia. Seguro
que ele dará. Ele pode ser bem áspero.
84

De qualquer maneira, aqui está o que eu entendo aqui nesta verdade:
Agora temos recebido não o espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que possamos
conhecer as coisas de Deus que são gratuitamente dadas a nós por Deus. As quais também falamos, não
com palavras que a sabedoria do homem ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as
coisas espirituais com as espirituais.
Ou seja, existem dois reinos completamente diferentes aí. Não os misture. E ambos lidam com você e
comigo vivendo bem aqui nesta terra, em nossos corpos, e lidando com cada dia consecutivo, e com coisas
inconseqüentes, como se fôssemos quase nada a não ser animais. Mas nós não somos. Nós temos uma alma.
85 Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus; elas são loucura para ele; e
não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. (Julgadas em comum, para se saber o que é
certo) Mas o que é espiritual julga todas as coisas, todavia ele mesmo não é julgado por ninguém. (Como
você pode? Como pode qualquer homem julgar?) Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para que
possa instruí-Lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
Então Paulo diz a você bem aqui: “Sou aquele que pode lhe dizer... Sou aquele que é vindicado”. E o
irmão Branham ficou de pé na mesma posição porque “a mesma Coluna de Fogo que estava dando a
Palavra está aqui agora revelando-A”.
86 Agora temos neste momento tempo o suficiente para ler o que eu tenho escrito aqui, de modo que
possamos ir para o que eu estou tentando dispor para nós. Todas as Escrituras que eu tenho lido
enfaticamente proclamam que o conhecimento de Deus é para conhecer ao Verdadeiro e Vivo Deus numa
revelação pessoal; isto é, (...) esta revelação pode ser conquistada pela raça humana, ou espécies, porque
Deus mesmo tem revelado isso a todos nós segundo a como Ele tem escolhido fazer assim, que é pelo
profeta vindicado.
87 E não somente pode Deus ser conhecido, mas os Seus propósitos e planos podem ser conhecidos e
executados. Estes propósitos e planos podem não somente ser conhecidos, mas eles podem ser executados, e
eles serão executados pelos Nascidos, que descenderam particularmente de Adão, através de Eva. Mas
certamente que ela destruiu isto, e agora é apenas a semente de Adão, que foram os filhos originais de Deus.
E se eles foram os filhos originais de Deus, então eles teriam quer ser capazes de produzir aqueles filhos.
Lembre-se, eles tinham corpos.
88 Agora, Deus pode ser conhecido? Absolutamente. Paulo disse assim em Atos 17:3: “Eu O declararei a
vocês, e eu farei vocês conhecê-Lo”, e ele também nos diz o mesmo em 1 Coríntios 2, que eu li para você
que “Deus e as coisas de Deus podem ser conhecidas”. E Paulo corporalmente declara Deus, e aqui está o
que ele diz... Isso está em 1 Timóteo, nós lemos Isto muitas vezes, [1 Timóteo 6:13-16]:
Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos
deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até à aparição
de nosso Senhor Jesus Cristo; a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, e único poderoso Senhor,
Rei dos reis e Senhor dos senhores; Aquele que tem, Ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível; a
Quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder eterno. Amém.
89 Outra vez Paulo também diz: “Ao Rei, eterno, imortal, invisível, o único Deus sábio”. Ele
absolutamente O declara e pela vindicação prova que existe um Deus, porque Deus responde de volta a ele,
e sobre as bases de Deus respondendo de volta a ele, que é a vindicação, ele lhes traz a verdade referente a
Divindade, e referente a todas aquelas coisas que nós lemos no Livro de Efésios, que vai de eternidade a
eternidade, de modo que seja absolutamente mostrado que Deus é soberano e que Deus é tudo em todos, e
que tudo que Deus faz pela criação e pelos seus atos são por Deus e para Deus e a Deus, e simplesmente
também de Deus, a fim de que todas as coisas sejam Dele.
90
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Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, e ações de graças,
por todos os homens; pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta
e sossegada, em toda a piedade e honestidade...
Evidentemente a América tem se esquecido de orar, porque olhe para a confusão que você tem em
Washington. Se alguma vez houve um bando de rufiões e mentirosos. Como que isso pode ficar de qualquer
forma pior? A vasta maioria é criminosa. [“Isso mesmo”] Isso mesmo. É uma coisa patética, mas é isto. Eles
são beberrões, sedutores, usuários de drogas, trapaceiros, e isso está provado pelo fato de que a maioria são
advogados. “Advogados”, há muito tempo não é mais soletrado A-D-V-O-G-A-D-O-S; [que é M-E-N-T-IR-O-S-O-S].
91

Pois agora aqui diz:
Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se
salvem, e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os
homens, o homem Cristo Jesus. O qual Se deu a Si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de
testemunho a seu tempo.
Então Paulo declarou Deus. Ele declarou o Filho; ele declarou cada princípio em particular relativo a
Deus; desde o plano da eternidade a eternidade, os meios que Ele utiliza, o que Deus tem em mente, o que
Deus está fazendo a respeito do que Ele tem em mente, o que Ele fará a respeito do que Ele tem em mente; e
tudo isso se encerra no Livro de Apocalipse na Nova Jerusalém.
92 E assim é onde aquela porção entra, os primeiros versículos de Efésios 1:15 ao 18, o Espírito de Deus,
a sabedoria e a revelação entra na igreja a fim de tornar conhecido a hora em que a igreja está vivendo, os
tempos, o que está ocorrendo, os mistérios profundos – posicionando tudo isso, o qual introduz o Livro de
Apocalipse para nós. Então tudo bem. Paulo declarou isto. E Paulo estava em pleno acordo com João o
revelador. E João o revelador mais tarde assumiu o pastorado de Éfeso, que foi o cargo de Paulo por algum
tempo.
93 Então ele declara o relacionamento dos filhos de Deus para com Deus mesmo através de Jesus Cristo,
e desvela todo o plano de Deus quanto a Sua Deidade e os atributos e a essencialidade de Deus mesmo: “Ao
Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus sábio, que sozinho possui a imortalidade, habitando na luz na
qual homem algum pode se aproximar”, [“Amém”] conduz isso adiante, mostrando a soberania de Deus,
enunciando-a muito, muito cuidadosamente no Livro de Romanos, capítulos de 9 a 11. Como crentes na fé
paulina, fé cristã e doutrina, não temos onde voltar e começar, exceto quando nós abraçamos a Deus, JeováElohim, como Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés e dos filhos de Israel. [Agora vamos acrescentar “O
Deus de William Branham”].
94 Você não possui nenhum lugar para voltar, porque veja, desde Paulo as pessoas adoraram em
crescente ignorância, sem conhecer a verdade, mas isso estava lá. Isso foi declarado. E Deus não foi
conhecido como Ele é conhecido agora – [segundo Efésios 1]. E a razão de que isso não foi conhecido e que
só foi conhecido depois, é porque Deus interpreta a Sua Palavra ao fazê-La acontecer, e quando você A vê
acontecer, você sabe que é Ela. [Que é a nossa era]. E até então Ela tem que ser explicada a você. Isto é
parte do seu ministério quíntuplo. [Isso continua no ensinamento do profeta, ou como disse o irmão
Branham: “Rompendo adiante e alimentando ao povo com isso”].
95 Somente Ele é Deus; não há ninguém além Dele. Ele é onisciente e onipotente. Ele é um Espírito
invisível. Ele é santo e inacessível a menos que Ele faça provisão para os indivíduos que Ele escolhe para se
aproximarem Dele. Isso é a Escritura. Paulo sabia que Jeová-Elohim guiou Israel como uma Coluna de
Fogo, Aquele que apareceu a Moisés e que vindicou Moisés. E então Paulo, sabendo o que ele sabia quanto
ao seu fundamento de Jeová, Seu relacionamento com Israel, mas ele não aceita o que foi antes dele em
Jesus Cristo.
96 Então Paulo começa a combater à morte aqueles da fé cristã, porque ele negou Jesus sendo o Filho de
Deus de um modo que nenhum outro poderia ser possivelmente o Filho de Deus. E assim foi como os
israelitas se desviaram, porque eles podiam seguir a si mesmos de volta a Abraão, e Abraão iria bem lá atrás
a Adão, que foi um filho de Deus. Então se Adão foi verdadeiramente um filho de Deus – Deus, sendo o seu
progenitor – então essa foi a raça que era antigamente conhecida como “os filhos da Luz”, os filhos de
Deus, absolutamente vivificados – não batizados com o Espírito Santo. Não, mas a torrente da vida no
macho e na fêmea. Adão absolutamente veio de Deus, onde Deus soprou em Adão o fôlego das vidas, e
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naquele momento ele se tornou uma alma vivente. E essa é a ocasião em que Ele podia então se propagar.
Você notará que isso é simplesmente o oposto do que nós o temos hoje. Eu falarei sobre isto outra hora.
97 Isto agora nos conduz ao Deus de nossa fé. Uma vez que estamos envolvidos no cristianismo, falamos
em termos de Pai, Filho e Espírito Santo, o qual não se encontra abertamente expressado no Antigo
Testamento. Todavia o Antigo testamento fala do Pai, fala do Filho, e certamente fala do Espírito Santo. E
deste modo agora chegamos à questão, mas não deixe isto impressionar você, porque isso não é o que você
pensa que é.
98 A pergunta então é esta: os judeus falharam em crer que o Primeiro e Único Deus era na verdade três
deuses em um, por causa do Espírito essencial, propósito e poder? Ou tem os cristãos hoje, na sua maioria,
cometido um erro ao não entender que Deus é um Deus: Jeová-Elohim de Israel, que gerou um Filho, que
não é Deus, e que o Espírito Santo é a designação quanto ao que Deus em substância realmente é, o qual é o
Espírito Santo? [“Isso mesmo”] Agora veja, aí está você. E a mesma coisa inclui hoje mesmo.
99 Agora, aqui está o ponto onde lemos muitas citações, das quais existem muitas que soam como se
existisse uma confusão ao expressar a verdade de um único Deus, que gerou multidões de filhos, dos quais
havia um Filho Primogênito e que era único. Como diz a Bíblia, isso quer dizer “Unigênito” – “único”, e
unicamente posicionado acima de todos os outros filhos de modo que esta estatura do Filho seja às vezes
supervalorizada na medida onde alguns creem que Ele seja a Deidade ou Deus. Agora, pense sobre isso,
porque isso é a verdade.
100 Então estou somente demonstrando a você que existe uma revelação real de Deus; e o que é isto?
Existe uma revelação de Seu plano. O que é isto? Deus glorificou o Seu Filho, deu-Lhe um Nome acima de
todo o nome, e um lugar acima de todos os filhos, e o Reino com todas as coisas sob os Seus pés, exceto
Deus o próprio Pai, que sozinho é o Deus Soberano e bendito para sempre. Amém.
101 Então ao ir para a pergunta nós tentaremos ver o Primeiro e Único Deus Verdadeiro e Jesus Cristo, o
Filho unicamente gerado, e haverá termos sobre logos, teofania, atributos, e veremos se o irmão Branham
está na verdade falando de um Deus e de Seu Filho Jesus Cristo, que não é Deus, mas grandemente
exaltado, e o Espírito Santo é Deus operando em e através dos Seus filhos pelo Seu próprio Espírito
preenchendo e autorizando-os, então tudo que estamos vendo é de Deus: o Primeiro, o Verdadeiro e o Deus
Vivo, todo-sábio, Todo-Poderoso, porém amoroso e completamente soberano.
102 Agora, nós esperamos começar lá atrás nos anos 50, porque você voltará para onde a confusão
começa; porque nos anos 50 o irmão Branham disse muitas coisas que ele não diz depois que os Selos foram
abertos e o período após as eras das igrejas: os anos 60, 61, 62, 63 até 65, onde existe uma clarificação,
existem elementos ali que causam uma confusão, porque as pessoas simplesmente não compreendem o
princípio que não pode falhar: existe um Deus, ponto final. Além Dele não há outro. E esse “além Dele não
há outro” é: somente Deus pode ser adorado. Ninguém mais pode ser a menos que Deus permita uma
adoração e um amor e uma deferência a alguém que esteja classificado de acordo com Deus. Esse não é o
papa! É Jesus Cristo o justo. [“Amém”] E lembre-se, Ele não é glorificado pelo o que Ele é; Ele é
glorificado pelo o que Ele fez. E Ele nunca seria amado e adorado pelo o que Ele fez, porque Ele não o teria
feito exceto pelo o que Ele era, e isso se aplica até mesmo a você e eu.
103 Então nós esperamos começar lá atrás nos anos 50 e depois subir até 63 e onde os Selos corrigem os
erros e colocam a Palavra tão perfeitamente na revelação para esta hora quanto Ela possa estar, e Ela pode
se tornar perfeita. Na verdade não estamos pensando em termos de erros, porque o irmão Branham não
cometeu erros. Existem alguns mal entendidos de que ele estivesse um pouco fora de sua doutrina. [Ele
nunca mudou a sua doutrina]. Ele nunca mudou a sua doutrina substancialmente. Você descobrirá que ele
sempre acreditava em um Deus, ponto final. Os problemas são: quem está fazendo o quê, em qual tempo.
Então existe um mal entendido quanto à apelação, e você entra nas designações, você entrará nos “nomes14
em aposição”, e você pensará: “Só um minuto, duas pessoas diferentes?”.
104 Não. Uma Macintosh Red é uma maçã, mas nem todas as maçãs são uma Macintosh Red. As maçãs
Sheepnose – elas são deliciosas. Depois existem as maçãs Delicious – elas são as Red, as Golden... várias.
Mas cada maçã não é uma Delicious ou algo assim, de modo que existem problemas com as designações.
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105 Então nós olhamos para tudo isto, e nós olhamos para a Palavra e chegamos ao ponto onde estamos
numa posição – graças a Deus que aqui não estamos – para aceitar a doutrina do Só Jesus. Desertar da
doutrina da Trindade não significa necessariamente que temos que nos tornar Só Jesus. Muitas pessoas já
tem feito isto. Eu não sei quantas existem, mas de certa forma creio que existe um largo número, porém eu
não sei, porque eu não questiono as pessoas.
106 O irmão Branham não era nem trinitário nem unicista no sentido de doutrina organizacional do povo
unicista, porém ele acreditava na unicidade da Divindade; de que havia somente um Deus, ponto final, e que
Jesus era o Filho. Ele não era o Deus Filho, Ele era o Filho de Deus, e Ele não era eterno – como Deus é
eterno – porque filhos tem princípios, embora eles sejam da mesma torrente de vida ou substância, e não
importaria de que espécie de revestimento Deus deu à substância, que é o espírito, aquela vida ainda estaria
ali, que é uma parte da vida de Deus. Ele disse que ele ficou entre os dois povos: trindade e unicidade, e ele
ficou exatamente com o apóstolo Paulo.
107 E por favor, permita-me dizer aqui que o fundamento do irmão Branham – trazer-nos de volta a Paulo
– é, como ele disse: “Apenas pense o quão maravilhoso é que a mesma Coluna de Fogo que trouxe a
Palavra para Paulo está aqui revelando-A”. [“Amém”] E quando ele foi levado para além da cortina do
tempo, seja para qual for o reino em que ele foi levado, evidentemente arrebatado até o Paraíso... seja o que
for... ele estava lá com pessoas que foram parte dele e de seu ministério, e ele disse, sob questionamento:
“Bem”, ele disse, “eu prego o que Paulo pregou”, e todos eles clamaram: “Estamos descansando nisto”.
108 Portanto, eu quero que você compreenda que o irmão Branham não veio aqui para abrir o Livro de
Apocalipse. Se ele não estivesse aberto para nós e todos nós morrêssemos, isto não faria qualquer diferença,
contanto que fôssemos um com as epístolas paulinas, não somente em doutrina, mas em espírito.
109 O que ele fez? Ele veio nos trazer o Evangelho. Foi a “lei de Moisés”. Foi o “Evangelho de Paulo”.
Foi a “Mensagem de William Branham”. E William Branham se colocou entre aqueles outros homens, e
isso está bem na fita quando ele disse: “Veja, Lee, nós não tivemos a Coluna de Fogo, Aquela que esteve
com Moisés por dois mil anos desde Paulo até agora”. Moisés, Paulo, William Branham, uma trindade bem
aí; três, para quem a Coluna de Fogo veio, e lembre-se: Deus mesmo veio a Moisés, e Deus disse: “Eu
falarei aos Meus profetas em visões e em sonhos, mas com o Meu servo Moisés, não é assim. Eu falarei
com ele até mesmo aparentemente”15 – que quer dizer face a face – “Eu Me tornarei visível a ele, e nós
conversaremos face a face”.16
110 Paulo fez isto, William Branham fez isto. Vê? Então ele foi para nos conduzir de volta à Palavra
vindicada, e ao fazer isto o Espírito Santo não somente lhe daria a perfeita vindicação para que ele seja
capaz de nos trazer a mensagem de Paulo aos gentios, porque ele foi um profeta gentio, em quem estava o
Espírito de Deus, não somente vindicando Deus ao profeta, o profeta ao povo, mas cumprindo a Escritura de
Isaías, onde Ela diz que “Nele os gentios confiarão”.17 E naquele tempo quando Ele vem em juízo, não será
para destruição, mas avançar para a vitória. Então o juízo deve começar. Há somente um Juiz que é Deus, e
nessa ocasião os gentios entram no Milênio.
111 Agora, se nós não tivéssemos aí esta interpolação de Efésios 1:15-18, não haveria meio de que você
pudesse possivelmente sequer pensar que o Livro de Apocalipse fosse parte da Bíblia, porque não haveria
meio de que alguém pudesse imaginar isso até ou a menos que o próprio Deus que o deu descesse e fizesse
tudo de novo.
112 Então nós temos agora, portanto, a perfeita revelação. Nós temos uma compreensão, e sabemos que
nestas citações, que são literalmente centenas, eu espero ir à maioria delas sem comentar, exceto talvez
levemente em um ou dois lugares, sempre relembrando que Deus é uma Pessoa, todavia em três maiores e
dinâmicos papéis de Pai, Filho e Espírito Santo, e você verá mais e mais disso enquanto nós olhamos para
isto – os três papéis.
113 Todavia, apesar da mudança dos papéis e das máscaras e as várias designações, isto ainda é um Deus,
Jeová-Elohim. Desta forma haverá Nomes de acordo com a hora e o local, porque lembre-se que Deus disse:
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“Por Meu Nome, Jeová, fui conhecido”.18 Todavia Ele era Jeová e Abraão O reconheceu como Jeová,
porém Ele não foi conhecido como Jeová porque [até] aquele tempo em particular, Ele havia Se detido das
pessoas como uma pessoa de carne que seria Seus filhos, e é sobre isso que Paulo estava falando aqui em
Efésios.
114 Então nós agora temos estas se aproximando, e você tem no irmão Branham a absoluta autenticidade
do Deus Todo-Poderoso, que de maneira alguma pode homem algum mudar, que ele teria a verdade como
Paulo para declarar Deus ao povo que está adorando com um entendimento errado, sabendo que existe um
Deus, mas sem entendimento. E lembre-se que o irmão Branham disse: “Você não pode adorar nem servir
a Deus fora de um profeta”, e isso está cem por cento, porque não há vindicação em parte alguma neste
mundo fora da mensagem que o irmão Branham trouxe. Isto não está mais na epístola paulina. Sinto muito,
mas isto não está mais aí. Por quê? Porque os homens tem pervertido tanto isso pela sua compreensão que as
pessoas somente podem ler com uma mente pervertida, e uma mente pervertida não pode receber a Palavra
de Deus, porque isso ainda está em um mistério. Porém o mistério não é mais misterioso ou mistificante,
porque ele se torna cristal claro quando face a face.
115 Ou seja, o tempo do fim, irmão e irmã, simplesmente lhe diz que isso é como se cada um de nós fosse
um profeta e parado face a face com Deus. Agora, se você não aceita isto, há algo de errado com você em
algum lugar, porque o véu tem sido tirado. Ele tem sido enrolado para trás. Deus está à plena vista. Aquelas
coisas que O ocultam, como a Escritura distintamente diz: “Elas tem sido ocultadas a fim de serem
reveladas”.
116 Agora, isso é o mesmo como alguém que disse: “Bem, tenho perdido isto a fim de encontrá-lo”. Mas
isso não é o que o mistério é. Deus deliberadamente o vela, e por meio do véu Ele diz a você exatamente o
que isto é. E a Palavra está velada em um homem. Vamos deixar isto claro, essa Palavra agora tem chegado
cem por cento clara para nós neste tempo e aqui somos capazes de tomar e ler centenas de citações que o
irmão Branham entregou referente a Divindade; e a razão de eu ter lido assim desta vez é para permitir você
saber e compreender que isto é como o irmão Branham disse. E ele disse de uma tal maneira que você quase
pensa que o homem iria desmaiar. Ele disse: “Isso tem sido Cristo o tempo todo”, e a referência era Cristo,
o Espírito Santo, que era Deus. Então você tem... tudo bem, Jeová-Elohim... que pode por isto bem embaixo
como Cristo. Você pode por embaixo o Nome de Deus – Senhor Jesus Cristo. O irmão Branham disse:
“Este é o Seu Nome”. Ele também disse: “Seu Nome era ‘Jesus Cristo’.”
117 Então você vê que quando você está chegando aqui, você tem que conhecer o seu poste de amarração:
há um Deus, ponto final. Ninguém mais é a Deidade. Embora Ele conquistasse alguma posição especial, por
meio de algumas ações misteriosas que O qualifica na visão de Deus para receber qualquer tipo de respeito,
adoração e adulação. Eu não gosto da palavra “adorar”, mas eu a jogarei aí – adorar, porque sob condições
que são permitidas, isso não O torna Deus. Isso é estritamente permissivo. E quando a Bíblia fala de
ressurreição Ela diz: “Nem toda a carne é a mesma carne”.19 Existe a do pássaro, existe a do animal, existe
deste e daquele. E ele disse que na posição celestial existem estrelas e existe uma lua e o sol, existem
cometas que surgem lá, existem galáxias, e ele diz: “Assim também é a ressurreição”.
118 Em outras palavras, haverá pessoas nisso que terão as vidas com o que Deus lhes deu – aprendendo a
sair do caminho. E elas brilharão ali merecedoramente. Ser-lhe-ão dadas maravilhosas coroas e dádivas, e
como diz a Bíblia: “Ninguém tome a tua coroa”.20 E Paulo disse: “Corra a corrida, mas corra aquela corrida
legalmente”.21 Todo homem pode vencer uma corrida. Toda pessoa está assegurada a acumular tesouro no
céu... trinta, sessenta, cem. A todo mundo está assegurado a capacidade pelo Espírito Santo de
absolutamente viver quando você nunca teve um corpo para sobrecarregar22 você. Essa é a razão pela qual
Paulo disse: “Eu subjugo o meu corpo”.23
119 Eu costumava pensar que isso era “aquele ávido lutador, levantando o homem aqui...”. Eu ensinava
isso a vocês anos atrás... como... colocá-lo aqui em cima... você agarra um lutador aqui... segura ele aqui em
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cima, e depois dá-lhe o velho giro de avião e jogá-lo ao mar. [De modo algum]. Isso é você apresentando o
seu corpo como um sacrifício vivo a Deus. Oh, como podemos ouvir tanta besteira, lengalenga e baboseiras
quando você vai ouvir determinadas pessoas sem o Espírito Santo. Sou grato por termos o Espírito Santo.
120 Bem, tudo bem. Isso tomará conta por esta noite, e eu quero que você mantenha em mente o que eu
disse ao deitar o fundamento, porque nós dissemos a você e mostramos a você o plano de Deus, a execução
disso. A pergunta é: “Quem é Deus?”. Eu quero falar sobre Ele, como disse o profeta, “Perfeitamente
alinhado”. Então tudo bem.
Vamos orar: Pai celestial, Te agradecemos pelo tempo de companheirismo, e confiamos, Senhor, pela
Tua graça, que se algo se origina desta fundação que foi posta, então tudo bem. Se não origina, sabemos que
pelo menos o que temos dito glorifica o Teu Nome minuciosamente, se não talvez um pouco mais, mas nós
tentamos Te exaltar, sabendo que Tu és Deus. E isto é verdade, Senhor, que se não somos a Noiva, existe
uma Noiva aí fora em algum lugar, e pela Tua graça nós não ficaremos no caminho Dela. E se sai melhor
sermos simplesmente amigos do Noivo, isso deveria ser a coisa mais maravilhosa no mundo; contanto que
sejamos uma parte disso, Senhor, que nós realmente cremos que somos.
E Te agradecemos por isto, Senhor, tendo sido parte, com esta revelação, e sabendo somente isto,
confiamos Senhor, que isto seja absolutamente certo em cada um de nossos corações, tendo descido
mecanicamente através da mente, e agora alimentando a alma e depois voltando à manifestação. Que o
homem exterior pereça, oh Senhor; que o homem interior cresça mais e mais para o positivo. No Nome de
Jesus, oramos. Amém.
[O culto de Comunhão e de Lava-Pés prossegue – Ed.]

Obs.: As palavras contidas entre colchetes nesta tradução são de notas acrescentadas pelo Rev.
Lee Vayle ao áudio original.
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