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Oremos. Pai celestial, Te agradecemos por Tua bondade
e misericórdia a nós nesta manhã, sabendo que isto é pela
graça, e sabendo que não é pela nossa escolha que estamos em
Tua Presença, mas isto é pela Tua escolha, pois Tu tens dito
através do salmista: “Bendito é o homem a quem Tu escolhes
e fazes chegar ao Teu trono”.1 E como disse o irmão Branham
corretamente de que “era morte entrar além do véu, no Santo
dos Santos. Agora é morte não entrar”.
E entendemos, Senhor, que é assim que é acerca de tudo
nesta hora: de que Tu estás aqui, e que Tu estás presente,
Senhor, tendo completamente declarado a Si mesmo e feito a
Si mesmo manifesto e conhecido, e que Tu estás aqui para nos
levar ao Milênio. E eu rogo, Senhor, de que este seja o nosso pensamento em todas as ocasiões, e o nosso
entendimento, e que isto não diminua mas de preferência aumente dia após dia, até mesmo momento a
momento, Senhor, concernente à realidade, porque Tu és a Realidade e Tu és a única Realidade, pois nós
entendemos que a Tu própria Palavra tem dito: “Quando tudo está terminado, Tu permaneces, oh Deus”.2
E sendo uma parte de Ti, Senhor, nós permanecemos também, mas nós permanecemos somente nesta
parte, e esta parte em sujeição, assim confiamos, perfeitamente sujeitos a Ti. Ajude-nos nesta manhã a
caminhar mais adiante nesta estrada de sujeição e de dedicação à Tua Palavra, para que possamos ser
aprovados. Em Nome de Jesus oramos. Amém. Podeis se assentar.
1
Na noite passada nós estávamos tratando com respeito à pergunta feita referente aos vários princípios
com os quais eu havia lidado, e quando eu fui para casa eu comecei a pensar sobre isto, e eu entendi que
parte da pergunta era: “Queria mais informação referente a alguns daqueles princípios que temos visto que
o irmão Branham colocou”, e que nenhuma outra pessoa havia sequer enunciado.
2
Jamais tenho visto qualquer coisa semelhante a isto em quaisquer livros; por exemplo, o princípio do
alfa e ômega. Você verificará que geralmente isto é mencionado por aqueles que entram no Livro de
Apocalipse, e o seu conhecimento é muito, muito limitado, porque eles simplesmente não podem colocar
isto junto como o irmão Branham colocava, mostrando-nos que a chave era a semeadura do Livro de
Gênesis, e o livro da colheita estava ali no Livro de Apocalipse. E nós descobrimos que o alfa que foi
semeado era o ômega que foi colhido. E existe um princípio aí, e eu precisei de uma mensagem completa
sobre isto, sobre o alfa e o ômega, mostrando que você sempre tem que surgir com o princípio e o fim, e o
princípio é sempre parecido com o fim; o fim é sempre parecido com o princípio. Porém isto poderia ser
numa forma multiplicada, e ainda assim é a mesma coisa.
3
Outro princípio, é claro, é o princípio das duas videiras, que são as duas sementes, que tem sido
conjeturada e que tem sido pregada por várias pessoas, de que a serpente era o pai de Caim. E então estes
eram alguns dos princípios, mas o fato real do assunto é que se você entende a doutrina, você encontrará
todos estes princípios aí, exceto um talvez como o alfa e ômega. Isso em si mesmo não é uma doutrina que
você encontrará na Bíblia, tão específica como as outras doutrinas, porém ela está aí como uma doutrina
totalmente correta, porque você encontrará: “Eu Sou o Senhor: Eu não mudo”,3 e assim por diante.
4
Mas de qualquer forma a resposta era uma resposta com respeito a todas, e mesmo assim ela ainda
está correta. Se você entende a doutrina você entende os princípios. Se você não entende a doutrina você
não entende os princípios. Lembre-se que a Bíblia diz: “Preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco
1
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aqui, um pouco ali”.4 E até lá você chega ao ponto onde isto é “um pouco aqui, um pouco ali”, e você tem
que chegar a “Palavra sobre Palavra”, que é literalmente até o ponto em que a Bíblia leva você. E se a Bíblia
leva você a esse ponto, como o irmão Branham fez nesta hora, “acumulando Palavra sobre Palavra”, você
é uma pessoa invencível.
5
Bem, eu posso lhe dizer uma coisa: as pessoas que conhecem os princípios de Deus, e as tem “regra
sobre regra, Palavra sobre Palavra”, estão verdadeiramente cheias do Espírito Santo, e nunca “tombam para
trás” por qualquer coisa. Eles nem mesmo tombam para trás para a Presença de Deus, porque eles são
convidados a entrar Nela. Para tombar para trás, como se Deus repelisse você, então onde você está hoje?
Em que condição você está? Por que você seria repelido por sua própria Origem? [Mundanamente as
pessoas continuam tentando encontrar as suas raízes ou origens. Nossa “Origem” nos encontrou, e temos
ouvido Sua Voz e seguido-A].
6
Então você está chegando ao ponto onde o irmão Branham disse em Joel 2:7 onde todo homem é
como uma tropa saltando sobre o muro. Ele menciona isto como o “Arrebatamento”. Então nós verificamos
que as pessoas hoje que são aquelas que são verdadeiramente crentes-Palavra são as vencedoras. E para ser
um crente-Palavra você tem que voltar ao princípio, porque “no princípio era a Palavra, e a Palavra se fez
carne”, e a mesma Palavra... Bem, você está olhando para a Pessoa de Deus mesmo sendo feito carne. Você
também está olhando para os filhos de Deus sendo feitos carne. Você está olhando para o Unigênito sendo
feito carne, [e nós os filhos de Deus, à nossa volta, feitos carne].
7
E há um lugar de habitação, e a habitação chega ao tempo do fim onde todos estes são reunidos juntos.
Qualquer que tenha vindo de Deus volta para Deus. O irmão Branham explica isto quando ele fala sobre
Jesus, e fala na verdade sobre Deus mesmo, onde existe a saída e a vinda, isto é: a saída, que é descer, e
depois o retorno. E assim é onde você chega ao ponto onde você descobre que Deus Se torna Tudo em
todos. [É no tempo do fim, no novo Céu e nova Terra].
8
Então se você compreende a doutrina você compreenderá os princípios. Não há maneira de você poder
escapar disto. Todavia há também o pensamento daqueles princípios que são encontrados na Palavra que
não são tão claramente declarados, e ainda assim você sabe que eles existem, e os homens apressam-se
sobre eles; como Paulo discernindo corretamente a Palavra da Verdade, e o irmão Branham que
acompanhou Larkin nessa área específica onde você tem que ter estes princípios para te guiar.
9
Há um que eu mesmo mencionei tantas vezes: quando você vê o fogo do juízo, não tente por isto em
qualquer lugar exceto no tempo do fim quando o fogo cai. Deus não tem fogo caindo aqui e fogo caindo ali
em destruição a fim de purificar e renovar. Isso é no tempo do fim.
10 Muitas pessoas leem a Bíblia e elas veem aquelas coisas que foram feitas pelos antigos profetas, e elas
veem coisas que foram feitas até mesmo na primeira era da igreja. E elas começam a tentar atribuir aqueles
[fenômenos] a si mesmas como se isto fosse algo que alguém pode fazer. [Se isto está designado aos
profetas ou a um tempo determinado, você não pode apelar a isto de outra forma].
11 Os pentecostais cometeram este grande erro. Por exemplo, quando os sacerdotes estavam todos
ministrando na dedicação do templo e a glória de Deus foi tão forte, que os ministros do templo, segundo a
Escritura, [foram literalmente mortos sob o poder de Deus]. (...)
12 Bem, assim é onde os pentecostais adquirem esta idéia de estarem mortos. Bem, o irmão Branham na
verdade disse que “aquelas quedas foram iniciadas sob Lorne Fox5 e era um espírito errado”. Bem, agora,
se isto é um espírito errado, isso não é o Espírito de Deus. Diga-me de quem é este espírito. Bem,
novamente você tem aí as suas duas sementes, suas duas videiras e você tem os seus dois espíritos, e no
tempo do fim os dois espíritos estão tão próximos que a diferença que existe é de uma lâmina de navalha, e
você não pode diferenciar entre eles, exceto se você estiver obviamente compreendendo a Palavra.
13 Agora, os pentecostais não se importam muito com isso. Eles julgam a Palavra pelo espírito. Já tive
isso acontecendo em minhas reuniões, e tenho observado as pessoas que fizeram isto, e elas vão direto para
o esgoto, para longe de Deus; Só-Jesus, isto e aquilo. Você não pode julgar a Palavra pelo espírito. Você
4
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julga o espírito pela Palavra, porque no princípio era o Espírito, e o Espírito era a Palavra, e a Palavra era o
Espírito, porque Deus é Espírito.
14 São várias coisas que você normalmente encontra na Palavra e que você falha em colocá-las
corretamente, mas nesta hora você não faz assim, porque temos um profeta que não somente torna-se um
historiador, mas o irmão Branham foi mais além de Moisés e de qualquer outro quando ele começou, e ele
declarou para nós que o seu ministério abriria aqueles mistérios que não foram conhecidos desde antes da
fundação do mundo. Agora, quando você faz uma declaração como esta, você não a encontrará por si
mesma na Bíblia, e mesmo assim ela estará lá. Ela estará lá indicando que isto pode de fato acontecer. E isso
ocorre no tempo quando nenhuma pessoa viva, nem historiador, nem profeta, nem ninguém alguma vez foi
capaz de seguir a trilha real e literal do nascimento de Cristo – de onde Ele veio – mostrando que Ele, o
Filho, não é Deus, mas que Ele é o Filho de Deus.
15 Então quando você chega aos princípios, como eu digo... Veja, se você é edificado na doutrina....
Assim é como eu comecei: com a doutrina. Depois eu comecei a compreender os princípios, dos quais o
maior seria o princípio do alfa e ômega, porque se você não pode começar com Deus e terminar tudo isso
com Deus, “no princípio Deus”, e depois os Livros de Isaías e vários profetas que começam a explicar...
Bem, contanto que os primeiros cinco livros, com Moisés e tudo, a Bíblia inteira explique a totalidade de
um Deus... Em outras palavras, Ele era o total. Não havia três deles. Havia somente um deles. Bem, onde o
Filho entra?
16 Bem, há Escritura o suficiente para permitir você saber que há um Filho ali. Mas na verdade como Ele
nasceu, tudo isso é um grande mistério. Isso porque existe uma sugestão, mas o irmão Branham foi o único
que foi capaz de ir atrás e contar-nos estas coisas. Ele foi o único capaz de ir atrás e contar-nos estas coisas
que tem suportado a prova do tempo quanto a ser doutrina, e ele foi capaz de declarar toda a doutrina
verdadeira e, sob os Selos, corrigir todo o erro.
17 Então novamente aí você toma conhecimento da doutrina... E não é difícil de se compreender a
doutrina, porque existem certas palavras na Bíblia... justificação. O que é exatamente isto? O que é
exatamente graça? O que é exatamente predestinação? Não “exatamente” agora o que as pessoas pensam
que é isto. O que é exatamente pré-conhecimento? O que é exatamente eleição? O que é exatamente
glorificação? O que é exatamente o Arrebatamento e como que ele acontece?
18 Estas são as coisas que na verdade são a doutrina e elas estão baseadas em princípios cujo princípio
maior é número 1: Deus no princípio, Deus no final, Deus Tudo em todos, nada a não ser Deus, e sem Ele
não há coisa alguma, mas com Ele então há tudo que Deus mesmo na verdade desejou produzir e tem
produzido.
19 Então exatamente como a Escritura diz que “quando todas as coisas falham e todas as coisas são
sacudidas, Tu permaneces, ó Deus”. E é claro que você vai direto outra vez: “No princípio era a Palavra, e a
Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus”. Ou “No princípio”, e o princípio... Você não pode dizer
que o princípio era Deus. Você tem que dizer: “No princípio era a Palavra”, porque quando você volta a
Deus, você volta à eternidade. E não existe nada ali de sugestão de qualquer coisa que alguém soubesse a
não ser de Deus mesmo.
20 Então quando Deus começa a Se abrir e iluminar-Se ao povo, então você encontra “no princípio” –
aquele princípio que é uma parte da eternidade. Nós iremos voltar a isto e já temos começado a voltar a isto
a uma velocidade acelerada. Não que não voltaremos a isto desde o primeiro dia no Jardim do Éden, porque
esse é [o princípio – desde Deus e de volta a Deus]. Então agora voltaremos à eternidade, onde o tempo e a
eternidade estão reunidas e a imortalidade tem assumido agora a eternidade no sentido de que não há
maneira de que você pudesse sempre, sempre, sempre ter outro lapso. Se existe um lapso, então Deus não o
revelou. Mas você está chegando bem lá atrás onde Deus é Tudo em todos. [São para estas coisas que
estamos olhando].
21

Agora, antes de eu entrar em outras perguntas e respostas, voltando a João 1:1 novamente:
“No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus”.
E o irmão Branham disse: “Se você faz de Jesus ‘a Palavra’, você tem três deuses”. É claro que isso é
colocado da maneira como ele disse, “Eu não sou trinitário e eu não sou unicista”, no sentido da
organização unicista. Porém o irmão Branham era “unicista” em sua doutrina concernente à unidade da
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Divindade: há somente um Deus, ponto final, que é essencialmente soberano; e qualquer filho, ou alguém,
ou qualquer coisa está absolutamente sob o domínio Daquele que é soberano, e se eles sabem disso ou não,
ou querem isto ou não, eles estão à disposição de Deus.
22 E é aí onde Jesus, o Unigênito brilha mais do que todos os outros, porque Ele sabia que Ele estava
absolutamente à disposição de Deus. Ele tinha Deus como o Seu Pai amoroso e amado, sabendo que Ele era
absolutamente uma parte Dele, e que deveria obedecer à completa e soberana sabedoria desse Seu Pai, e
nunca usar os Seus próprios pensamentos, mas contar solenemente com o Seu Pai, sabendo portanto depois,
que qualquer autoridade e poder que Deus havia dado a Ele seria absolutamente de Deus [e que essa
autoridade seria usada como Deus a dirigisse].
23 E, sabe, o irmão Branham tentou levar isto o mais distante. Eu sei que ele nunca levou isto demasiado,
mas ele permite o povo saber: “Olhe, você opera o dom que está em mim. Eu não o opero para mim mesmo.
Eu não posso usar este dom como se eu quisesse usá-lo, e eu posso somente dizer a você o que eu sei que
Deus me mostra. Caso contrário, eu estarei tentando usar um dom da maneira que Satanás o usou”.
24 Agora, aí está onde os pentecostais não compreenderam o irmão Branham. Quando ele entrou em
cena, ele assumiu a autoridade sobre os demônios. Ele disse: “Eu te ordeno” e os demônios saíam por causa
da sua ordem. E eles disseram: “É desta maneira que foi feito na Bíblia e é desta maneira que podemos fazer
também”.
25 Veja, é verdade que aquilo foi feito da maneira da Bíblia, porém eles não entenderam que este era o
ministério do Filho do homem que retornou à terra, e isto era Deus operando através de um profeta e
fazendo exatamente como Ele fez através de Jesus: “Eu não posso falar exceto o que Ele Me diz para dizer.
Eu não posso fazer nada exceto o que Ele Me diz para fazer”. [Isto não era um dom concedido para ser
utilizado sem restrições pelo homem].
26 Porém eles foram exatamente em frente e assumiram a autoridade, e eles são capazes de fazer isto –
conseguir a unção sobre eles – e depois, quando você tem a unção sobre você e faz o que você quer fazer, ou
pensa que você está fazendo o que Deus quer que você faça, porém você não o está fazendo – o irmão
Branham pregou um sermão inteiro sobre “Presumindo” – então para onde você vai?
Bem, você conhece o fato real, eu acho, de que a Bíblia diz assim com respeito a Satanás: o “querubim
ungido que cobria”.
Bem, eu quero fazer uma pergunta a você: o que era a unção?
“Bem”, você diz, “irmão Vayle, certamente que não era a unção de Deus”.
Agora, diga-me como que você sabe que não era. Agora, por favor, vá em frente, você não pode fazer
isto. E eu posso dizer a você aqui de pé: eu sustentarei que eu creio que isso definitivamente era a unção de
Deus sobre este. [A congregação diz: “Amém” – Trad.] Vê? A próxima pergunta é: se ele era ungido, Quem
o ungiu? Deus ungiu. Quantas unções Deus possui?
27 Então veja, você está entrando em fundações muito enganadoras. Mas você não está em fundações
enganadoras quando você entende que no tempo do fim os dois espíritos são muito próximos, e de que a
diferença entre eles é de uma lâmina de navalha. Agora, o que aconteceu a Satanás com a sua unção? Ele
saiu da Palavra.
Então você pode ser ungido e sair da Palavra? Eles dirão: “Não”.
Você está enganado. Desde lá do começo – alfa é ômega. Aí está o seu princípio. Certo.
28 No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. E todas as coisas
foram feitas por Ele...
Ou seja, a Palavra fez todas as coisas começando naquele ponto específico. Agora, o irmão Branham
neste versículo da Escritura levou para o que Deus estava fazendo neste ponto que era “Se tornando Deus”,
onde Ele Se tornou tangível. Agora, onde ele obteve isto? Bem, ele conseguiu isso aqui em 1 João, e nós
lemos sobre a tangibilidade de Deus.
29 Agora, uma “tangente” é um termo matemático na ciência pura; é uma linha, geralmente uma linha
reta. Eu não sei de nenhuma linha curvada que eu tenha estudado quando eu estava na escola. Bem, você
pode obter curvas e tudo mais, e você pode traçá-las, e você pode tirar qualquer coisa que você queira tirar.
Mas geralmente uma tangente é representada por uma linha reta que toca a circunferência de um círculo. E
assim é isto que ela é: “tangibilidade” é “tocabilidade”.

5

Perguntas e Respostas Sobre a Deidade Nº. 4 – Lee Vayle
30

Depois ele diz em 1 João:
O que era desde o princípio, (Agora João está indo bem lá atrás aqui em 1 João 1:1, e sem dúvida que
esta epístola foi totalmente escrita em algum momento depois que o Evangelho foi escrito. De acordo com
Ussher6 ele foi escrito em 90 d.C.) ...O que era desde o princípio, o que ouvimos, (Agora observe isto) o que
vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da Palavra da vida.
31 Agora ele está dizendo a mesma coisa aqui nesta epístola, explicando realmente o que ele disse aqui
em João 1:1. Agora, o irmão Branham disse: “Lá atrás no princípio, aquilo era a origem da tangibilidade”.
Agora observe o que João diz. Ele não apenas coloca isso lá na tangibilidade, mas ele o coloca para a
capacidade de se ver, e então ele disse: “Nós o contemplamos”. Agora, você sabe que nenhum homem pode
olhar para Deus e viver. Não há maneira dele poder fazer isto. E a Bíblia também diz: “ninguém jamais viu
a Deus”. Você não pode fazer isto. Jesus7 disse: “O Unigênito O tem declarado”, mas ninguém pode ver
Deus.
32 Agora, no Evangelho de João, aqui diz a você que ninguém jamais viu Deus ou verá Deus. Você não
pode ver Deus, ainda que aqui diga (depois que João diz ali), “O Unigênito O tem declarado”, ou O trouxe à
plena vista pelas palavras e Mostrou-O exatamente... e portanto palavras são medida. Elas não são apenas
descritivas. Elas tem o poder de na realidade trazer a vida, no sentido de sua inteligência e entendimento e
de sua aceitação, para que você possa compreender e apreender [o que repousa] dentro da Palavra, de que
Deus e a Palavra são um, porque a Bíblia diz que Eles são um.
33 Assim, portanto, você está olhando para, como tenho dito muitas vezes, o Deus Rhema-Logos, porque
primeiro de tudo isto teria que ser Rhema, a qual viria a ser Logos, porque só o Logos tem a capacidade de
Se manifestar de modo que o exterior expresse o interior. Agora, não estamos lidando apenas com semântica
no sentido de palavras. Isso está muito além da etimologia. Isso está muito além de qualquer coisa que
olharíamos no sentido da mecânica. Isto é dinâmica, porque agora temos a literalidade do que existe, o que
formalmente não poderia ser compreendido ou apreendido. Ou seja, Isto não poderia ser visto, Isto não
poderia ser tocado, Isto não poderia se tornar familiar para nós. Nós não saberíamos se estávamos em Sua
Presença ou não. Ele poderia estar ali e nós nem sequer o saberíamos. Essa é a razão pela qual a Coluna de
Fogo está aqui hoje, e ninguém sabe disto – exceto alguns de nós; e nós cremos nisto.
34 Eles não podem aceitar isto, porque eles não estão no Logos. Eles dirão a você que estão, mas o mais
distante que eles estão com respeito ao Logos é meramente “logos é a expressão de um pensamento, e se eu
posso expressar meu pensamento, então isto é ‘logos’.” Isto não é verdade. Isto não é verdade. Isso tem que
ir mais longe, bem além disto. Quando eu digo: “vaca”, isso é tudo que há. Você compreende uma vaca
porque você sabe o que uma vaca é. Quando eu digo “vaca”, isto não torna a vaca visível. Isso é meramente
descritivo. Isso é uma linguagem morta. Isto é mecânico. Isto é uma medida que você e eu entendemos pela
experiência prévia, porque isto nos é ensinado. Como você pode receber isto em Deus? Quando te foi
ensinado “Deus”? O que você sabe sobre experimentar “Deus”? Você não sabe. Então quando você fala
sobre Logos, você tem que falar sobre uma realidade, onde o irmão Branham inicia isto e o traz à
tangibilidade.
35 Agora então: “a Palavra Se tornou carne”. Agora, eu lhe direi uma coisa: a Palavra “Se tornando
carne” em Jesus é corporalmente a plenitude da Divindade e a suprema Deidade do Senhor Jesus Cristo.
Mas que tal Deus na carne de Adão? Que tal Deus na carne de um profeta? Que tal Deus na carne de uma
Noiva, e nas virgens sábias e néscias onde Deus Se torna Tudo em todos? Então agora você está de volta à
solidão8 de Deus, certo? Um Deus, Tudo em todos. [Um soberano, gerando, criando, “tudo Deus sozinho”
sempre sendo exatamente Quem e o que Ele é e que nunca muda quanto à intrinsecalidade e os atributos
ofertados de Sua Deidade].
36 Então, até mesmo relacionado ao inanimado, quando Deus disse: “Haja luz”, tinha que haver luz, e a
luz foi absolutamente a produção dessa palavra “luz”. Então seja o que for é luz que repousa dentro disso, e
isto se manifestou.
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37 Então quando o irmão Branham fala sobre “tangibilidade”, Deus Se tornando tangível, João foi além
do que o irmão Branham disse, quanto à definição, embora o irmão Branham dissesse isto muitas e muitas
vezes. Aqui está o que João disse:
O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos
contemplado...
Agora note que ele duplica “contemplando” e “vendo com os olhos”. Agora, ele não está vendo com o
coração e ele não está vendo simplesmente com o cérebro por si mesmo. Isto não é apenas uma percepção
que tem a ver com estética ou com o celeste.9 Isto é simplesmente assim: agarrando-o. Isto é um “agarrar e
segurar” que lida sobre o que estamos falando, e estamos falando sobre Deus, certo? Por causa do que diz
aqui: “Temos tocado da Palavra da vida”.
38 Então o irmão Branham estava muito, muito correto em falar sobre a tangibilidade: o Deus que Se
tornou muito, muito real. Agora note que ele disse: “Da Palavra da vida”. Se você for falar sobre a Palavra
da vida, então você está falando sobre a Vida sendo Deus, e a Palavra sendo... ele disse: “Palavra da vida”,
então se algo é “da”, então isto será uma parte e parcela do que existe. Vê? Se um bezerro é de uma vaca,
você pode entender absolutamente que aquilo que surgiu é uma parte e parcela disso. Agora, esse não é um
exemplo muito bom. O melhor exemplo seria quando Deus disse: “Haja uma vaca”, e aquela vaca na
verdade ficou ali de pé. Aquela vaca foi a manifestação para que você pudesse ver com os seus olhos e
olhasse para isto muito atentamente. Para ter certeza de que isto não é uma aparição... vá e toque-a... “Sim,
isto é uma vaca”.
39 Agora, isto que eu estou fazendo não é rebaixar a Deus. Estou tentando mostrar o que o irmão
Branham disse: “Você pode encontrar Deus na natureza, na criação”. E Paulo disse a mesma coisa. Se
você não pode ver Deus na criação e entender Deus pela criação, você está descrendo de Deus, ponto final,
quanto ao que está na Bíblia, e particularmente agora no tempo do fim quando o irmão Branham está numa
posição maior do que a de João. Sim, sua posição é até mesmo maior do que a de João. Por quê? Porque o
irmão Branham vai lá de volta a Paulo, e a posição de Paulo era maior do que a de João, porque o irmão
Branham disse: “Os discípulos... eles comeram com Ele, eles dormiram com Ele, eles pescaram com Ele,
eles fizeram tudo... mas a revelação foi dada a Paulo”. Certo? O que você fará a respeito disso?
40 Agora, você pode argumentar qualquer coisa que você queira argumentar, e você pode dizer: “Bem, o
irmão Branham não estava lá para ver, e o irmão Branham não estava lá para tocar”. Bem, tenho novas para
você: o irmão Branham estava lá para ver, porque ele viu a Coluna de Fogo. Então o irmão Branham viu
diferente? De jeito nenhum, não. Ele viu o que Moisés viu, e ele também teve uma visão de Jesus. Então não
há diferença.
41 Então o irmão Branham, ao aparecer, na verdade torna clara a Escritura, abre-A para mim e para você
de uma maneira que nenhum outro jamais abriu, porque ele vai de volta ao princípio, até mesmo além de
João 1:1 onde nem sequer é dito com respeito ao Logos; somente é dito com respeito a Deus, tudo por Ele
mesmo: não havia sequer qualquer coisa criada, e não havia nada lá a não ser Deus. [Nem mesmo um
átomo].
42 Agora, isto também o preenche nas bases do que surgiu... e é para isto que eu olho: o Logos estava
com Ele. Isto mostra a você que nada havia a não ser Deus, então aquilo que se formou era de Deus mesmo,
e se tornou aquilo que viria a mostrar a Sua visibilidade e a Sua tangibilidade. É exatamente por este motivo
que você tem o que o irmão Branham disse em 2 Coríntios 5, “o edifício feito não por mãos humanas, eterna
nos céus”. E se João podia dizer, e Paulo podia dizer, e assim por diante, “No princípio era a Palavra, e a
Palavra está com Deus, e a Palavra era Deus”, isto segue em linha com toda a Semente do Deus TodoPoderoso. Cada Semente em particular teria isto aguardando nos céus.
43

E o irmão Branham disse: “Quando você é nascido de novo, você tem ouvido de sua teofania”.
Ou seja, você está completamente ajustado e completamente preparado, embora isso estivesse “fora da
fila” – você contornou isto – agora neste ponto específico, você chega a esse corpo específico. Falaremos a
respeito disto mais tarde nas perguntas.
44 Então aqui nós vemos que a vida foi manifestada, e temos visto-Lhe. Agora observe: a Palavra da
Vida é a Palavra da Vida, aquela que estava lá atrás. Agora João está dizendo: “A mesma Palavra de Vida,
9
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aquela mesma Vida, aquela mesma Palavra, está agora em manifestação”. Essa é a razão pela qual João
podia dizer: “E a Palavra Se tornou carne”. O que existia era aquilo que Deus havia dado de Si mesmo,
tornando-Se disponível à tangibilidade. E eu gosto onde João diz: “Temos tocado a Palavra da Vida”.
45

... e testificamos Dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai.
Agora observe outra vez que ele está falando daquela “vida eterna que estava com o Pai”. Agora,
novamente aí, se isto é “com” Alguém, o que você fará a respeito? E a verdade real do assunto é: isso é
Alguém. Você não pode dizer: “Deus, sendo Ele mesmo eterno, Vida Eterna”, porque Ele é. Você não pode
dizer nem por um minuto então que aquela Vida não é o Pai. Mas o que você está olhando aqui, no meu
entendimento é que Deus agora, assumindo a posição de Pai, está produzindo. E quando Ele produz, Ele
quer produzir os filhos que são tangíveis. E a tangibilidade começou bem lá atrás, da mesma forma que com
Ele, que era o corpo.

46 Então agora você tem um corpo-Palavra, você tem um corpo-Espírito. O irmão Branham chamou isto
de “teofania”. Agora, eu discordo com o irmão Branham muito, muito fortemente no uso de “teofania”
como extensível a todos. Isto não funcionará, porque no grego “theophanero” quer dizer que Deus mesmo
está Se mostrando. E a única maneira de que você e eu possamos ser teofanias, ou ter uma, é sobre os
mesmos fundamentos de que somos chamados de “pequenos messias”, e a Noiva é chamada de “Senhora
Jesus”. Isto é um termo derivado. É algo passado adiante, embora em si mesmo seja original e com Deus e
uma parte de Deus. E novamente aí dentro você verificará algo: se isto foi uma parte de Deus e com Deus,
você verá a compartimentalização, sabe, criando compartimentos e mostrando como que tudo isso é
elaborado na história peculiar, [até mesmo nas gerações específicas até à plenitude].
47

Então Ele disse:
...e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada.
Então agora João está simplesmente dizendo, como o irmão Branham está dizendo: “Aqui está Deus, e
Deus está Se tornando absolutamente tangível, absolutamente manifesto, absolutamente acessível, e
absolutamente visto sob as condições nas quais Deus quer Se mostrar”, e o irmão Branham chamava isto de
“velado” – Deus velado ou Deus mascarado. E depois ele disse: “Deus Se oculta a fim de Se revelar”. E
isso está bem na Escritura, esse mesmo termo. Tenho salientado e mostrado a você no grego. Creio que isso
está no livro de Lucas. Eu não consultei isto de novo, mas está aí dentro. Isso mostra a você o que Deus faz:
a razão do porque Ele esconde algo é a fim de manifestá-lo e produzi-lo.
48 Agora, isso é do mesmo modo com os mistérios: você possui mistérios aí dentro. Por que eles estão
ocultos? Porque Ele quer produzi-los. E aquilo que está oculto de você, essa coisa na verdade é produzida
pelos mesmos termos nos quais ela está oculta. Então Deus Se esconde em um profeta, o que Ele está
fazendo? Ele está fazendo isto a fim de absolutamente Se manifestar e tornar-Se conhecido naquela ocasião.
Se Deus Se escondeu em Jesus, o que Ele está fazendo? Está absolutamente fazendo o que Ele quer fazer
para aquela ocasião. Então se Deus Se esconde na Igreja – e lembre-se de que isto não é “corporalmente a
plenitude da Divindade” –, e nem sequer pense que toda a Noiva reunida acomoda10 Jesus, acomoda Deus,
porque a plenitude da Divindade corporalmente é somente quando Deus Se encarna no vaso de Jesus, Seu
Filho. Vamos deixar isto claro. E a Suprema Deidade é somente quando Deus Se encarna neste Filho.
49 Não existe tal coisa como Deus em Sua Igreja de modo que agora a igreja é Deus: “Deus derramado
em Cristo, Cristo na Igreja... wham! Tudo se foi exceto a Igreja”. Esqueça isto! Se isto não é do diabo, eu
não sou de Deus. Apenas lhe falo claramente: se não estou correto, Lee Vayle irá para o inferno e queimará.
Eu não tenho pensamentos de modo nenhum de qualquer Deus a não ser de um Deus Supremo, e eu lhe
direi uma coisa: se Deus está na Igreja, e somos uma parte de Deus, algo aconteceu com Deus em algum
lugar. E eu não estou interessado, porque eu quero sair daqui, e eu quero algo numa porção muito melhor do
que eu tenho! Ou alguém que eu tenho visto ter tido, quando isto chega a um homem ou mulher em Cristo.
Sou veemente sobre isto, e é melhor você crer que eu sou. [Um bilhão de partes da própria Vida de Deus
nunca constituirá a soberania].
50 No que as pessoas estão falando hoje e creem, eu não posso aceitá-lo; sinto muito. Não estou
interessado. Se isto é Deus, eu não quero isto. Bem, isto não é Deus. [“Isso mesmo”] É para isto que eu
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estou olhando, bem ali. [Aponta para o quadro da Coluna de Fogo com o irmão Branham – Ed.] A Coluna
de Fogo por cima de um profeta e Deus no profeta dando-nos a tangibilidade.
“Quem vê a Mim, vê o Pai”.
“O que isso quer dizer, irmão Branham?”.
“Você está olhando para mim, não está?”.
“Não! Não! Não pode ser! Eu não posso aceitar isto! Sacrilégio! Sacrilégio!”.
“Bem, você tem o Espírito Santo?”.
“Oh, certamente que eu tenho! Sou maravilhoso!”. [O irmão Lee Vayle fala em tom debochado e a
congregação ri – Trad.]
51 Bando de pagãos mentirosos! Eu preferiria ir à África onde um médico feiticeiro alega que ele pode
transformar-se numa hiena, [Risos – Trad.] e eu aceitaria isso muito mais do que este outro lixo. Por que
uma pessoa humilharia Deus? Eu lhe direi por que: porque eles são semente da serpente. Isso é o que toda a
coisa é; isto soma à semente da serpente. [Deus NÃO é um homem].
Você diz: “O que acontece se eles são virgens néscias?”.
Bem, eu lhe direi: eles são virgens horríveis. Perto de serem estúpidos.
O que vimos e ouvimos... Agora Ele tem o “ouvir” aqui: “temos visto isto, temos ouvido isto e tocado
nisto”. Hei, não me diga que isto não é uma caneta que eu estou segurando em minha mão. Tenho visto isto.
Eu não posso ouvi-la, é claro, mas estou segurando-a.
52 Bem, eu tenho um par de gatos em casa. Eles são bons gatinhos. Eu toco neles o tempo todo. Eles
fazem “Miau, miau” de um modo engraçadinho quando eles querem atenção. Eu os ouço e converso com
eles, e eles “miau” de volta. É claro que nós não conversamos muito. Porém eu tenho dois gatos, e não me
diga que eu não tenho. George o confessará. Temos dois gatos... toco neles, ouço eles, converso com eles,
alimento eles. Se você os toca, você sabe... Se você fica rude com eles, eles chorarão ou eles arranharão.
Eles são reais.
53 Bem, que tal isto? Agora estamos falando sobre Deus. Agora, a palavra aqui é “Logos”; então Ele é
um “Deus-Logos”. Se Ele é o “Deus-Logos”, aqui diz a você absolutamente claro que Deus é capaz de
completamente Se manifestar de uma forma que possa ser aplicada aos nossos sentidos de tal maneira que
podemos ver e ouvir e sentir – O que mais você quer? – e até mesmo ouvir. Mas como que você ouve?
Através de um profeta. E Deus nunca muda.
54 Essa é a razão pela qual diz aqui em Hebreus, que Deus estava nos profetas e depois no Filho nos
últimos dias. Isto não significa que não havia mais profetas. Significa que Esse é o último e o mais alto para
onde Deus vai. Ele vem por todo o caminho desde Gênesis 1, passando por Malaquias até João 1, 2, 3...
Bem, Lucas, Marcos, todos eles são o mesmo. E aí está o pináculo, porque o irmão Branham disse: “Todos
os profetas foram uma parte da Palavra, mas Jesus era toda a Palavra”. E Ele era o Unigênito, unicamente
gerado. “Unigênito” quer dizer “unicamente gerado do Pai” – ninguém mais como Ele.
55

Agora observe o que ele disse:
O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco; e a nossa
comunhão é com o Pai, e com Seu Filho Jesus Cristo.
Agora ele está dizendo a você bem aí o que o irmão Branham disse: “A tangibilidade de Deus”: Deus
vindo perante a nós para que possamos absolutamente apreender pela razão de nossos sentidos, e os nossos
sentidos estão conectados ao espírito, e o espírito está conectado à alma. Assim, portanto, como Semente,
temos toda a capacidade de reconhecer e compreender Deus na medida em que temos absolutamente
companheirismo com Ele. E o irmão Branham disse: “Você estava em seu pai e ele queria companheirismo
com você, e por meio do santo matrimônio e do sagrado leito fundamental de sua mãe, você foi gerado, e
agora você tem companheirismo com ele”.
56 Assim, portanto, estamos olhando para a mesma coisa: tangibilidade. Deus nos gerou a fim de ter
companheirismo conosco. Agora a grande pergunta é: quanto companheirismo estamos tendo com Ele?
Agora, essa é boa, não é? E ainda assim isso diz respeito a tudo. Porém aqui diz: “Como pode dois andar
juntos, ter companheirismo, a menos que estejam de acordo?”.11
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57 Com o que você irá concordar? Bem, você terá que concordar com o que vocês dois gostam de comer,
com o que vocês dois gostam de usar, onde vocês dois gostam de dormir, onde vocês dois gostam de morar,
o que vocês dois gostarem. Ou seja, você é compatível a um determinado padrão que necessariamente não é
puramente mecânico. Mas tem a ver com a intrinsecalidade espiritual da pessoa? Bem, mostre-me qualquer
coisa que combine com esta descrição, exceto a Palavra revelada de Deus e eu comerei isto. Estarei feliz em
ter isto e crescer nisto. Você não pode tê-lo de qualquer outra maneira.
58 Então “Exceto que duas pessoas andem juntas em acordo...”. O que é “em acordo”? Bem, vamos
deixar isto claro: com Deus sendo soberano, absolutamente despótico, despótico concernente a Si mesmo e
Sua Palavra. Você e eu somente podemos ter companheirismo com Deus em Sua Palavra. Isto é tudo. Essa é
a razão pela qual “a Palavra é a lâmpada e luz no nosso caminho para os nossos pés”.12 “E se você andar na
luz como Ele está na luz, temos companheirismo um com o outro”.13 Em outras palavras, como Deus tem Se
manifestado e declarado a você nesta hora, e você crê e anda nisto, você tem companheirismo, e você
conversa um com o outro e você tem companheirismo, e Deus ouve: “Eu gosto do que eles estão dizendo.
Estou ouvindo”. Vê?
59 Não orando... Você não está orando. Desça daquele [regime de oração por um momento]. Existe muita
oração pronta, isto é, oração imprestável, girando suas rodas de oração, tentando torcer o braço de Deus,
tentando trazer Deus para o seu lado, tentando tornar Urbana14 a capital de Ohio, ao invés de Columbus. (...)
Você não pode torcer o braço de Deus para fazer dois mais dois dar três e meio. Você não pode fazer de
Deus um não Jeová-Rafá, que é o Deus Curador, como os seus bandos de presbiterianos e metodistas e
batistas e Deus sabe o que querem fazer, porque Ele ainda é o Curador. E Ele nunca disse: “Eu substituirei
os médicos por este ou aquele”. De nenhuma maneira, modo e forma. Qualquer um sabe, qualquer coisa
sabe que o corpo tem que curar a si mesmo. Como disse o irmão Branham: “A cura existe dentro de você,
mas não leve isto longe demais”. Isto é o que ele disse.
60 Então, veja, quando João está falando sobre isto, isto é o que o irmão Branham estava nos contando. E
ele diz:
Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo seja completo.
Agora João está lhe dizendo que isto se baseou nele, no que ele tem visto, e o que ele sabe do seu
absoluto companheirismo com Deus, manifesto em carne, que ele está dando a você e a mim tudo de que
necessitamos, e isto está cumprindo Deuteronômio 18, embora este homem não seja um profeta. Ele não
precisa ser.
61 Agora, Maria Madalena, de quem eles expulsaram sete demônios, creio eu, teve a mesma coisa, e a
prostituta que lavou os Seus pés e secou os Seus pés com o cabelo de sua cabeça, viu a mesma coisa e não
entendeu isto – ainda que João vendo o mesmo, a princípio não o compreendeu – porém eles
compreenderam [mais tarde].
62 Agora, aqui está um bom moço chamado João, sem dúvida nunca pego em adultério, nunca pego fora
da lei, da mesma forma como Paulo e Pedro e aqueles homens – bons, bons homens, e eles puderam tocar
na Palavra da vida. Mas aqui vem uma prostituta, se vendendo, se poluindo, e um número de homens
qualquer que se poluíam com ela, e ela chega e toca em Deus. [Ela lavou os Seus pés].
63 Agora diga-me se isto não é acessibilidade e tangibilidade; exatamente como disse o irmão Branham.
Diga-me o que é. Agora estamos falando da realidade. Agora, o irmão Branham disse: “Deus
condescendendo”. Bem, se isso não é condescender, diga-me o que é? E se isto não está criando um meio de
propiciação, e não somente uma propiciação, ainda que você seja propiciado e mantenha-se fora daqui e
Deus diga: “Certo, tenho usado o Sangue e agora isso está tudo bem, e você pode ficar aí, e Eu deixarei você
ficar aí, e Eu não lhe prenderei. Eu não enviarei você para o inferno, mas fique aí”.
64 Oh, o que há de bom nisso? Eu ficarei aqui, propiciado, ficarei aqui, justificado, e Deus fica lá. [Nós
ainda estamos separados]. Que bem isto irá fazer? Bem, agora eu estou numa forma pior do que jamais
estive, [porque este é o limite quanto à propiciação e o que ela faz].
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65 Então o que Ele faz? Ele nos santifica, nos batiza com o Espírito Santo e nos leva cem por cento a
unidade, motivando-nos a se aproximar de Seu trono a fim de ter companheirismo. Agora estamos olhando
para o que João está falando a respeito e o que o irmão Branham estava falando a respeito. Então eu posso
lhe dizer uma coisa: o mesmo Deus Todo-Poderoso que lidou com João, lidou com o irmão Branham, lidou
com Moisés, lidou com Paulo. E essa é a razão pela qual o irmão Branham podia categoricamente dizer: “A
mesma Coluna de Fogo que apareceu a Moisés e que apareceu a Paulo, apareceu a mim”, e o irmão
Branham estava no três: um, dois, três. Deus faz tudo em três.
66 Depois Ele finaliza a coisa toda em sete. Tudo que Deus faz é em sete, mas Deus está em três. Não
três deuses. Eu nem sequer gosto do pensamento de “Pai, Filho, e Espírito Santo” como títulos, onde Deus
manifestou Seu Filho. Deus manifestou, nos meus registros, no Filho. Isto foi Deus, ponto final.
67 Creio que tenho tido um entendimento do Filho, e eu entendo que Ele era um mediador, levando-nos a
Deus. Ele também é o intercessor que nos mantem dentro. Eu entendo que Ele está no trono agora mesmo,
onde o Pai está aqui embaixo, conduzindo a Igreja à sujeição, colocando tudo debaixo dos pés de Jesus
Cristo até que chegue o dia quando o Filho entrega de volta ao Pai, e o Pai Se torna Tudo em todos.
68 Eu compreendo estas coisas. Não tenho nenhum problema. E porque eu as compreendo, eu não tenho
nenhum problema. E eu sei que tenho me aproximado de Deus em todas as ocasiões por intermédio de Jesus
Cristo. E a igreja tem cometido o maior erro ao fazer de Jesus igual a Deus – o qual Ele é de uma certa
maneira – mas Ele não é Deus. Ele não é a Deidade. Sinto muito, mas Ele não é, porque Deus não está Nele.
De modo nenhum. O que Deus era Nele não é a Deidade, da mesma forma como o que Deus é em você não
é a Deidade, concernente a Deidade em Si, que é o Deus Soberano [e] Criador [e Mantenedor].
69 Eu lhe digo: tente só por um minuto conseguir Deus dentro de você para criar algo. Eu gostaria de ver
você fazer isto. Você entende o que eu estou dizendo? Isso é uma questão de graça – G-R-A-Ç-A. Mantenha
isto aí. Mantenha isto aí. Graça, não presunção. [“Isso mesmo”] Não presunção. Você sabe o que aconteceu
com o menino que dormiu com sua mãe? Matou-lhes ambos. Não zombe de Deus. Não zombe de Deus. Não
presuma. Este é um negócio sério onde estamos, e sério porque ao final do dia, a plena manifestação que
todo o Israel viu através do Filho amado, aquele mesmo ministério tem aparecido em carne humana em
nossa hora. Portanto, o irmão Branham disse: “Você está olhando para mim, não está? É a mesma coisa”.
Sabe de uma coisa? Paulo nunca disse isto, e todavia ele disse. Então estamos vivendo em um perigoso,
perigoso dia – [o dia da decepção – sutil decepção como no Éden].
70

Agora:
E esta é a mensagem que Dele ouvimos, e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há Nele trevas
nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, ...não praticamos a verdade.
Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos companheirismo uns com os outros, e o Sangue de
Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado.15
Isso nada é senão João 3:16-19, onde Isto lhe diz que embora Jesus morresse para tirar a condenação, a
condenação ainda existe. Por que a condenação existe? Porque os homens não querem vir à luz. Eles não
querem trazer suas ações para a luz. Isto é exatamente o que Caim não faria. Ele não traria a sua religião à
luz da Palavra revelada, e este é exatamente o motivo de você ter hoje o mundo inteiro em trevas, e o mundo
inteiro está fora, ponto final, perdido, e por que oito pessoas fizeram a arca. Então não olhe para os dez mil
ou dez milhões. Tire essa idéia. Você tem que examinar o seu coração e dizer: “Deus, eu estou andando
nessa luz?”.
71 E se você anda naquela luz você tem companheirismo e anda na luz, e “companheirismo”, como disse
o irmão Branham, é “Dois homens no barco” – companheirismo. E o que eles estão fazendo? Eles estão
conversando. Quantas pessoas nesta Mensagem creem em Malaquias 3: “E Deus ouviu o que eles disseram.
Eles conversaram um com o outro”?
72 Não, isto está sempre gritando a Deus. Você pode gritar para Deus tudo o que você quiser. Isto não
mudará Deus nem um pouquinho. Você tem que “crer” em Deus. E se você não está ordenado a isto, você
não crerá em Deus. Agora, este é um versículo que quase ninguém consegue entender. Ali em Atos 13:48:
“E tantos quantos foram ordenados ‘para’ a vida eterna creram”.
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73 Agora, como que você é ordenado para a vida eterna? Quando sua mortalidade, este físico, assume a
imortalidade, por causa do que o irmão Branham chamou, a “teofania”. Agora você está bem lá atrás, e bem
onde você deveria estar, e onde você estava desde o princípio.
74

Então aqui está o seu quadro:
Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se
confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a
injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-Lo mentiroso, e a Sua Palavra não está em nós.
Bem, de quem ele está falando? Da semente da serpente. Caim veio perante Deus e Deus disse: “Onde
está o teu irmão Abel?”.
“Como vou saber? Sou eu o guardião de meu irmão?”.
“Oh”, Deus disse, “só um minuto. Eu posso ouvir o sangue de seu irmão clamando da terra. Você o
matou”.
Ele disse: “O que isso quer dizer?”.
“Bem, você pecou!”.
“Eu não pequei! Ele me fez mal. Se ele não tivesse feito mau a mim, eu não teria feito isto. Isso é
culpa dele”.
Você já ouviu isso antes? [Risos – Trad.] “Ele me pegou. Ele me pegou”.
Seus garotos – nossos garotos... “Ele aspirou em mim”. [Risos – Trad.] Diabinhos. “Nascidos em
pecado, formados em iniqüidade”. Carne de serpente, se não for semente de serpente. Bem, você chega ao
ponto.
Então aqui está o que eu quero dizer, e eu levei um longo tempo dizendo isto, concernente a isto aqui
em João: a tangibilidade de Deus – a tangibilidade de Deus.
75 Agora, Deus não estava no profeta quando nós conversávamos muitas vezes, e eu sei que Ele não
estava no profeta quando ele ficava atrás da porta para me assustar e pular em minhas costas! [O irmão Lee
Vayle ri – Trad.] Está tudo bem. Mas a questão é: eu entendo a “tangibilidade”. “Você está olhando para
mim, não está?”. Vê? O ponto é que as pessoas querem fazer de Deus tão alto e tão santo que eles não
podem entender que em detrimento de Sua nobreza e santidade, nós somos Seus filhos. Ele nos ama, e Ele
quer companheirismo. E Ele foi tão longe para conseguir companheirismo ao ponto de dar o Seu Filho
Unigênito, e o Filho obediente sofreu e morreu, derramou o Seu Sangue por mim e por você, para que
possamos ter este companheirismo.
76 E isto é o que João está dizendo: a tangibilidade, a humanidade de Deus. Essa é a razão pela qual a
Bíblia podia dizer: “Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus”,16 e estamos continuamente
carecendo da glória de Deus, e ninguém jamais teve, exceto Jesus, e até mesmo Ele disse: “Se for da Tua
vontade, permita que este cálice passe de Mim”.17 Então Ele na verdade suou Sangue a fim de suportar a
isto, porém Ele suportou. E Deus estava completamente satisfeito com o sacrifício perfeito e o Sangue
derramado. Mas observe o que Deus teve que fazer para consegui-lo.
77 Portanto assim é quando surge o toque da trombeta na Escritura: “A salvação é do Senhor”,18 que está
cem por cento correto. Agora, vá através dos nove títulos do complexo-Jeová. E se isto não diz a você tudo
que você quer saber sobre Deus então simplesmente revise e revise tudo de novo, e vá à sua Bíblia e vá à
Mensagem, e continue procurando, e continue procurando, e continue procurando.
78 E lembre-se, não compartimentalize ainda que você coloque assim: “Ele é o pastor aqui, e Ele é o
Curador aqui em cima, e Ele é o Provedor, aqui em cima, e Ele é isto aqui em cima... E deixe-me ver se eu
posso conseguir... Oh, sim, eu preciso de cura, então aleluia, Senhor! Aleluia! Senhor! Senhor! Senhor!
Senhor! Curador! Curador! Curador! Oh, sim, sim, sim... mais alguma outra coisa aqui... O quê que eu
queria aqui? Oh, sim, pastos verdejantes... Pastor, Pastor, Pastor, Pastor, Pastor. Oh, eu preciso de
provisão...”.
79 Não, Um Deus... Um Deus tem tudo isso – completo. Por que você acha que a Bíblia diz que você está
completo Nele? Completo é completo. Você não pode nem mesmo arranhar a rolimã feita no espaço, o que
é perfeitamente [verdade], porque não há gravidade. Você não pode por uma gota d’água nisso. Você teria
16

Romanos 3:23 – N.T.
Mateus 26:39 – N.T.
18
Salmo 3:8 – N.T.
17

12

Doutrina da Mensagem
que secá-la. Você não pode nem mesmo por um furo de alfinete. Por quê? Está completo. A palavra
“perfeição” quer dizer “completo”. Essa é a razão pela qual somos os perfeitos em Cristo. Vocês que são
perfeitos, e não somente perfeitos, vocês são os que tem se unido à habitação: A Igreja Corpo-Noiva sagrada
de Deus, e conhecem os mistérios.
“Bem, oh, irmão Vayle”.
Sem “irmão Vayle” para mim. Olhe, tenho Bíblia para isto. Você crê na Bíblia ou você não crê na
Bíblia?
“Oh, irmão Vayle, sabe, tenho um pensamento chegando”.
Sim, você tem um pensamento chegando – direto do diabo. Isso mesmo, querido. Simplesmente vá
direto ao papa agora, e simplesmente tenha isto completamente. Tudo de que Eva precisou foi de um
pensamento; ela ficou bem detrás da Palavra.
80 E você sabe de uma coisa? Os pensamentos se manifestarão a si mesmos não somente em palavras.
Você pensa em uma vaca e você diz: “Vaca”. O que você pensa sobre “adultério”? Isto vem através de seu
corpo todo. Você está direto nisso, não está? Por favor! Ajeite-se. Comece a entender a verdade. “Por suas
palavras serás justificado. Por suas palavras serás condenado”.19 Qual Palavra te justificará? Somente a
Rhema do Deus Todo-Poderoso, convertida em revelação, onde as mecânicas da Rhema se tornam a
realidade daquilo que Deus realmente pretendia. Não que Ele começará a criar e a fazer uma porção de
coisas que a sua mente e a minha mente poderiam fazer e investigar como uma matemática confusa ou algo,
e inventar coisas ridículas.
81 Não, não, não. Vá a Bíblia. A criação neste momento está toda acabada, ponto final. E a criação está
morrendo, ponto final. E a única coisa que não está morrendo é uma Nova Criação da qual você e eu somos
uma parte, através do poder redentor do Senhor Jesus Cristo, batizados com o Espírito Santo, o homem
exterior perecendo, o homem interior crescendo dia após dia, e um dia isto será completamente manifestado.
Nós seremos manifestados quando todas as outras coisas estiverem perdidas: Nova criação. Você sabe do
que deveríamos nos chamar? “A Igreja da Nova Criação”, e observe a mosca do barro. [Risos – Trad.] Bem,
somos os únicos que podem se qualificar. Por favor! [“Amém”] Somos os únicos. Tudo bem. O tempo está
se indo rapidamente.
82

[Pergunta nº. 1]

“Irmão Vayle, em ‘Deidade Parte 15’, que você pregou domingo...”, (seja qual for.) “...‘não que Ele
não tivesse um princípio com a eternidade de Deus. Ele teve um princípio com a eternidade de Deus, que
era aquela Vida, da mesma forma como você e eu temos. É por esta razão que o irmão Branham disse:
‘Haverá um tempo em que você compreenderá...’.” 20
Bem, tenho estado lidando e lidando com isto, e isto está cem por cento correto. Quando você está
olhando para Deus, não há princípio e não há fim. Assim, portanto, você não aplica “no princípio” para
Deus como uma Pessoa. [“Sim”] Você tem que aplicar isto para seja o que for que Deus esteja fazendo
quanto a essa Pessoa. E Ele, sendo um Pai, Ele, sendo Vida – e a definição de “vida” absolutamente começa
com a propagação. Deus foi capaz de propagar-Se.
83 Então, ao tempo em que Ele começou a propagar-Se é quando Ele assumiu aquela forma, e Jesus,
sendo uma parte de Sua própria Vida, como você diz, “nos lombos de Deus”. Você diz: “Levi estava nos
lombos de Abraão, seu pai, e ele pagou dízimos”.21 Bem, Jesus estava nos lombos do Deus Todo-Poderoso e
Ele saiu em um determinado tempo específico, creio eu que literalmente depois desse princípio aqui falado.
84 Porém você e eu não viemos naquela manifestação como Jesus veio. Nós estávamos Nele e aquela
Vida foi colocada em Adão. Agora, desde Adão em diante aí vem uma manifestação destas vidas, nas quais
nós entraremos. E tudo isso é uma parte da eternidade, porque nós viemos do Eterno – sem princípio e sem
fim. Essa é a razão pela qual o irmão Branham disse: “Chegará um tempo em sua vida que você entenderá...
você descobrirá que você sempre foi salvo”.
85 Que parte de você sempre foi salvo? É a salvação da alma. Então qual é a parte de você que realmente
não precisava ser salva? A parte de Deus que é a sua alma. Agora, se uma parte de sua alma não é Deus, eu
19
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posso lhe dizer uma coisa: a parte que é de Deus não precisa de salvação. A outra parte precisa. Eu não creio
nem por dois segundos na “doutrina das duas almas”, e toda aquela coisa pregada anos atrás pelo grande
adúltero Jones. Ele está arrastando a mesma coisa, eu entendo, que aquele polígamo fez lá fora. Ele não era
um polígamo. Ele é aquele sujeito em Utah que tinha cerca de dezoito esposas, até mesmo uma moça jovem
de treze anos de idade.
86 Essa é a única acusação que eles não conseguiram sobre ele. O que ele fez – ele é muito esperto – ele
se divorciava de uma mulher, e ele dizia: “Você ainda é minha esposa, e eu me casarei com outra”. Depois
ele se divorciava dela e conseguia uma outra. E ele teve cerca de treze mulheres, todas vivendo com ele,
mas somente uma como esposa legal.
Eu entendo que Jonesy está arrastando a mesma coisa. Este bando de homens que querem ser
polígamos. Eu lhe direi como fazer isto. Há pouco contei a vocês agora mesmo, mas vocês são hipócritas,
mentirosos e demoníacos, sacos sem valor. Você sabia? Quando que o Deus Todo-Poderoso Se manifestou
através de latas de lixo e tudo mais?
87

Agora você diz: “Que tal Davi?”.
“Que tal Davi”? Deus disse a Davi através de Natã: “Olhe, alguma vez tenho negado a você qualquer
coisa?”.22 Em outras palavras: “Teria Eu negado a você esta mulher, se você tivesse vindo a Mim por ela?”.
Você diz: “Irmão Vayle, poderia aquele homem ter chegado a Deus por aquela mulher?”.
Aquela mulher não estava suposta a se casar com ninguém mais a não ser com um israelita, embora ele
fosse um convertido à religião israelita. Ela estava suposta a casar em sua própria tribo. E Deus poderia ter
removido-o. Como você acha que Davi conseguiu a sua segunda esposa, Abigail? Deus removeu Nabal, o
velho tolo. Tão logo ele estava morto e enterrado, ela estava casada com Davi.
88 Eu quero que você apenas pense no que eu tenho dito, e ponha isto numa conotação suja, por assim
dizer, se você quiser. Vá em frente. Ele tinha todo o direito a ela, e ele se casou com ela. Hã? Oh, que coisa,
deixe o seu cérebro girar e seus globos oculares girar em volta. Tente acusar Deus, e tente acusar o povo de
Deus de alguma coisa. Você está bem silencioso. Apenas continue pensando sobre isto, porque Natã disse:
“Quando alguma vez Eu te neguei algo? Por que você não falou Comigo sobre isto?”.
89 Todo mundo acha que Davi, com 499 esposas, por tudo que sabemos, e ele ainda a desejava. Bem, ele
desejou. Ele poderia ter tido-a? Sim, ele até mesmo a teve. O que Deus condenou? O modo como ele a teve.
E o primeiro bebê teve que morrer, e o segundo se tornou Salomão, amado de Deus. Agora compreenda isto.
“Bem, Deus simplesmente deve amar o pecado, creio eu”.
90 Não, não, Ele não ama. Você simplesmente não compreende Deus, isto é tudo. Você não compreende
a Sua Palavra; não compreende o que Ele estava fazendo. As pessoas ainda não compreendem o que Ele
está fazendo... Talvez de seis a quinze milhões de judeus, uns 144.000 se salvam. Por quê? Porque você não
pode entrar no templo. Pode? A menos que você seja a décima geração completa, israelita puro. Como você
os encontrará? O rapaz judeu que está se casando com Elizabeth Taylor... Ela se casou com dois moços
judeus, não casou? Ela se tornou uma judia. Besteira.
91 Ponha à prova e puxe algo sobre Deus, e veja aonde você vai. O irmão Branham não disse
categoricamente: “O nascimento virginal não é nada difícil comparado agora mesmo com o nascimento de
uma semente filho de Deus”? Seguindo trilhões e trilhões e trilhões de óvulos e esperma e vida através de
uma mistura de um bando de material crasso... “Quantas pulgas haveria para fazer uma libra de cera, e
quantas vezes elas piscariam os seus olhos?”. Certo.
92

[Pergunta nº. 2]

“Agora lembre-se, o irmão Branham disse” – (Este é o meu dizer, e não o irmão Branham dizendo) –
‘Ele não abandonou aquele corpo-Palavra, mas Ele o teve sem dúvida e o trouxe com Ele, porém você e eu
não o tivemos’...”.23
Agora, isto gera um sinal de interrogação. Isto é como uma porção onde o irmão Branham disse: “Isto
poderia significar uma coisa ou isto poderia significar isto”, e quando o irmão Branham na verdade fez
duas declarações diferentes com respeito a uma coisa, que ele fez no Livro de Apocalipse. Eu costumava ter
22
23

2 Samuel 12:8 – N.T.
Sermão “Deidade – O Papel do Filho” (7/08/1994), § 12 – N.T.

14

Doutrina da Mensagem
isto na lista, mas isto não importa. Não estou acusando ele de cometer erros ou qualquer coisa, estou apenas
dizendo que às vezes você olha para uma coisa de uma maneira, e olha para isto de outra maneira, e você
sabe que se você a tem correto desta ou daquela maneira, e a questão é: ele teria, mas eu não teria.
93 Agora, quando o irmão Branham disse que Ele veio exatamente como nós viemos, exceto que Ele não
contornou aquele Espírito ou corpo-Palavra... Agora observe, eu não uso a palavra “teofania”. Tudo que eu
poderia fazer se eu usasse a palavra “teofania”, eu diria... “Veja, isto não é ‘Deus’. Ele não é ‘Deus’. Ele é o
Filho de Deus”. Então você diria: “corpo-Filiação”, porque Ele não tinha o corpo de Seu Pai. Ele tinha o que
o Seu Pai tinha relacionado a corpo, creio eu, o mesmo como você e eu, creio eu, temos, porque isto é eterno
nos céus. Ele nunca o contornou. Você e eu contornamos.
94 Agora, a pergunta é: Ele trouxe isto com Ele? Nas bases do que o irmão Branham disse: “Ele não
contornou isto”, minha mente lógica muito definitivamente diria: “O irmão Branham está nos dizendo, ou
talvez não nos dizendo, mas provavelmente nos dizendo, e eu estou achando que ele está nos dizendo, que
isto é o que Jesus trouxe com Ele”. Porém quando eu vou a Filipenses e eu descubro que Ele se esvaziou,
“sendo na forma de Deus”, Espírito e tudo, com aquele corpo-Palavra, “não pensou nisso como um prêmio a
ser agarrado para ser igual a Deus”,24 mas pôs de lado, então eu poderia dizer: “Não, Ele não trouxe isto
com Ele”. Certo? Agora, como que eu sei? Eu não sei! Então eu poderia dizer ambos, sob ambas as
condições, e eu não estou maculando25 a Escritura. Não estou mudando o que o irmão Branham disse. Eu
simplesmente não sei.
95 E se eu olho para isto de uma maneira, eu diria: “Então foi a memória dentro daquele corpo que Ele
trouxe com Ele?”. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque quando o homem rico “ergueu seus
olhos” no inferno, ele nunca teve aquele tipo de corpo, mas ele certamente tinha uma memória. Então a
memória repousa dentro de sua alma. Isto não quer dizer que a memória não poderia repousar dentro de seu
espírito também, mas a memória está ali. Então eu não tenho uma reposta completa. Se eu descobrir o que o
irmão Branham disse para tornar isto definitivo, eu certamente lhe direi. No meio tempo, a Bíblia disse: “Ele
pôs isto de lado”. Eu não sei. Porém eu sei que se aquele homem “ergueu seus olhos”, Lázaro e sua alma
estavam no lugar certo, e o rico estava no lugar errado, e ambos tinham memória. Ambos estavam
conscientes. Poderia ser absolutamente verdade de que Jesus pôs aquele corpo de lado, o corpo-Palavra e
não o tinha quando Ele veio, porém Ele poderia ter. Eu não sei.
96 Vamos dar um passo adiante: hipnose.26 O irmão Branham disse: “A hipnose não é espiritismo. Ela é
um truque da mente”. Eu quero que você me diga como que eu posso aceitar Glen Ford... Ele poderia estar
morto por agora; eu não sei. Ele é um ator canadense de Manitoba, eu acho – um excelente ator suponho eu,
quem sabe até mesmo para os... exceto para os jovens aqui... os mais velhos o viram uma vez. Eu acho que
eu o vi uma vez num filme. Não estou certo. Ele é um dos atores mais bem conhecidos que já viveu.
Você poderia regredi-lo sob hipnotismo, e ele poderia tocar música clássica, sem nunca ter aprendido
uma nota. Ele poderia falar um idioma egípcio antigo, sem nunca tê-la estudado. Se o hipnotismo é um
truque da mente, e não é espiritismo, como que ele fez isto?
97 Bem, eu propus isto a você várias vezes: eu digo que isto se deposita no espírito. Eu nem sequer porei
isto na alma – eu não creio nisto – embora, porque a alma vem do macho, isto desce, desce, desce, desce,
desce, desce – um rio vivo. Poderia a alma ter apanhado isto séculos e séculos atrás, porque é a mesma vida
descendo? Porque não me interessa se uma árvore de bordo27 cresce aqui em Ohio ou cresce lá adiante no
deserto do Saara com água nisto; isto ainda é a vida de bordo, ponto final. Ou poderia isto ser aquele espírito
que é permitido por Deus, e que o irmão Branham categoricamente disse: “Houve um terço deles que foi
varrido do céu”, e esse espírito então poderia ser muito sábio e um espírito infinitamente sábio, e o homem
precisaria apenas ser hipnotizado para que esse espírito começasse a falar com ele.
98 Eu estou dizendo tudo isso a fim de permitir você saber que existem coisas que são muito, muito
difíceis de se entender, mas elas são muito, muito reais. Lembro-me de anos atrás conversando com uma
senhora – seu pai era capitão de um navio. Ele falava somente inglês – mas em um delírio num hospital, ele
24
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falou dinamarquês, e o sujeito ao lado dele que era dinamarquês o compreendeu. Agora, aquilo era Deus?
Aquilo era o diabo?
99 Lembro-me de anos atrás de um homem muito doente, e ele estava ouvindo vozes, e a sua nora e o seu
sobrinho estavam muito alarmados, tanto que eles disseram: “Irmão Vayle, creio que o meu tio, sabe, ele
está possuído pelo demônio aqui, ele está ouvindo vozes. Você viria e o examinaria?”.
Bem, eu fui e o examinei e eu disse: “Não, eu não encontro quaisquer demônios aqui”. Eu disse: “Não
há espiritismo. Eu não posso compreender isto”.
E logo em seguida o médico apareceu e ele disse: “Oh, ele tem endurecimento das artérias. Isto faz as
pessoas ouvirem vozes”.
Então como que você sabe que suas vozes não são endurecimento das artérias, [Risos – Trad.] e de que
você está recebendo algo lá debaixo?
100 Sabe, você simplesmente não pode generalizar todas as coisas. Você simplesmente não pode descobrir
tudo sobre a memória. Você não sabe. Isto é Deus que falou com você? É como o companheiro que eu li no
Reader’s Digest28 algum tempo atrás. Sua esposa absolutamente acreditava em Deus, e ela acreditava em fé,
e ela acreditava em milagres e tudo mais. E ela acreditava em coisas acontecendo no sobrenatural. E o seu
marido ria dela. Ele era um homem de mente científica, e um homem muito bom – e ele simplesmente
costumar rir, e eles tinham zombado um do outro sobre, sabe, sobre ela estar distante, ou ele estar distante.
Então um dia sua mãe ligou e disse: “Sabe”, ela disse, “eu tive um dia muito ruim hoje”.
“O que foi, mãe?”
“Bem, sabe aquele anel de esmeralda que seu pai me deu? Eu fui ao centro hoje, e eu voltei e meu anel
havia sumido”... E ela lhe contou.
“Oh”, ele disse, “isso está debaixo do banco do carro... Por que eu disse isto? Isto é tolice, mas...”, ele
disse, “é lá onde ele está”.
Então eles ligaram para a mãe, e ela procurou por tudo por dentro do carro. Ela não pôde encontrar
qualquer coisa, e nada... nada.
101 Vários anos depois eles voltaram a visitar sua mãe, e então ele disse: “eu voltarei para o carro”. Então
ele procurou no carro, e eles riram e disseram: “Bem, nós fizemos de tudo menos partir o carro em
pedaços”. Mas graças a Deus que eles não tinham vendido o carro. A velha camioneta ainda estava lá. Então
ele começou a procurar, e ele não pôde encontrá-lo. Ele pegou uma lanterna e olhou aqui e olhou ali, e então
de repente ele simplesmente pensou, e olhou, e puxou, e aqui estava o anel simplesmente dentro do local de
onde estava o banco, de modo que pudesse cair lá dentro. Por meio de uma pequena vara ou algo, ele puxou
o anel e o levou para dentro.
102 Agora ele era um homem mudado. Ele ainda não acredita em Deus, até onde eu sei. Mas o que fez ele
saber daquilo? Bem, você poderia dizer: ou Deus ou o diabo.
Bem, esta é uma resposta muito boa, porque isso neutraliza tudo, e você está fora do gancho. [Risos –
Trad.] Eu não sei. Eu não sei. Porém o homem ainda se admira e ri sobre isto, mas ele sabe que isto pode
acontecer, porque isto aconteceu com ele. E ele é um crente incrédulo.
103 Que tal o sujeito que estava morrendo de tuberculose? Eu conheci sua família, seus parentes, como
vocês tem, apenas casualmente, e ele estava morrendo de tuberculose, e a sua esposa era uma mulher
nazarena, e a sua sogra e o bando todo eram nazarenos, e ele tinha rido e rido dos nazarenos, e ele os
detestava. Ele não tinha nada a ver com o Evangelho, e então eles disseram: “Vamos orar por você, e você
pode ser curado”.
“Oh”, ele disse, “Ah, ah, ah, não, não. Não”, ele disse, “mas eu lhes digo: se isso faz vocês se sentirem
bem, vão em frente”.
Eles oraram. Bup! Perfeitamente curado. Fale-me sobre isto. O sujeito se tornou um pregador
nazareno, e assim isto foi pago. [Risos – Trad.] Tudo bem.
104 “...Ele não teve um princípio...”.
Claro que Ele teve. Seu princípio veio exatamente da mesma forma como o seu e o meu veio: quando
o bebê sai do ventre e puxa uma respiração onde o espírito possa entrar e juntar a alma com todo o seu
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sistema nervoso, que são os músculos e nervos se agitando, e agora traz você à vida como um ser humano,
não que você estivesse lá atrás com o seu Pai. Agora isso está completo. É como Deus quer você. Então a
mesma coisa com Este. Ele estava no Pai; absolutamente no Pai. E isso foi compartimentalizado como a
vida que estava na Vida. Então isso foi assim.
105 “...Em qual contexto o Filho trouxe o corpo Palavra-Espírito?”.
Bem, eu expliquei isto. Eu não sei se Ele realmente trouxe, é só porque o irmão Branham disse: “Ele
tinha memória por causa disso”, e eu calculei: “Bem, se Ele tinha isto por causa disto, então Ele trouxe isto
com Ele”, mas você vai a Filipenses... Ele não invalida isto. Isso simplesmente não responde a sua pergunta.
Ele Se esvaziou? Esvaziar do quê? Se você se esvaziou, então você depois ainda seria um “ego”? Hã? Bem,
se você esvaziasse o copo, você ainda teria um copo? Então, esvaziou do quê? Boa pergunta. Sem respostas.
Não importa. Você sabe por quê? Isso não me afeta. Não me afeta.
106 “... Como isto se alinha com a declaração original, feita alguns anos atrás: ‘Pôs de lado Sua forma
teofânica, e todas as outras formas, então o Seu esperma Se tornou homem potencialmente’?”. 29
Eu lhe falei tudo sobre isto: eu não sei. Eu olho para um lado; eu olho para o outro lado. Agora eu
digo: “Ele precisaria de Seu corpo-Palavra se Deus Se envolveu no esperma?”.
Bem, não. Mas Ele precisaria disso mais tarde? Poderia ser. Se Ele o põe de lado, Ele saiu e o
recebeu? Ha! Agora, essa é uma pergunta: se Ele pôs isto de lado e desceu ao Hades, Ele não subiu para
recebê-lo, porque Ele disse: “Não Me toques, pois Eu ainda não subi”, todavia Ele estava lá como uma
completa, imortal e glorificada imagem. Agora diga-me e então eu lhe direi: “Obrigado”.
107 Não me pergunte. Não me pergunte. Apenas deixe isto com o Senhor. Apenas seja feliz de que iremos
receber os nossos. E sabe, nós sabemos tudo a respeito dos nossos. Iremos para os nossos se morrermos, e se
não morrermos, eles nos encontram no ares. Certo? O irmão Branham disse isto. Se eles nos encontram no
ares, isso quer dizer que isso está bem aqui. (...) Outra pergunta:
108 [Pergunta nº. 3]
“Você pode explicar novamente a aplicação da Escritura de Hebreus 1:5-6, que se refere ao Filho de
Deus em termos do nascimento físico, Sua ressurreição e do Seu surgimento original de Deus antes da...?”.
Bem, eu já tenho explicado uma porção imensa disso, porque isto é simplesmente uma compreensão
prática. Bem, vamos dar novamente uma olhada nisso, 5-6:
Porque, a qual dos anjos disse Ele alguma vez: Tu és Meu Filho, hoje Te gerei? E outra vez: Eu Lhe
serei por Pai, e Ele Me será por Filho?
109 Bem, anjos são criações. Isso é tudo. Não há absolutamente nenhuma Escritura de que Deus é o Pai de
ninguém a não ser dos Seus filhos, ponto final. Agora, permita-me mostrar a você onde a falácia entra, e o
que Paulo está corrigindo. Agora mesmo as pessoas estão dizendo: “Somos filhos de Deus pela criação!”.
Besteira! E uma mentira da cova do inferno! Não somos pela criação! Somos pelo nascimento real, o que
significa “saindo para fora de”, e portanto Paulo está corrigindo cada coisa em particular, até mesmo em
nosso dia ao dizer: “O que você está tentando me dizer? Quando que Deus alguma vez Se dirigiu a um anjo
que Ele criou e disse: ‘Você é Meu filho?’. Quando o Filho surgiu, o que Ele disse? ‘Você é Meu Filho!’.”
110 E o que aconteceu nos Evangelhos? Vê? Onde está aquela parte ali, onde Jesus disse: “Quem dizem os
homens que Eu sou?”. E Pedro disse: “Tu és o Filho de Deus”. Ele Se virou e disse: “Bendito és tu. Tu és
Simão...”.30 Isso é uma saudação, e a saudação foi no céu, baseado no reconhecimento. Então o Pai disse
ao Filho: “Tu és Meu Filho, hoje Te gerei”. E Ele disse: “Pai!”.
E você e eu nas bases do novo nascimento dizemos: “Pai!”.
Ele disse: “Tu és Meu Filho. Tu és redimido pelo Sangue. Eu Te encherei com o Espírito Santo, e você
clama ‘Pai!’.”
Isso responde a sua pergunta.
111 ...E todos os anjos de Deus O adorem. (Então os anjos podem adorar o Filho, mas Deus quer a
adoração dos Seus Filhos) E, quanto aos anjos, diz: Faz dos Seus anjos espíritos, e de Seus ministros
29
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labareda de fogo. Mas ao Filho: Teu trono ó Deus, é pelos séculos dos séculos; (Agora, esse não é Elohim;
é melhor você crer nisso. Isso quer dizer... como “Senhor”) ...o Teu trono, (Tu o Exaltado), é pelos séculos
dos séculos; cetro de eqüidade é o cetro do Teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniqüidade; por isso
Deus, o Teu Deus, (Portanto Elohim, Elohim mesmo) Te ungiu com óleo de alegria mais do que a Teus
companheiros. E: Tu, Senhor, no princípio deitaste a fundação da terra, e os céus são as obras das Tuas
mãos. E eles perecerão, mas Tu permanecerás; e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto
os enrolarás, e serão mudados. Mas Tu és o mesmo, e os Teus anos não acabarão. (Agora observe bem aí:
Deus não possui anos. Ele é eterno. Jesus tem anos – isso pertence à virilidade31 – e assim temos você e eu)
E para qual dos anjos disse Ele alguma vez: Assenta-Te à Minha destra, até que Eu ponha a Teus inimigos
por escabelo de Teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a
favor daqueles que hão de herdar a salvação?
112 E assim ele está colocando na divina ordem: Deus, o Filho de Deus, e os filhos de Deus, ponto final.
Então, dentro dessa estrutura, existem outras ordens, mas esta é a ordem divina. E você verá ali que cada
anjo em particular, arcanjo, tudo criado é supérfluo,32 e de uma só vez poderia na realidade ser retirado,
como se fosse dissolvido, não criado, e Quem ficaria? O Pai e o Filho, e quem quer que seja e o que quer
que seja confirmado na aliança, e é isto. E tudo isso retorna ao Deus Soberano, ponto final.
113 [Pergunta nº. 4]
“Após a Ressurreição, o Arrebatamento, nossos corpos de carne e ossos são glorificados, como
declarado em Lucas 24, onde Jesus conta que Ele estava no espírito?”.
Bem, podemos ir a Lucas 24:39. Na verdade, a resposta é ambas, se você permite a minha opinião
sobre isso, ou no que eu creio.
Vede as Minhas mãos e os Meus pés, que Sou Eu mesmo...
Agora observe isto. Vê? É disso que eu gosto sobre a Palavra ser corpo, e você estará em seu corpo,
porque você é o seu corpo. Porque o seu corpo é a manifestação do quê? Da sua vida que está em você. E
então ele tem que ser como Deus: para ser tocado e visto e testemunhado e ter comunhão e conviver junto
em uma comunidade – uma família.
114 ... pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que Eu tenho.
Jesus não possuía nenhum sangue, mas Ele com certeza tinha carne e osso, e ambos estavam
glorificados, porque Ele atravessou as paredes de um edifício. A vibração era mais rápida do que a luz. Isso
foi tão rápido que poderia passar através da rocha e dos pequenos espaços que estão nas rochas. Lembre-se:
tudo se move, até mesmo uma rocha, as moléculas se movem. Podem-se levar cinco milhões de anos para
uma molécula mover um quarto de uma polegada,33 por tudo que eu sei, mas ela está se movendo. E lembrese que existe mais espaço em um átomo do que existe no universo, supostamente.
115 Sabe, a ciência está declarando coisas maravilhosas. Você se lembra da pequena antiga canção: “As
pulgas tinham pulgas sobre as suas pulgas”, e assim por diante? Agora eles conseguiram o porquinho do
Dr. Hobbes de volta num átomo ou algo assim. Certo? Eu li isto no jornal... Eu não entendo muito destas
coisas. [Risos – Trad.] Mas sabe, eles tem coisinhas sobre coisinhas sobre coisinhas, e quando você entra
nos bilionésimos de segundos, pelo que me toca, você tem entrado em um pântano.34 Eu gosto disso mais do
que quasar.35 [O irmão Lee Vayle e a congregação riem – Trad.] Isso eu posso entender.
116 Não, quando você é glorificado, como em Jesus, o Sangue de Cristo se foi, mas aqui está o seu
quadro: o irmão Branham categoricamente disse que Jesus, na ressurreição, Se assentou com os discípulos,
fez um sanduíche de peixe para eles e comeu um. Então isso é um corpo glorificado comendo sanduíches de
peixes.
117 Agora, essa é uma boa pergunta: podemos comer peixe no Milênio? Bem! Todo mundo quer isto
vegetariano por causa do Livro de Gênesis. Como você sabe? Eu sei de uma coisa: seja o que for que eu
comerei, eu gostarei e não ficarei com indigestão. [Risos – Trad.] (...) Estas coisas não me incomodam nem
31
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um pouquinho. Eu apenas aprecio em pensar um pouco sobre elas de uma maneira que seja de certa forma
prática.
118 Então lembre-se, quando o irmão Branham disse que ele viu estes corpos para os quais ele estava indo,
ele disse: “Eles podiam abraçar você sem nenhuma sensação sexual”. Eles tinham sentimentos. Eles
tinham amor. Eles tinham sem dúvida alegria e tudo mais. Mas eles não podiam comer, porque ele disse que
ele havia pensado que eles subiriam lá, e que eles não poderiam sequer apertar as mãos, como uma nuvem
passando através de outra nuvem, ou uma pequena neblina ou uma névoa ou simplesmente uma espécie de
flutuante ali, sabe, [porque eles podiam apertar as mãos e abraçar um ao outro].
119 Não, não, não. Eles são reais, genuínos, pessoas reais num lugar real, fazendo coisas reais, e eles estão
juntos em companheirismo, porém eles não estão comendo e bebendo. E você sabe de uma coisa? Só há
uma coisa acerca da raça humana, acima de tudo mais no mundo. Quando isto chega a uma coisa, qual é?
Comer e beber. Até mesmo das suas roupas você se livra lá em cima. Sim.
120 Em 1 Coríntios 15:50. Eu apenas deixarei isto nesse ponto. Ouça: eu não lido muito com isso, porque
eu quero ser surpreendido. Surpreenda-me! Surpreenda-me! Sim, eu quero ser surpreendido, e eu serei,
também, porque realmente ninguém tem um indício real sobre o Milênio. Haverá um templo de adoração.
Agora, o que será tudo isso? Por favor. Apenas tente imaginar isto. Nós não temos isto aqui; isso estremece
a sua mente!
121 Como você pode realmente lidar com o que você não tem? Eu lhe direi com o que isto se parece: você
é como o sujeito que foi para cama faminto. Ele estava morrendo de fome, e ele teve um sonho de que ele
estava comendo um peru assado com purê de batatas e molho de carne e temperos e pão de milho e tudo
mais, e ele se acorda com o seu estômago cheio de vento na manhã seguinte, num estado pior do que antes.
122 Igual a um homem no deserto morrendo de sede, e ele sonha que ele está perto das águas da vida, e ele
está tomando água, tomando água, e ele se acorda e a sua boca está mais seca do que algodão. Não tente
compreender isto. Eu apenas esperarei e verei... Eu não tenho um indício sequer. Eu não tenho um indício,
exceto por uma pequena dica aqui e ali.
123 Aqui diz em 1 Coríntios 15:50:
E agora digo isto, irmãos: que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a
corrupção herdar a incorrupção.
Isso está simplesmente dizendo a você que em seu estado presente, não há maneira de você [ser parte
do reino futuro]. É exatamente isto que Jesus disse para o povo. Eles disseram: “Aqui mestre, eu quero Lhe
fazer uma pergunta: havia esta mulher, e ela teve um marido, e ele morreu, e depois ela teve que se casar
com seu irmão, e eles foram sortudos por haver um bando inteiro de homens. Porém ela não teve nenhum
descendente, e assim ela se casou com o próximo companheiro, e ele morreu. Isso não foi envenenamento
por arsênico. Simplesmente aconteceu que ele morreu. Então não fique excitado. E depois o terceiro
também morreu, e o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Ela teve uma quantidade enorme deles... Ela
simplesmente se livrou de uma família inteira deles. Agora, Senhor, de quem ela será esposa na
ressurreição?”.
124 E Ele disse: “Calem-se e sentem-se, [Risos – Trad.] porque vocês não sabem de nada! [“Sim”] Vocês
estão somente jogando suas bocas fora e tentando Me fazer tropeçar. Deixe-Me dizer-lhe uma coisa: na
ressurreição eles não se casam e nem se dão em casamento. Eles são como anjos do céu. Eles são puramente
assexuados. E ela não será esposa de ninguém, quanto ao que é pertinente para ser uma esposa”. Mas sem
dúvida, se eles todos fazem isto, ela será amiga de todos eles, simplesmente irmãos e irmãs, [exatamente
como o irmão Branham disse].
125 Então é isso que Ele está dizendo: carne e sangue não herdam isto. Não há maneira.
Agora, permita-me dizer-lhe exatamente por que: vamos voltar a João e vamos ler o que João diz:
Veio para o que era Seu, e os Seus não O receberam. Mas, a todos quantos O receberam, (Esse é
Deus) deu-lhes o poder (autoridade) de serem feitos filhos de Deus mesmo, aos que crêem no Seu nome.
Agora ele diz a você bem aqui que esta é a chave para saber que estes são os filhos de Deus,
exatamente como o irmão Branham disse: “Você sabe que você é Noiva porque você crê na Mensagem da
hora”. [Não em alguma evidência física] do batismo com o Espírito Santo, porque não há nenhum. Isso vem
sem sensação, sem evidência de manifestação, absolutamente; mas você sabe que você tem recebido o
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Espírito Santo, porque você recebeu a Palavra para a hora. Porque a evidência é: quando Ele vier, Ele guiará
você a toda verdade e lhe ensinará todas as coisas. Agora, é isto a verdade, e é isso tudo? E se você não tem
isto, você não tem isto. Então vamos ir um pouco mais adiante.
126 Agora ele diz aqui:
Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de
Deus.36
Mas lembre-se: eles tiveram que vir dessa maneira, porque você não pode ter bebês sem o desejo
sexual, porém aí dentro está a Semente que Deus ordenou que viesse dessa maneira, embora as pessoas
maculem o ato da mesma forma como Eva maculou e enredou Adão. E embora hoje isso chegasse
completamente desordenado e horrível, ainda assim a Semente vem dessa maneira, mas ela não sairá dessa
maneira. Você tem que ser nascido de novo. Se você é Semente você será nascido de novo, e isto quer dizer
que o Espírito Santo tem feito do seu corpo um templo e cada célula é tocada, e o seu corpo voltará com
você numa ressurreição. E a única maneira de você poder chamar um corpo de ressuscitado, é sobre as bases
de que ele desce e volta a um corpo, (...) porque ressurreição quer dizer “o que desce e sobe novamente” –
ressurgir. Então a vida surge e depois ela pára de surgir.
127 Sua alma pára de se mover? Esqueça isto! Sua alma não pára de se mover, e o seu espírito vai a algum
lugar e você nem sequer sabe sobre isto. Seu corpo pára de se mover. Sabe qual é o último agito que o seu
corpo faz? Rigor mortis!37 Quando os órgãos entram em colapso e o seu corpo entra em colapso
involuntariamente. Então isto ressurge. Como disse o irmão Branham: “Deus criará novamente, não por
meio do sexo, mas pela reunião de todos os elementos de seu corpo: o potássio, a luz cósmica, o cálcio”, e
todas aquelas coisas sobre as quais o Espírito Santo tem descido, trazendo tudo isso de volta; e mesmo se
isto tiver ido para os gases, isto será tocado e isto voltará, porque Jó disse: “Em minha carne, parado nesta
terra, eu verei a Deus”.38 E ele viu também. Ele voltou na ressurreição e ele foi guiado para cima para a
glória pelo próprio Jesus.
128 Então aí está a sua resposta. E é hora de parar. Então se nós alguma vez voltarmos para cá, nós
lidaremos com mais algumas perguntas e iremos para Gênesis de uma maneira como nunca temos entrado
nisto antes, porque algumas das coisas que estão ali naqueles primeiros capítulos são realmente
impressionantes. Elas são impressionantes porque é a verdade. Vamos nos levantar neste instante e nos
despedir.
Nosso gracioso Deus e Pai, novamente Te agradecemos por Tu nos dar este tempo para estarmos
reunidos e confiando, Senhor, de que não temos feito qualquer coisa contrária à Tua Palavra, mas por Tua
Palavra, para trazer as pessoas à edificação e para a sinceridade e confiança, Senhor, sobre Ti que trouxeste
o conhecimento que tem sido confirmado a nós, que Tu juraste por um juramento, tendo Se interposto, até
mesmo neste tempo do fim, ao descer e confirmar Isto.
E isto é algo, Senhor, que está além de nosso entendimento: de Tu que és santo e que nunca negaste a
Tua Palavra, ter descido e na verdade confirmado o que já estava afirmado e em efeito. E para nós sabermos
disso e tornado isto mais claro, e então como poderia ser isto se nós não temos Te visto face a face e num
grau que eu não sei a extensão, conhecemos um ao outro? Somos conhecidos de Ti e nós Te conhecemos.
Então nós Te agradecemos, Senhor, de que isto é verdade, e novamente nós dizemos com o irmão Branham:
“Se nós não somos a Noiva, tem que haver uma Noiva aí fora em algum lugar, e pela Tua graça, nós não
ficaremos em Seu caminho”, mas seremos amigos do Noivo, esperando, aclamando por tudo isto, sabendo
que isso está certo, que isto é verdadeiro e que isto é real.
E assim, Senhor, nós somente apreciamos isso tudo e ficamos perante a Ti hoje e dizemos: “Sabemos
que isto é Jeová-Elohim que tem vindo a nós, Este é o Pai daquele Filho que derramou o Seu Sangue por
nós e é agora o Mediador-Intercessor, Este é Aquele”, e Te damos glória e honra Senhor, mesmo que numa
pequena medida, eu espero, Pai.
Nós há pouco vimos tão resumidamente tudo isto, e todavia, Senhor, nós temos isto, e estamos
esperando por mais e mais vivificação sobre aquilo que temos até aqui posicionados e redimidos e
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glorificados, e nós cantaremos o Teu louvor com um abandono, e não somente com um abandono, Senhor,
mas com o verdadeiro conhecimento e a profundidade de que nós tanto desejamos, para que nós não nos
mudemos dentro de nós mesmos como se nós pudéssemos possivelmente estar fazendo alguma coisa, mas
somos movidos, Senhor, pela realidade, e todos aqueles laços e todas as pequenas teias de aranhas e coisas
tem se ido, e conhecemos agora como nunca temos conhecido, porque agora nós temos esta capacidade, esta
habilidade, esta expansão, e de ficar lá Contigo, e então ascender para a Tua encarnação na Ceia das Bodas.
Pai, estas coisas estão distantes de nós, mas sabemos que elas não estão distantes de nós no sentido de
que elas não serão nossas. Elas são nossas, e a realidade se aproxima e invade sobre nós, alcançando-nos,
vencendo-nos, e leva-nos para a Tua glória. Essa é a razão pela qual nós somos gratos, o Pastor olhando
para as ovelhas, e trazendo Ele para casa. Haja glória a Ti, Senhor, das profundidades de nossas almas e do
nosso entendimento; nossas mentes, nosso corpo, alma e espírito santificados a isto até o santo caminho na
luz e naquele companheirismo que aí está, como João disse e confirmou isto para nós e está agora
confirmado outra vez.
A Ti damos glória. No Nome de Jesus Cristo. 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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