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Irmão Lee Vayle
Vamos orar. Pai celestial, Te agradecemos por Tua
Presença e Tua graça e Tua misericórdia a nós, Senhor, que nos
mantém. Ajude-nos a estarmos sempre atentos à Tua Presença e
andarmos na luz como Tu estás na luz, tendo companheirismo
uns com os outros, com o Sangue de Jesus Cristo purificandonos. Rogamos Senhor, para que Tu nos ajudes em nossos
estudos a fim de que possamos crescer em Cristo, acumulando
Palavra sobre Palavra, até nossas vidas estarem
verdadeiramente cheias do Espírito Santo, e também guiadas
pelo Espírito Santo. Seja qual for o meio de que precisamos
para sermos guiados, rogamos para que Tu nos guies, e nós Te
damos glória. Em Nome de Jesus oramos. Amém. Podeis se
assentar. (...)
1
Eu quero falar um pouquinho sobre a “Divindade” esta noite de novo, porque parece que a única
maneira de ensinar às pessoas o que eu vejo de onde estou vindo concernente a Deus é entender ao enésimo
degrau, isto é, ao ponto onde você não tem quaisquer perguntas ou pensamentos que viriam à sua mente
concernente à soberania de Deus, e exatamente Quem Deus é, e de como Ele na verdade Se conduz e produz
as coisas que precisamos saber. [Isto, é claro, é um desejo e um clamor por uma revelação como apresentada
em Efésios 1].
2
Eu possuo a minha própria linguagem da qual eu espero que você esteja ficando acostumado. Você
não encontrará isto em textos de livros. Você somente encontrará da maneira como eu o ensino, porque essa
é a única maneira que eu conheço de como ensinar sobre a “soberania”. Eu não fui educado sob o ensino da
“soberania”, mas eu tomei conhecimento disso a... oh, há muito tempo atrás, e quando o irmão Branham
ensinou soberania não foi difícil para mim entender muito do que ele disse. [Ele disse isso melhor do que
qualquer um].
3

Agora, primeiro de tudo, nós podemos ler em 1 Timóteo 1:17, o qual já tenho usado antes:
Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo o sempre.
E então nós encontramos Alguém que é uma Pessoa, e Ele é rei, que é soberano – isso quer dizer que
Ele é um governador absoluto – e Ele é eterno, mas Ele também é imortal. Agora, quando você usa o termo
“imortal” você está automaticamente usando um prefixo para a palavra “mortal”, que vem da palavra latina
“mortuse”, que tem a ver com morte. E assim esta é uma Pessoa que não tem a capacidade de morrer. Então
se alguém fosse dizer que Deus na verdade morreu, e que depois ressuscitou novamente, você na verdade
está em um sério caminho porque Deus não tem sido criado – Ele é eterno – o que significa que Ele não tem
fim e nem princípio, e que, em si mesmo, é tão bem distante da compreensão humana, que no momento em
que você tentar compreender isto ou trabalhar sobre isto, você se torna perdido num mar de gnosticismo ou
agnosticismo ou na verdade ateísmo. Você simplesmente não pode lidar com isto. Isso é como dizer: “Bem,
de onde Deus veio?”.
“Bem, Ele sempre foi”.
“O que isto quer dizer?”.
Bem, a próxima coisa você diz: “Bem, estou realmente aqui?”.
4
Bem, eu não sei. Eu estou olhando para algumas pessoas, e eu não sei se elas estão aqui ou não. Na
verdade eu me pergunto se eu mesmo estou aqui à metade do tempo. Você fica perdido em uma névoa de
confusão impossível de se escapar. É como o coelho e o bebê no piche: quanto mais ele tentava escapar,
mais ele ficava enlaçado. Você tem que chegar ao ponto aonde Paulo chegou quando ele disse que qualquer
um que crê em Deus, qualquer um que tem qualquer esperança de saber qualquer coisa sobre Deus, ou que
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vem a Deus, crendo que há um Deus, deve crer que Ele existe e que Ele é um galardoador daqueles que
diligentemente O buscam.
5
Bem, a parte “buscar diligentemente” é tirada daí, mas a outra parte “ele deve crer que Ele existe”, e é
claro que quando você toca nisso você vai para o complexo-Jeová onde Jeová é o “Auto-Existente” – o
Grande “Eu Sou”.
6
Então quando você começa a girar ao redor em sua mente, tentando compreender as coisas, você na
verdade somente destrói a si mesmo, e você verifica o que é dito em 1 Coríntios. Nós podemos também ir e
dar uma olhada nisto, porque estamos no assunto. Nós apenas tomaremos o nosso tempo. E Isto diz aqui em
1 Coríntios [2:2-16]. Paulo diz:
Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado.
Agora ele está lhes falando sobre as bases da salvação de modo que Ele tem que falar primeiramente
sobre o sacrifício. E você saberá que o que ele está fazendo bem aqui é vir contra tudo aquilo pelo qual
Caim se sustentou como semente da serpente, porque Caim rejeitou o sacrifício. Ele disse: “Eu não preciso
de sangue. Eu sou um filho de Deus. Eu tenho tudo de que preciso”.
7
E você encontrará pregadores modernos, mais especificamente da classe dos metodistas... e esta é uma
razão do porque eu sinto muito pelo Sr. Bush, sendo um metodista... eles são talvez os mais esperançosos,
pessoas espiritualmente guiadas que eu já tenho conhecido. Sua tese é: “Todos nós somos bons. Apenas
fique longe da bebida alcoólica”, pelo menos boa parte do tempo. Eles possuem um pequeno conceito
moral, porém eles estão falidos quando isso chega a qualquer conhecimento, porque eles dizem: “Bem,
como ousa você ensinar uma criança ou qualquer um de que ele precisa de um Salvador, que ele é
pecador?”.
8
Ou seja, tudo é positivo, positivo, positivo. Não existe negativo. Bem, Paulo aqui está refutando a
semente da serpente, e tudo que está baseado sobre o conhecimento da semente da serpente, o qual é
sensual. E lembre-se, Tiago condenou isto como sendo de baixo. E “sensual” não é simplesmente falar em
termos de coisas sexuais. “Sensual” quer dizer “sentido”, você está “sentindo”, que é uma parte de seus
sentidos. [As pessoas indo pelo senso da percepção, não espiritualmente percepção revelada].
9
E deste modo Paulo está instantaneamente clamando contra a semente da serpente, e não somente a
uma semente da serpente, mas você tem que se lembrar que quando Adão e Eva passaram longe por detrás
da Palavra, largando a Árvore da Vida pela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles imediatamente
entraram no reino do conhecimento sensitivo onde agora eles estão confiantes em si mesmos, porque isto é o
que eles queriam. Eles tem que estar sujeitos a não somente viverem na carne, mas de serem governados por
ela, porque você consegue tudo que você tem pelos cinco sentidos. E você constrói sobre o que você adquire
pelos seus cinco sentidos.
10 Você não acha que isto é verdade? Lembra-se de quando você era uma criança e você empurrava o
seu dedo no cachorro, e ele mordia o seu dedo? Você aprende pela experiência. Estes são os seus sentidos. E
os sentidos são bons. Deus os deu. Existem pessoas que não possuem o sentido da dor, e isso é muito, muito
perigoso. O apêndice poderia arrebentar. Eles poderiam morrer.
11 O que eu iria dizer, porque a semente da serpente veio à existência, e Caim era cinqüenta por cento
serpente do lado de seu pai, e a vida é claro foi totalmente do lado do pai, porque a fêmea não tem vida; e
então ele, produzindo a semente, teve uma grande raça de pessoas que finalmente contraíram matrimônio
com os filhos e filhas da luz. Os filhos e filhas das trevas contraíram matrimônio, como diz aqui em Gênesis
6, e nós terminamos com Noé, antes do dilúvio, como o último ser humano geneticamente perfeito.
12 E depois você verifica Deus interpelando Abraão e guiando-lhe para fora dizendo: “Somente em ti
está a semente”. Então ele era o único homem que poderia continuar na mescla, e a mescla estava ali, uma
raça de pessoas estava agradando a Deus sobre as bases de que Deus estava agora tratando com elas
segundo a presciência, eleição e predestinação. E como eu tenho lhe dito antes – e eu creio que é verdade o
que o irmão Branham ensinou – que quando Deus estava guiando Israel para fora do Egito para a terra
prometida, eu creio que Deus estava desejando gerá-los de volta à raça humana, que ao menos contaria por
uma tremenda porção que eles eram verdadeiros seres humanos, porque Ele disse: “Matai todos os
habitantes. Livrem-se deles; tranquem, estoquem e embarrilem. Nós não queremos quaisquer casamentos.
Não queremos qualquer coisa aí. E vocês homens, estejam certos de que vocês não tenham muitas esposas”.
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13 Eles viraram bem em volta e simplesmente bagunçaram tudo. Então agora o irmão Branham disse: “E
Deus criará novamente, porém não pelo sexo, mas pela ressurreição”. Trará de volta todos os corpos e
numa forma glorificada – [toda a semente de Deus].
14 Então Paulo está preparando aqui o palco para a Ressurreição agora que Ele tem sido liberado por
Deus para voltar-se dos hebreus, israelitas, judeus... seja lá do que for que você queira chamá-los... para os
gentios. E lembre-se que Paulo fala do fato de que Deus havia prometido a Abraão que ele teria uma
semente do meio dos gentios. E é claro, você vê isso começando de volta no tempo do Livro de Rute e...
bem, antes disso, os Juízes, Josué... onde temos Raabe, a prostituta, que se torna um dos progenitores da
carne dentro da tribo de Judá... descendo, e depois Rute entrando, e assim por diante. E temos outros
entrando até vermos que Deus está começando a Se mover sobre os gentios, mas como Paulo disse: “Nós
sabíamos que os gentios seriam herdeiros, mas não do modo como sabemos agora”. [Você notará que a
revelação foi manifestada].
15

Então verificamos aqui Paulo lhes dizendo isto:
Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado.
Bang! Aí vem a porta se fechar. Por que precisamos de um sacrifício? O que há de errado conosco?
Bem, não é igual a todo mundo? Veja, no momento em que você introduz um sacrifício, isso faz duas
coisas, como Paulo diz: isso aliena os judeus cem por cento, e isso faz os inteligentes gentios zombarem.
Vê? Um é grosso, e o outro é estúpido. Então tudo bem.
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.
16 Agora Paulo bem aí diz: “Eu vim a você como um apóstolo vindicado”. Agora, essa é uma coisa
estranha que os estudiosos da Bíblia admitem que a Bíblia fora escrita por profetas vindicados, que a Bíblia
é vindicada. Mas a coisa mais estranha no mundo é que eles não conseguem reconhecer um profeta quando
eles veem um. [Alguém na audiência diz: “Isso mesmo” – Trad.]
17 Agora, como eu contei a vocês alguns anos atrás quando eu era um garoto, que eu vi um cardeal num
livro de ave. Agora, nós temos cardeais no Canadá, como qualquer canadense sentado aqui sabe disso, a
menos que possa haver algum, alguns em Ontário... eu nem sequer creio que eles estejam em grande parte...
mas quando eu vi um cardeal, acredite em mim, eu conheci um. Quando eu vi um profeta, eu conheci um.
[“Isso mesmo”] Não é concedido a todo mundo ver. “Tendo olhos, eles não veem, e tendo ouvidos, eles não
ouvem”.1 Mas tendo bocas, eles fofoqueiam um monte, [Risos – Trad.] eles fofoqueiam demais. Lembre-se:
“A boca fala do que sai do coração”.2
18 Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. (Isso é
vindicação) Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos...
Agora, essa aí é uma linguagem que é bem perigosa porque você poderia extrair uma conclusão errada
da palavra “perfeito”. Ela não tem nada a ver com perfeição, como as pessoas pensam que tem perfeição aí,
mas isso tem a ver na verdade com a compreensão da velha fórmula, ou da maneira que eles vivem, que
quando você pertence a uma certa sociedade, e você é iniciado dentro dela, você conhecia os mistérios. E a
menos que você seja um iniciado, você nunca entenderia os mistérios. E a menos que você seja iniciado pelo
batismo com o Espírito Santo no corpo do Senhor Jesus Cristo, você nunca, nunca, nunca, nunca, nunca
compreenderá os mistérios. Você não pode fazer isto e eu provarei a você.
19

Continuamos lendo:
...Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos...
Em outras palavras, Paulo diz: “A Semente de Deus conhecerá isto”. Agora lá atrás ele disse: “Estou
pregando tão somente a cruz. Estou pregando o que Caim rejeitou, e o que a semente da serpente tem que
rejeitar”. E lembre-se: a rejeição da cruz ou do Cristo crucificado vai muito mais profundo do que
meramente a morte histórica de Jesus, porque o irmão Branham explicou o nascimento virginal e
exatamente Quem foi Jesus. Como eu disse, Jesus jamais foi adorado e não pode ser adorado por Quem Ele
é, mas pelo o que Ele fez, e Ele jamais teria feito o que Ele fez senão por Quem Ele era. Você me entende?
1
2

Marcos 8:18 – N.T.
Mateus 12:34 – N.T.
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20 Agora, isso não possui um sentido duplo. Isto é cem por cento a Escritura – cem por cento a verdade.
[“Isso mesmo”] E o irmão Branham explicou isso quando ele entrou na genética – Deus Se envolvendo no
esperma e no óvulo que Deus criou. Vê? Agora lembre-se: Deus tem um corpo. Ele Se envolveu ali dentro.
Para quê? Porque isto iria dar o material, o material genético e o esquema e seja lá o que fosse requerido por
Deus para ser capaz de habitar naquele corpo, porque Ele é santo. Você acha realmente que Ele poderia
residir em um corpo que não fosse santo? Agora estamos falando sobre a plenitude da Divindade
corporalmente, não de Deus apenas sendo legal conosco porque somos Seus filhos. Estamos falando sobre a
plenitude da Divindade corporalmente, neste ponto.
21

Então descobrimos aqui:
...entre os perfeitos; não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se
aniquilam.
Agora, quem são aqueles que se chamam de “príncipes”? Quantos o papa nas duas últimas semanas
recentes... quantos? Trinta e sete príncipes... [“Isso mesmo”] príncipes... do mundo? Onde você põe o dedo
de Deus nisto?
...“Que se aniquilam”. Chega a nada. O que ele está fazendo? Ele está amontoando o maço de cartas
para que o próximo papa seja um papa bom e não um papa mau, que ele sabe que está vindo. Eu tenho a
citação aqui do rabi Burns: “O melhor plano do camundongo e da gangue de homens após...”. [“Isso
mesmo”] (...)

22

Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério
Num inglês claro, ele está lhe dizendo: a sabedoria de Deus surgirá e ninguém a não ser um
determinado povo compreenderá isto quando vier, ponto final. E não haverá nenhum ponto de interrogação.
Aleluia! Só sinais de exclamações e surpresas que os fazem regozijar e gritar louvores a Deus.

23

...oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória.
Então o que faz o santo em glória? Ele glorifica na revelação. [“Amém”] Sim, quantas pessoas fazem
isto? Eu farei uma pergunta: é nisso onde você fica esta noite? Isso é tudo que eu tenho deixado. Estou com
oitenta e seis anos de idade... quanto sentimento tenho eu deixado, fora do “Ooh! Ahh! O que aconteceu
com minhas costas?”. [Risos – Trad.] Mas por dentro eu estou numa paz como nunca antes, amo o Senhor
como nunca antes, conheço-O como nunca antes. E se eu morro, ótimo!
Você diz: “Irmão Vayle, o que acontece se você chegar lá?”.
Está ótimo também, porque Ele é Deus! [“Amém”] Não irei gritar contra Deus neste último dia. Se
tem uma coisa que eu aprendi é soberania. Certo.

24 A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu; porque, se a conhecessem, nunca crucificariam
ao Senhor da glória. (Vê? Agora, até mesmo as pessoas que são a Semente foram cegadas e elas não
sabiam. Por quê? Porque elas possuíam aquela parte da serpente lá dentro). 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. Mas Deus no-las 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? (Agora bem aí eu quero que você escute:) Porque, qual dos homens sabe
as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está?
25 Isso é o espírito que o irmão Branham disse que está parado ali, para captar você e eu,
individualmente, quando nós saímos do ventre, e até aquele tempo em que o bebê respira, aquele espírito
tendo entrado, isso é um corpo de músculos e nervos se movimentando.
26 Agora, o que dá a ele os músculos e nervos se movimentando? A alma dá, [até onde eu sei], porque
aquele corpo agora é o corpo da alma, porque nós deixamos nossos corpos lá em cima. Tenho explicado e
eu irei entrar em outra ocasião se você precisa saber de mais respostas. E nós temos este corpo agora, e
aquele espírito tem que entrar para unir os nossos corpos, nossas mentes, nossos cérebros e tudo à alma. E o
“espírito do homem se torna uma candeia para o Senhor, examinando as partes interiores do ventre”.3 E sem
aquele espírito, a alma e o corpo e o corpo não estão vivos.
27 As pessoas pensam: “Bem, o irmão Branham acreditava em aborto”. Ah! Uma mulher escreveu isto
em um livro. Eu gostaria de brigar com ela. Eu cometi um erro por não conseguir o seu nome e escrever a
3

Provérbios 20:27 – N.T.
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ela ou ligar para ela e dizer: “Ouça mulher, é melhor você fechar a sua boca. William Branham não
acreditava em controle da natalidade fora do meio natural que Deus tem ordenado”. Sabe, as pessoas
pensam numa porção de coisas, porque o irmão Branham dizia uma coisa e eles pensavam: “Oh, tenho as
respostas!”.
28 Essa é a razão pela qual eles não sabem de onde aquela resposta vem sobre o absoluto do que é
derivado. [“Amém”] E isto é onde eu quero que o meu ministério esteja: onde eu sei o que é vindicado e o
que não é simplesmente indicado, mas absolutamente o ASSIM DIZ O SENHOR e a doutrina. Porque sem a
doutrina você acha que você pode adorar a Deus? Eu lhe direi uma coisa agora mesmo: a Bíblia diz que
você não pode. [“Isso mesmo”] Então aquele grupo no Canadá que deixou a doutrina fora da porta e
expulsou o irmão Branham, de modo que a mulher disse: “Eu não deixarei os meus netos ouvirem o nome
de William Branham!”.
29 Bem, tenho novas para ela: ela ouvirá isso por muito, muito tempo, e eu sentirei muito pesar por ela,
mas ela se condenou a si mesma por sua boca: “Porque por tuas palavras tu és justificado e por tuas palavras
tu és condenado, pois da boca sai o que está no coração”. 4 E da boca sai toda a iniqüidade, coisa imunda no
mundo. Essa é a razão pela qual o irmão Branham disse: “Eu preferiria ter o meu coração correto e a
minha doutrina errada, do que a minha doutrina certa e o meu coração errado”, porque depois você tem o
que Paulo disse: “Todo o conhecimento, e você não tem sido cheio do Espírito Santo”.
30 Bem, eu preferiria ter o meu coração correto também, porque fora disso procede aos assassinatos,
adultérios, insultos, tudo debaixo do alto céu de Deus, porque isso é uma lixeira. Então quão boa é a sua
doutrina? Deus não pode derramar o Espírito Santo sobre a doutrina que está numa lixeira. A lixeira tem que
ficar purificada. Então quando a doutrina está correta ali dentro, Deus derrama a dinâmica sobre isto. Agora,
eu espero que você esteja compreendendo a respeito do que eu estou falando porque isto é simplesmente
uma linguagem clara. Alguns de vocês tiveram trinta anos disso... você deveria ser capaz de prosseguir
comigo, exatamente sobre o que eu estou dizendo enquanto estou tentando mostrar a você as coisas que o
irmão Branham disse aqui e a Palavra de Deus [dá respaldo a isto]. Vê?
31 (Qual homem sabe aquele espírito dentro deles. Agora aqui diz:) Assim também ninguém sabe as
coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
Então agora você tem que ter o Espírito de Deus para ungir a vida de Deus dentro de você e o seu
próprio espírito aí dentro de sua alma, para que você absolutamente possa conectar tudo que está nesta vida
com o Reino do Deus Todo-Poderoso onde reside o Seu Pai, Deus mesmo, e seu irmão mais velho, Jesus
Cristo. E você nunca terá isto a menos que você seja batizado com o Espírito Santo. Vê?
32

Agora ...nós não recebemos o espírito do mundo...
Agora, isso é outra coisa. Agora você tem o espírito do homem sobre o lado de fora, você tem a alma
no lado de dentro, e o corpo cobrindo os dois. Agora você tem algo mais para com que contender: isto é o
espírito do mundo. Agora, o que é o espírito do mundo? Bem, esse é o espírito do cosmos onde o homem
aprende tudo pelo conhecimento dos sentidos e a sua assim chamada propensão científica onde ele não dá
dois pios acerca de Deus, e quando Deus é provado a Ele, ele ainda não dá dois pios, porque ele é semente
da serpente. E lembre-se, o príncipe da potestade do ar e o príncipe deste mundo – que Jesus nada tinha a
ver com isso – é Satanás. Então Satanás está governando tudo do lado de fora daqueles cheios com o
Espírito Santo. Essa é a razão pela qual o irmão Branham disse: “Nada fora desta Palavra, desta
Mensagem, chegará à vida”.
33

...para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus.
E lembre-se, Paulo disse: “Se Deus não poupou o Seu Filho Unigênito, mas gratuitamente O entregou
por todos nós, como Ele também não nos dará com Ele gratuitamente todas as coisas?”.5 Então você tem
que descobrir o que são “todas as coisas”, que às vezes no grego é a palavra “Rhema” que tem a ver com
simplesmente a restauração da mecânica, e depois “coisas” tem a ver com o Logos, que é a verdadeira
revelação de Deus. Eu consultei isto em minha concordância, então eu sei sobre o que eu estou falando aí.
[“Rhema” é simplesmente uma palavra – mecânica. “Logos” é revelação e espiritual].
34
4
5

Agora observe o que Ele diz:

Mateus 12:37; Lucas 6:45 – N.T.
Romanos 8:32 – N.T.
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...as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras
de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as
espirituais.
Em outras palavras, existe um enorme abismo entre o natural e o espiritual, entre a sabedoria de
Satanás e este mundo e os príncipes deste mundo, e do Espírito de Deus, e o ensino do Espírito Santo. E
você somente pode conseguir isto no nível espiritual, que quer dizer que você tem que ser nascido de novo
com o Espírito de Deus ensinando a você, e revelando a você a Palavra de Deus para que você possa filtrar
pela experiência e ensino que acompanha a isto, aquelas coisas que não são de Deus. E assim, como disse o
irmão Branham: “Existe um filtro do homem que fuma e existe o filtro de Deus”, e o filtro de Deus é a
Palavra revelada de Deus, que é pelo Espírito. E somente o Espírito de Deus pode ensinar isto a você.
35

Agora observe:
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e
não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Ou seja, existe um processo de julgamento aí. Agora, o que é de Deus e o que não é de Deus? Vamos
descer para um caso bastante grosseiro, horrível, que é um caso de sarjeta. Aqui está um pregador
pentecostal, lá em West Palm Beach, quando o irmão Branham foi comigo lá em 1953, e ele estava bastante
furioso com o irmão Branham. E ele disse: “Eu lhe direi, não me empurre”, ele disse, “ou eu deixarei você
saber que espécie de espírito o irmão Branham tem. Ele tem um espírito demoníaco”.
Aquele sujeito está morto agora, e ele sabe tarde demais que ele é semente da serpente. [“Isso
mesmo”]
“Agora”, você diz, “Irmão Vayle, você está julgando”.
Não me diga que eu estou julgando. Tenho um direito de julgar, porque isso quer dizer “discernir”, o
que significa “julgando entre”, e eu estou julgando entre o servo de Deus e a semente da serpente. E
aquele homem é semente da serpente, [“Isso mesmo”] porque Ele não pode dizer quem é de Deus!
[“Amém”, “Isso mesmo”]
36 Agora, se você não pode discernir um profeta e você alega crer que a Bíblia foi escrita pelos profetas,
e a Bíblia é vindicada por meio de profetas, e a única esperança que você tem de salvação... nenhum de
vocês é nascido de novo, nenhum de vocês tem coisa alguma de Deus fora dos profetas! [“Amém”,
“Isso mesmo”] Então você fere a mim e você tem problemas, porque eu encontrarei você estrada abaixo,
[“Amém”] porque eu estarei lá. Eu não posso evitar, mas estarei lá. Tenho que estar lá! [“Isso mesmo”]
Então eu serei julgado, e não estou envergonhado desta Palavra. Eu lhe direi agora mesmo, porque sem esta
Palavra viva não há nada com o que contar [“Isso mesmo”] – nada. Sua experiência pentecostal de falar em
línguas – você pode tê-la! Não sou contra falar em línguas, não sou contra às experiências. Porém é melhor
você não colocá-las no lugar onde elas não pertencem.
37

Tenho isso bem aqui no Livro que estou lendo:
Mas o que é espiritual julga todas as coisas...
Agora você diz: “Mas, irmão Vayle, quem é espiritual? Eu não acho que você seja”.
Bem, eu também não acho que você é. Na verdade eu seria muito mais espiritual do que você é,
porque eu sei o que está na Bíblia. A Bíblia diz bem aqui: “Deste modo então aquele que está na carne não
pode agradar a Deus, porém vós não estais na carne mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em
vós”.6 E Ele habita em mim; então sou espiritual. [Correto?]
38

Você diz: “Agora você está se vangloriando”.
Estou me vangloriando em Cristo. Estou me vangloriando na minha posição como Semente. Estou me
vangloriando Naquele que me conheceu de antemão. Fale-me daquela Voz que disse para mim: “Se você
alguma vez der ouvidos a alguém, esse é o homem a quem você deve ouvir”... Que Voz foi essa que eu
mesmo ouvi falar através de meus próprios lábios: “Você não está olhando para um homem, você está
olhando para Deus”?
Você diz: “Isso é experiência”.
Porém ela está em linha com a Bíblia. Que tal as suas? Não me interessa qual homem quer escrever
livros, e qual pregador faz isto e qual pregador faz aquilo. Eu não darei a você um níquel por eles. O que
conta é isto:
6
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Porque, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-Lo? (Quem então dirá a Deus
qualquer coisa?) Mas nós temos a mente de Cristo.
39 ...O que significa que estamos em posse daquela mente da qual Deus poderia falar e usar: a mente
perfeita, que nunca rejeitou a Palavra de Deus. E eu continuo dizendo a você: por que Davi, um homem
segundo o coração de Deus, cobiçaria a esposa de outro homem, cometeria adultério, mataria o marido e
tomaria a mulher? Ele nunca sequer negou a Palavra, e ele nunca se esquivou Dela. Ele não A viveu, porque
existe somente uma pessoa que já viveu a Palavra, e Ele era a “Palavra”, e Ele era o Unigênito do grande “A
Palavra” de João 1:1, que eu sinto muito por algumas pessoas ainda não poderem ver que esse é Deus. Eles
não compreendem. Então tudo bem.
40

Nós temos aqui, e eu estava indo para 1 Timóteo 1:17, e eu agora irei para 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 a 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.
Observe a palavra “imortalidade” outra vez. Agora, no quê isso está baseado? Bem, você pode dizer:
“Aí está você: Jesus é Deus”.
Não, não, não, não. Por favor, dá-me um tempo.
41

Vamos ir aqui para João 1:1, e vamos ler isto. João 1:18:
Deus nunca foi visto por alguém; o Filho unigênito, 7 (o gerado de modo único, o Filho de Deus) que
está no seio do Pai... (Esse O revelou pelas palavras. Ou:) Esse O tornou conhecido.
E Isto diz bem aqui no tempo do fim, exatamente no tempo, como eu diria, da Ceia das Bodas e de
todas estas grandes coisas que transpirarão, nós conheceremos a Deus por meio de nosso Senhor Jesus
Cristo.
42 Então aqui está o que estamos falando agora, também estamos falando sobre “Divindade”, e eu digo
em minha própria linguagem, que é o que eu prefiro usar concernente a Deus ou Divindade, porque
“Deidade”, “Deus” e “Divindade” são uma e a mesma coisa. Você não pode dizer como os trinitários:
“Divindade são três em um. Eles formam um Deus”.
Você não pode dizer como os Só-Jesus: “Jesus é Deus. [Ele é o Pai.] Ele é o Seu próprio Pai; é
simplesmente Deus em três ofícios”. Isso não é Divindade.
43 Divindade é a incontestável, inteira, única, insondável, misteriosa, onipotente, onisciente Pessoa –
absolutamente só, ponto final. Assim é Deus. E Ele, para mim, quando você fala de Deus, você está falando
da substância, ou substancialmente aquilo que na verdade é fundamental – seja o que for que você queira
dizer. Eu uso o termo “intrínseco” e “essencial”. Eles são quase idênticos. Você poderia realmente usar um
quase como um sinônimo, mas eu não uso. “Intrínseco” quer dizer “pertencente ao real”. Ou seja, ele não é
diluído; ele não é adulterado; ele não é mudado, porque verdadeiramente ele não pode ser no sentido de que
não importa o quanto você tente, o quanto você possa desviá-lo para uma utilidade para qual não deveria ser
utilizada, seja o que for que você faça não há nada que possa mudá-lo – você não pode fazer isto. Como diz
a Bíblia: “Nada pode ser feito contra a verdade ou por ela”.8
44 Assim, portanto, quando eu utilizo a palavra “intrínseco”, estou falando sobre a realidade, a natureza
real da coisa, e observe: não dependente de circunstâncias externas: erguê-lo para cima, jogá-lo para baixo,
superaquecê-lo, congelá-lo, negá-lo, debochá-lo, criticá-lo. Isso não importa. Você não pode fazer nada
sobre isso. Isso não é afetado por qualquer coisa externa, ponto final. É inerente. Isso quer dizer que é
existente em alguém ou em alguma coisa como um natural, uma qualidade inseparável, característica, ou
justa. É inato, querendo dizer que é básico, congênito, não necessariamente herdado, mas que pode ser.
45 Então quando você fala sobre a intrinsecalidade de uma coisa, você está falando sobre uma singular
exclusividade que absolutamente continua verdadeira, não importa as condições, a modelagem ou seja o que
quer que você possa aplicar. É como nós falamos em termos de elementos: ferro. Você fala em termos de
7
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oxigênio, enxofre... Existe um monte de elementos. Quando eu estudava química, eu acho que eles disseram
que havia setenta e oito. Agora existem mais de cem. [Presentemente existe 118]. E agora eles estão até
mesmo tentando criá-los. Então, quem sabe?
46 Mas um elemento é na maioria das vezes unicamente uma unidade, que está totalmente sozinha em
sua composição peculiar, e você pode misturá-la com outras coisas e depois separá-la, como H²O. Tenho
visto isso ser feito. Fizemos isto no laboratório. Bem, não especialmente um laboratório; foi na mesa do
professor, e nós observávamos isso ser feito: tomando duas partes de hidrogênio, uma de oxigênio e passá-lo
rapidamente por meio da eletrólise. Logo em seguida a água se forma. Depois o processo inverso. Logo em
seguida a esta parte obtemos o hidrogênio; depois desta parte obtemos o oxigênio. Como você sabe? [É
necessário um fósforo]. Coloca-se a chama de um fósforo de um lado; coloca-se a chama de um fósforo do
outro lado. Então você pega o oxigênio puro e coloca-o em um fio. Ele queima o fio. É um elemento.
47 Vê o que estou tentando dizer a você? É algo que absolutamente corre verdadeiro para formar, e essa é
a razão pela qual o irmão Branham disse: “Você pode ver Deus na natureza através da continuidade”.
Então eu uso os termos concernentes a Deus, e eu falo de Sua intrinsecalidade e da Sua essencialidade.
48 Agora “essencial”. Estamos agora mesmo de novo para o que é quase idêntico a “intrínseco”, mas
todavia não é realmente deste modo. Onde um fala sobre permanecer cem por cento verdadeiro, inviolável,
o outro lhe diz realmente o que isto é. Então eu poderia dizer: “Bem, eu tenho quatro elementos, e não há
meio de que eles alguma vez mudem”. Retos com uma flecha. Esqueça isto. Isso é tudo que os elementos
para sempre serão. E depois eu me viro e eu diria o que eles são.
49 Então “essencialidade” é um pouco mais; como “conteúdo”. Então “essencial” ou “essencialidade”
vem da palavra “essência”, e nós costumamos usar a palavra “essência” muitas vezes como o óleo essencial,
fervido completamente baixo, o que ele realmente é. Nós também usamos a palavra “essencial”,
“necessário”. E “essencial” é necessário para ser o que isto é. Então nós usamos a palavra “essencial”, algo
que “é” ou “existe”, “uma entidade”. Agora observe aquilo que faz algo ser o que ele é: a natureza
fundamental de algo. “Essencial”: que pertence a ou que constitui o intrínseco. Agora entenda sobre o que
estamos falando: o “essencial” é “o que ele é”; o “intrínseco” é “como ele é”.
50 Então “essencial” é o que pertence a ou que constitui o intrínseco, a natureza fundamental de algo;
absoluto, completo, perfeito e puro. Agora, deste modo portanto, o “essencial” na verdade contém o
“intrínseco”, exceto pelo fato de “intrínseco” ir mais adiante, porque ele mostra que ele mantém a sua
perfeição daquilo que ele exatamente é.
51 Então se nós falamos sobre o essencial, o Deus intrínseco, o que vem à minha mente de modo tão
perfeito é Efésios 1, de modo que vamos ler isto, porque se Deus é essencialmente e intrinsecamente o que
Ele é, Ele absolutamente não pode mudar, sob qualquer circunstância. [“Amém”] E Ele não é afetado por
qualquer coisa ou alguém, não importa se você pensa que Ele é. Nós temos um Deus absoluto, ponto final. E
se você quiser pensar que Ele é um disciplinador inflexível, que observa sobre os Seus óculos, debaixo de
Seu nariz e que Ele não possui um sorriso para ninguém, muito rígido... Você não pode mudá-Lo.
52 Mas se você tem um Deus que te ama – e Ele ama – e que Ele é alegre, e Ele Se regozija e Se alegra
com você... Você não pode mudá-Lo, [“Amém”] porque isto é o que Ele é.
Você diz: “Bem, eu não creio nisso, porque, oh, eu tenho uma vida tão difícil! Oh, as coisas tem sido
tão difíceis. Isso não pode ser”.
Isso é Deus. Vê? Então cale-se e sente-se. Quando a Bíblia diz: “Que toda língua fique em silêncio” –
cale-se! E quando aqui diz: “Toda a língua confesse” – confesse! [“Amém”] E isso não é algum pregador
estúpido: “Você pode dizer: ‘Amém’? Você pode dizer ‘Amém’?”.
Eu disse a um sujeito: “Olhe, por favor, não lhes peça para dizerem: ‘Amém’. Eles nem sequer sabem
do que você está falando”. [Risos – Trad.]
53 Não, eles não sabem. Eles estão se condenando a si próprios. [“Sim”] Eu não digo para vocês dizerem
“Amém”... De vez em quando eu digo, porque eu acho que por agora vocês possuem miolos o bastante para
dizerem, ou dizerem “Sim” ou calarem a boca. [Risos – Trad.] Sim, porque você conhece o meu método
aqui em cima. Eu não lhes peço para dizerem “Amém” se vocês não sabem de algo. Mas se nós fazemos
isso repetidamente, bem, eu ainda assim não faço muito disso e eu não irei.
54
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Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em
Cristo Jesus: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. (Esta é uma
mensagem de duas pessoas: Deus e o Filho Unigênito. Certo? Bem, isso é o que é) Bendito o Deus e Pai de
nosso Senhor Jesus Cristo, (Isso é dois deles) O qual tem nos abençoado (Quem tem? Deus tem.) com todas
as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
55 Agora, aqui diz a você bem aí que Deus está operando através de Cristo, mas que Ele não é Cristo.
Deus está operando através de Cristo. Então se Deus quer usar alguém, isso é assunto Dele. E se Ele não
quer usar alguém, isso é assunto Dele. Você concorda? Ora, certamente. Isso é assunto Dele. Agora Ele quer
fazer isto. Vê? Essa é a razão pela qual Paulo disse: “Vós gentios, quero lhes dizer algo: todos vocês tem
carne de serpente em vocês, e mesmo que vocês sejam filhos de Deus, vocês tem se desviado – vocês são
desobedientes. Vossos olhos tem sido cegados pelo príncipe deste mundo. Vocês estão dando ouvidos à
fontes erradas. Eu lhes direi algo, mas o que eu lhes direi está vindicado. Ouçam”.
56 Alguns deram ouvidos, alguns não. Os ouvidores eram a Noiva. Os indiferentes que não puderam ir
até o fim – eles vão só até a justificação – são as virgens néscias. Mas eles farão isto. Como? Como disse o
irmão Branham: “Se um bebezinho morre, uma criancinha, antes da idade da responsabilidade, o Sangue
cobre”. Então eles entram pelo Sangue. Por quê? Porque eles não foram ordenados para serem parte da
Noiva. Mas porque eles são filhos de Deus, por meio de Adão... “Como em Adão todos morrem...”.
Lembre-se, todos eles estavam em Jesus para começar... Por que no mundo aqueles em Cristo voltariam...
Em outras palavras, a Bíblia diz: “Da mesma maneira como eles haviam morrido em Adão, assim em Cristo
eles são vivificados”.9 Eles teriam que estar em Cristo, todavia o irmão Branham disse: “Se você não teve
representação lá atrás, você não a tem agora”.
Hã? [“Amém”] Bem, isso é bom, sim. Certo.
57 ...o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo; como
também nos elegeu Nele (Ninguém mais, nem mesmo Jesus).
“Eu creio que Jesus e o Pai Se reuniram e Eles decidiram...”.
Oh, não, Eles não decidiram. Jesus disse: “Todos os que o Pai Me dá virão a Mim e ninguém mais”.
O Pai teve que mostrar a dádiva, não Jesus, Jesus deu a vida. Sim. A vida retornou para nós, mas que
Vida foi essa? A Vida do Pai. Que outra Vida existia?
...como Deus nos elegeu em Deus antes da fundação do mundo...
58 Essa é a razão pela qual o irmão Branham disse: “A escolha não foi: ‘Eu levarei este e Eu deixarei
aquele; Eu levarei este e Eu deixarei aquele”. Não foi assim de jeito nenhum.
“Eu levarei estes que são Meus. Você pode levar aqueles; aqueles são seus”.
Caim era do maligno. Oh, os pentecostais querem mudar isso para alguma espécie de um dativo no
grego, e “isso realmente não quer dizer assim”.
59 Bem, isso realmente quer dizer! [“Amém”, “Isso mesmo”] Por quê? Porque bem mais do que isso ele
está falando à semente de Deus, àqueles que são nascidos de Deus! Então eles querem misturar na
interpolação sobre o amor. Oh! Estas interpolações! Elas guiarão você direto ao inferno se você não ler a
Palavra da maneira como Ela está escrita. E saiba que a coisa mais perigosa que um pregador pode cometer
é deixar as suas notas e se afastar do caminho, interpolando aqui e se esquecer do que ele estava falando.
Bem, tenho completado mais de cinqüenta anos de pregação e eu não tenho feito isto sequer seis vezes
em minha vida, então isso não é tão mal para uma cabeça velha, embora ela não seja mais tão boa. Você não
pode brincar em volta. Vê?
60 ...para que fôssemos santos e irrepreensíveis... (Ponto final. Esse é o grego. Qual é o restante do
grego?) ...em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para Si mesmo, (Para Deus
mesmo) segundo o beneplácito da própria vontade de Deus.
Agora há somente Deus e Jesus ali. Quero lhe perguntar outra vez: quanto diz que Jesus tinha? Você
sabe o que Ele disse? “Sim, sim, sim, sim. Eu farei isto. Eu farei isto”.
Ele não disse: “Agora, Pai, isso é muito bom, mas Tu sabes que Eu também tenho alguns miolos,
porque Tu os destes a Mim, e Nós deveríamos nos reunir e compreender estas coisas”.
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61 Os trinitários simplesmente amam isto. Isto não é soberania. Isso é alguma coisa que saiu da cova.
Isso não é Deus.
Para louvor e glória da Sua graça, pela qual nos fez agradáveis a Si no Amado, em Quem temos a
redenção pelo Seu Sangue, (E lembre-se, o próprio Sangue de Deus, segundo Atos 20:28 é Jesus, que é o
que o irmão Branham chamou à nossa atenção. Veja, tudo que o irmão Branham disse é Escriturístico) 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,
62 Não diz a Escritura: “Com quem tomou Ele conselho?”?10 Com ninguém! Agora eu estou falando a
respeito de Deus, estou falando sobre a Deidade, estou falando sobre a Divindade, e estou falando a respeito
da dupla Pai e Filho: um que é Deus e um que é o Filho de Deus. E lembre-se, o Deus que é o Pai é o Deus
do Filho, e Paulo sempre dizia: “Bendito seja o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo”. Volte a Caim
novamente e pense sobre isto.
63 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, (Deus) 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 quem Ele tomou conselho? Consigo mesmo) com o fim de sermos para louvor da Sua
glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo.
Agora veja, Ele diz a você o que Ele está fazendo por Si próprio, que é tudo e como Ele direciona os
Seus propósitos, que muitas vezes vem por meio do Filho – e por meio de nós também. Isso vem, saiba
você. Essa é a razão pela qual você tem um ministério quíntuplo e uma Noiva formosa – Deus direcionando
pelo Seu Espírito.
64

Agora:
Com o fim de sermos para louvor da Sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo; em Quem
também vós esperais, (Porque essa palavra é “esperais”) 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.
Agora veja, era sobre isso que eu estava falando: isso é Deus, e você de maneira nenhuma pode fazer
de Jesus “Deus” porque Ele não é Deus. E eu não estou tentando destruí-Lo e humilhá-Lo. Eu somente
quero a verdade, porque se Ele é Deus, eu quero saber disso. E se Ele não é Deus eu quero saber disso.
65 Então onde isto se enquadra? O que está acontecendo? Ele lhe diz: o Filho unicamente gerado, o único
nascido desta maneira, e nunca mais pode acontecer de maneira nenhuma, até onde conhecemos a Bíblia.
Isto é Aquele, e depois quando Ele falou ao Filho: “Façamos o homem à nossa imagem”... E aqui não é
necessário dizer “imagens”. Por quê? Porque Cristo é a imagem de Deus. A Bíblia não diz assim? A
Bíblia diz assim. Então Deus tem uma imagem. Ele fez o Seu Filho a uma imagem – a mesma imagem.
Depois Jesus com o Pai fez Adão à Sua imagem – uma imagem única.
66 Agora lembre-se que o irmão Branham disse: “Deus tem um corpo”, e qualquer um sabe disso. Bem,
aqui lhe diz: “No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus”. E você sabe
que cada pessoa em particular é identificada pelo seu corpo. Se não existe corpo, não existe pessoa. Sinto
muito, mas é dessa maneira que é... [“Amém”] e eu não sinto muito. Por que eu deveria sentir? O irmão
Branham até mesmo chamou Isto de um “Corpo-Palavra”, e a única maneira de você poder conhecer aquele
Corpo é através da Palavra – Deus dá a você a descrição.
67 E assim nós estamos falando a respeito de um Deus que não pode ser mudado, não pode ser
aperfeiçoado – nada exterior. Tudo com Deus é interior. Tudo com Deus é interior e Deus não criou a Si
mesmo. Deus não Se desenvolveu. É dessa maneira que Ele era.
68 Agora ouça, eu quero ser honesto: na natureza qualquer coisa criada e replicada, originados por um
dos dois, como mamíferos ou como aves com ovos ou formigas com ovos e árvores com sementes e plantas
e tudo... Eu quero fazer uma pergunta a você: pode essa coisa alguma vez ser qualquer outra coisa do que
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ela é? Não, ela não pode. Agora, você pode pervertê-la, mas você não pode mudar o original; e se você
deixa isso seguir, isso voltará ao original. [“Isso mesmo”]
69 Deste modo nós vemos aqui que Deus não muda. Não existe nada fora Dele. Ele não pode. Como
poderia qualquer coisa que Deus criou alguma vez mudá-Lo? Ela não pode sequer diminuí-Lo. Não há
maneira de que Ele possa ser diminuído, e Ele fica só. Então não há nenhum modo de você ter qualquer
coisa a não ser um Deus que é essencialmente e intrinsecamente, o que significa que seja qual for a
substância que Ele é... Ele, como nós – e eu tenho cuidado quando digo isto, porque estou tratando sobre a
base de que eu creio que eu teria que ter o irmão Branham aqui para me apoiar, sendo um profeta – mas eu
não creio que até mesmo Deus possa mudar a Si mesmo, porque Ele disse: “Eu sou o Senhor, Eu não
mudo”.11
70 E eu nem mesmo creio que isso seja um ato da própria vontade de Deus, como Deus por Si mesmo
queira uma certa coisa. Eu creio que Deus mesmo, sendo exatamente o que Ele era, não tem Se
desenvolvido, não tem aprendido. Ele é o grande “Eu Sou”, e exatamente o que Ele é, sempre foi e não pode
haver nenhuma mudança Nele seja qual for.
Assim, portanto, como disse o irmão Branham: “Pode Deus alguma vez mudar o Seu parecer acerca
de Sua Palavra?”. E a resposta é: “Absoltamente não, porque Ele é a Palavra”. [“Amém”]
71 A Bíblia diz isto a você. E essa palavra “Logos” quer dizer que absolutamente o exterior é meramente
a expressão do interior, e não haveria expressão do exterior a menos que exista o interior para se expressar.
Então como é que você irá fazer Deus, que é uma Pessoa amorosa, qualquer coisa a não ser intrinsecamente
e essencialmente Deus, Ser Deidade, porque isso quer dizer que quando você fala sobre “Deidade” é o
ofício e as qualidades do estado de ser.
72 E eu quero que você encontre uma Escritura que mostre onde Deus alguma vez fez qualquer coisa
para Si mesmo. Porém a minha Bíblia me diz que Deus fez tudo por Si mesmo. E quando Ele desejou usar
alguém, Ele os usou. Se Ele quisesse enviar um anjo, Ele podia enviá-lo. Se Ele usou Jesus para criar tudo,
Ele operou através de Jesus para criar: “Deus estava em Cristo reconciliando o mundo”.12 Mas veja que
Deus fez isto. E Ele fez isto segundo o Seu próprio conselho. Ele fez isto por causa do que Ele era por
dentro e verdadeiro por dentro.
73 Então vamos descobrir o que Deus realmente é, e começar a crer Nele. Nunca pense no que você vê na
natureza. Nunca pense no que você acha que você sabe por uma experiência. Nunca pense assim. Isso é o
assassino! Isso é o assassino. Pensa você que o irmão Branham chegava ao ponto em que ele se colocava
por qualquer coisa fora da revelação e o aceitava? Quando Deus revelou ao irmão Branham, depois que Ele
parou aquela grande e enorme tormenta lá em cima no Colorado, ele disse: “Isso não está numa fita; você
não conseguirá isto. Nenhum homem vivo sabe o que eu sei a não ser que eu lhe conte”. E ele disse: “Irmão
Vayle, desde aquele tempo eu não tenho sentimento de culpa”. [Fim do primeiro lado da fita de áudio – Ed.]
Lembre-se que Deus disse: “Como você gostaria de tomar um caminho Comigo?”. [“Isso mesmo”] Ele
disse: “Eu gostaria disso”.
74 Pouco antes de ele morrer, eu sabia, eu vi, eu podia dizer pelo seu rosto, estou dizendo a você; não
estou mentindo. Mas... Quando eu estive lá em Nova York com ele e... lá em – em Nova York,13 nós
estávamos no quarto juntos; eu olhei para ele e eu sabia que alguma coisa havia acontecido, eu podia dizer
por olhar para ele.
Agora, eu não sou um místico, e “Lee Vayle é um grande sujeito que sabe tudo”. Tire isso de sua
cabeça. Estou lhe dizendo o que eu sei e você pode fazer o que você quiser com isso. Porém eu estou lhe
dizendo por que estou testemunhando para você, da mesma maneira como ele me contou.
75 Quando eu o encontrei no domingo antes que ele fosse ferido – porque ele queria me ver – eu pude ver
em seu rosto outra mudança. E ele disse: “Sim, Lee, eu tenho estado no monte”. Ele me disse que Ele não
tinha medo. E esse é o amor perfeito que lança fora o medo. [Ele devia saber que ele estava indo em direção
à sua morte].
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Então eu quis provar isto, se eu havia visto algo. Eu disse a Meda: “Você viu isto?”. Eu perguntei a
Billy Paul a mesma coisa. Eles disseram que eles não viram nada. O que foi isto? Uma revelação. Como
disse o irmão Branham: “Quando é revelado a você que você está curado, você é curado”. Você não
receberá isto fora do Espírito de Deus lidando com você. [“Isso mesmo”] Você não pode pedir;14 você não
pode se apropriar; você não pode comprar.
76 Tudo que Deus faz é por causa da Sua própria intrinsecalidade e essencialidade, o que significa: “Eu
sou o Senhor, Eu não mudo. Deixe Meu Filho Jesus levar-Me adiante pela Palavra, e você saberá
exatamente Quem e o quê Eu sou”. Essa é a razão pela qual é importante percorrer os Evangelhos. Essa é a
razão pela qual é importante saber o que Paulo disse. Essa é a razão pela qual naquele grande dia...
Lembre-se que eles não tinham visto Jesus. Lá acima com o irmão Branham, lá acima além da cortina
do tempo com eles, e eles disseram: “Bem, você não pode vê-Lo. Você não pode vê-Lo. Você não pode ir a
Ele. Ele virá a você”.
77 E depois ele disse quando as perguntas aconteceram, ele disse: “Eu preguei o que Paulo pregou”. E
todo mundo ecoou de volta: “Estamos descansando nisto”. Agora, eu lhe direi uma coisa: o irmão Branham
pregou Paulo cem por cento. O que ele pregou em Apocalipse foi apenas o creme de espuma e a cereja por
cima disto. Por que motivo? O Espírito não somente veio para revelar os mistérios profundos, mas para nos
permitir saber a hora em que vivemos. Você descobrirá essa citação na “Septuagésima Semana de Daniel”
e isso é Efésios 1:15-17; e termina onde o irmão Branham disse: “Você tem tudo agora para por você em
um Arrebatamento”. E esse é aquele Espírito que está em nosso meio agora, mudando-nos e dando-nos o
que Jesus tinha.
78 Agora, e naquele tempo o irmão Branham disse: “Esse Espírito agora, que está em nosso meio, Se
tornará encarnado para nós, e nós O coroaremos Rei dos reis e Senhor dos senhores”. Isto será o Pai, Filho
e Espírito Santo, o Filho de Davi, o Filho de Deus, o Filho do homem, Lírio dos Vales, Totalmente Amável.
E isso é exatamente o que Timóteo diz bem aqui. Ele disse:
Que guardes este mandamento sem mácula, para – irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor
Jesus Cristo; a qual a Seu tempo mostrará o bem-aventurado, e único Poderoso, Rei dos reis e Senhor dos
senhores.15
79 Não existe alguém fora de Jesus, aquele Filho, que possa na verdade dar-nos o conhecimento, a
revelação, a verdade, porque essa é a razão pela qual Deus concedeu isto a Ele. E Jesus disse: “Eu sou o
caminho, a verdade e a vida. Eu sou a realidade. Ninguém vem ao Pai a não ser por Mim”... Assim por
diante você vê isto, e aqui está onde nós vemos a Divindade.
80 Então eu irei escrever no quadro aqui em cima, aqui na sala. Mas eu vou simplesmente ler para você e
eu não copiarei isto aqui embaixo, embora eu quisesse... nós iremos aqui só um pouquinho e faremos um
pequeno diagrama aqui. Colocaremos Deus aqui, e Ele é a cabeça. [O irmão Vayle escreve no quadro
branco. Seu diagrama completo está estabelecido como Figura P&R 6-1 – Ed.].
Agora lembre-se de que Deus é a cabeça disso tudo. Mas quando você chega à Igreja, existe a subcabeça, que é o Filho Unigênito, mas nós falaremos sobre isto.
81 Então tudo bem, Deus é a cabeça, Ele é soberano – Deus soberano – total. Veja, na realidade “total”
quer dizer “todo ele”. Então nós estamos olhando para a totalidade. Certo, domínio absoluto. Por quê?
Porque Ele possui isso tudo e é Deus. Domínio absoluto. Jurisdição absoluta – a mesma coisa. O que Ele diz
acontece. Autoridade absoluta. Por quê? Porque ninguém pode fazer qualquer coisa a não ser Ele. E o que
eles sabiam, eles obtiveram Dele. Eles ainda estão recebendo isto.
82 Certo, agora, o que Ele é? Ele é o último.16 Não há ninguém acima Dele. Um infinito, completo... E
você não pode usar a palavra “completado”.17 Assim é como se Deus completasse algo. “Ele é completo em
Si mesmo por dentro, e nada externo ou separado Dele”. [Estas palavras estão sendo escritas no quadro –
Trad.]
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Eu poderia usar ali um pronome como “isto”, porém eu não vou fazê-lo. Ou separar Dele pode
qualificar como Divindade. [“Sim”]
83 Agora eu quero fazer uma pergunta a você: nascimento designa separação ou não? Ora, certamente
que designa, e então você corta o cordão umbilical, certo? Então Jesus está separado, correto? [“Sim”]
Então Ele não é Deus. De modo algum.
Isso está qualificado como Divindade. E isso é porque não existem outros deuses além Dele. Eu irei
por “nenhum outro” – “nenhum outro além”.
84 Agora, o que você acha que aconteceria se alguém se levantasse e sentasse perto Dele? [Morte!] Ele
não pode tolerar isto. Não que Ele seja um invejoso. “Bem, Eu sou Deus, Eu fiz isto. Eu controlo as
coisas”. Não é assim de modo algum. Não é... Simplesmente não pode ser feito. Isso não pode ser feito. O
que aconteceu com o rei que tentou interferir com o sacrifício? Ele pagou um alto preço por isto.
Ele vive sozinho como Deus. Essa é a Sua Deidade, todavia rodeado agora não por densas trevas, mas
pela criação e assim por diante.
85 Certo, agora aqui... nós descemos aqui e aqui está onde entra o grande problema, porque nós temos
Cristo. Na verdade, nós não temos Cristo; nós temos Jesus, que é o Cristo. Veja, quando você diz: “Senhor
Jesus Cristo”, você está dizendo: “Senhor Jesus, que é o Cristo”. E “Cristo” é a parte estranha daquele
“nome” que é um assassino, porque “Cristo” pode significar “um ungidor”, “a unção” ou “o ungido”. Agora
você tem que compreender aquele. Isso mesmo. Eu não tento compreender.
86 Aqui está o que eu estou fazendo: estou mantendo o meu testemunho correto com o que eu estou
tentando mostrar a você. Tenho descrito Deus de todas as maneiras que eu posso, e agora eu estou
rebaixando isto porque lembre-se que antes que houvesse qualquer sinal de criação, nem mesmo um átomo,
uma Luz Se formou. Então não havia nada a não ser Deus, então a Luz deve ter sido uma parte de Deus e a
Luz era meramente, o que você pode chamar, a evidência de que existia uma separação do Filho do Pai –
Deus dando à luz a Seu Filho.
Você sabe que é por essa razão que o nascimento é uma coisa tão peculiar. A carne e o sangue não
podem herdar o reino de Deus. As pessoas tem algumas coisinhas misturadas aqui, mas está tudo bem.
87 Certo, “Jesus, que é o Cristo”. “Jesus...”, eu colocarei isso embaixo, “...que é o Cristo”. [Estas
palavras estão sendo escritas no quadro – Trad.] Aqui nós vamos bem aqui. Aqui está Ele. Tudo bem, agora,
o Seu princípio foi... Antes que Ele viesse à terra Ele é o Filho unicamente gerado. (...) Ele é o unicamente
gerado.
88 Agora, aqui está a essencialidade e a intrinsecalidade, porque estamos olhando para Deus como Deus,
que é Espírito, que é: Ele é o grande EU SOU e nada pode ser feito sobre isto. Agora, se a vida se aparta
Dele, este Filho será qualquer coisa exceto uma parte da vida de Deus? A resposta é não, e o irmão Branham
confirmou isto ao dizer quando a pergunta veio: “qual é a diferença entre Deus e Jesus”, e ele disse:
“Nenhuma diferença exceto que os filhos tem princípios”. [“Amém”]
89 Então agora ele está falando sobre a diferença, nada entre Deus e o Filho quanto à essencialidade e
intrinsecalidade. Assim, portanto, Ele tem que inclinar-Se à verdade e sem ser Deus. Ele nunca pode ser
Deus, mas o Filho de Deus. Essa é a razão pela qual Jesus pode corresponder às exigências quanto a
Hebreus 13:8, o mesmo ontem, hoje e para sempre, com os pentecostais com Marcos 16, Seu ofício, o que
Ele está fazendo. Da mesma maneira como Deus mesmo é Hebreus 13:8 de acordo com esta hora de
Gênesis 18, Deus o juiz descendo antes do fogo e antes do Filho descer em carne. E isso é o que você tem
na aparição hoje mesmo.
Certo. “Essencialmente uma parte, ou uma porção da vida de Deus, ou simplesmente de Deus...”
[Estas palavras estão sendo escritas no quadro – Trad.] “Deus”, como eu disse antes. Certo.
90 Agora separado de Deus. Agora, isso faz dois seres do Deus-vida. Agora aí dentro, você tem que
compreender que a Bíblia O chama de Deus vivo, e João diz: “Nele estava a vida. E a vida era a luz dos
homens”. Então você está lidando com o que se encontra dentro de Deus, dentro da Sua própria
intrinsecalidade para que Deus pudesse tirar de Si mesmo e por em Seus filhos e em Seus nascidos, sem ser
diminuído e nem de perder de qualquer maneira qualquer parte da Divindade.
91 Então nós estamos olhando para os filhos que agora tem a natureza de Deus inerente dentro deles
desde o nascimento. E em nenhum momento encontra-se dentro deles de que Deus tenha alguma vez lhes
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dado da Sua Deidade. Ele permite o domínio, Ele permite muitas coisas, mas se cada filho de Deus em
particular fosse levantado, e eles fossem contados como as inumeráveis areias do mar e todas as estrelas no
céu e tudo que já foi criado pelo Deus Todo-Poderoso, toda a compilação jamais atingiria a Deus, ponto
final. Porque estamos tratando com algo aqui que é vastamente além do nosso conhecimento, porém nós o
recebemos por fé. “Aquele que vem a Deus”, você acha que existe um Deus, venha. Você tem que vir pela
fé e você sabe que Ele é. Esse é o elemento Jeová, o Auto-existente.
92 E em lugar nenhum nós constatamos, como Dershowitz diz: “Deus estava Se educando”. Deus não
estava Se educando a Si mesmo, Deus é Deus. Você tem que ir ao absoluto, que é a soberania do Deus
Todo-Poderoso, dois seres com Deus-vida. Deus o Pai e Deus tem um Filho.
93 Agora note que Este está sujeito, sujeito. Agora, Ele não pode ser Deus se Ele está sujeito. Então Deus
não está sujeito. Então Ele está sujeito, Ele está sujeito a Deus. E Deus é o Seu Pai. Deste modo, portanto,
não a Deidade. Então nós compreendemos isto. Porque Deus não está sujeito a ninguém, embora seja
verdade de que as ações de Deus estejam sujeitas a Quem Ele é.
94 Agora aí, vê? Essa é a razão pela qual eu falo da intrinsecalidade e essencialidade. Deus é verdadeiro a
Si mesmo, porque Ele é a verdade – a vida eterna. Seja o que for que Ele faz é somente por causa do que Ele
é. Assim, portanto, o que Ele é indica o que Ele faz. Essa é a razão pela qual é tão importante conhecer a
Deus.
95 E agora lembre-se, no tempo do fim diz: “Nós O vemos face a face”. Vamos deixar isto claro, que é 1
Coríntios 13. Que é quando os seus dons se perdem; vamos dar uma olhada nisto. Sim, bem, não teremos
tempo de fazer muito mais por esta noite, porque brevemente nós estaremos encerrando. Bem, vamos tentar
obter a conclusão destas definições aqui de qualquer maneira. Agora em 1 Coríntios 13:8-13:
O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo
ciência, desaparecerá; porque, em parte, conhecemos, e em parte profetizamos; mas, quando vier o que é
perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia
como menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de
menino. Porque agora vemos por 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 a cari... amor,
estes três, mas o maior destes é o amor.
96 Agora, esse é o tempo do fim quando a perfeição chega, o que significa que todas as sete partes das
sete eras da igreja está terminado. E estamos agora no processo do “face a face” porque Deus está presente e
a Parousia – falaremos sobre isto em outra ocasião – quer dizer “Presença”; e “Presença” no Antigo
Testamento é face, f-a-c-e. E quando isto diz que Deus estava presente a Moisés, e Moisés estava presente a
Deus, isso era face a face. Agora você diz: “Bem, eu não acho que eu vi Deus face a face”. Se você viu o
irmão Branham, você viu a Deus, porque isso é tudo que você verá disso. E quando ele esteve face a face
com Deus e contou a você, então você tem uma procuração,18 você está absolvido, e você viu face a face.
97 Agora, permita-me dizer-lhe uma coisa: isto não é tão grosseiro como você pensa, quanto ao que eu
estou dizendo. Quando eu estava em Macon, Geórgia, algum tempo atrás, visitando Don Van Hoosier, isso
foi há muito tempo atrás, e eu fui apresentado a muitos conhecidos, realmente, aquilo que você poderia
chamar de um vital, encantador e jovem pregador. Afiado como uma lâmina de espada.
E ele disse: “Irmão Vayle, quando eu estava vindo aqui esta manhã, eu estava escutando o meu rádio e
eu ouvi três pregadores”. E ele disse: “De dois daqueles pregadores só o que eu ouvi foi uma palavra de
homem, mas do terceiro pregador, eu ouvi Deus”.
E aquele homem era William Branham. Ele nem sequer o conhecia.
98 Então sobre o que eu estou falando? Deixe isso penetrar. Aqui está um pegador que não sabia nada
sobre William Branham – nunca seguiu ele ou qualquer coisa. Porém ele disse: “Eu somente ouvi três
pessoas: duas, eu ouvi homens; mas uma, eu ouvi Deus”. E se ele ouviu Deus, eu vi Deus. [“Isso mesmo”] E
eu ouvi Deus. Que testemunho.
99 Assim, portanto, Ele está sujeito a Deus, portanto, não a Deidade, embora Deus esteja sujeito a Si
mesmo pela razão do que chamaríamos de Sua soberania, de Sua essencialidade e de Sua intrinsecalidade. E
“Ele é o Forte Preso à Sua própria Palavra”. [Estas palavras estão sendo escritas no quadro – Trad.]
18
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Assim, portanto, se você quer por Deus em uma figura humana de corpo e alma, Deus é governado
pelo o que Ele é e para nós a Sua manifestação ou corpo é a Sua Palavra. Então Deus está preso a Si mesmo.
100 E isso é a Escritura, porque aqui diz que quando Deus não pôde jurar por ninguém maior, Ele mesmo
jurou a Abraão, Ele Se interpôs. Isso não está na sua versão do Rei Tiago. Essa é uma tradução literal: Ele
Se interpôs. Deus é o Seu próprio juramento. Oh, isso é bom, e eu amo isto. Eu poderia gritar “aleluia!”
agora mesmo, mas ninguém gritará comigo. (...)
101 O próximo é o homem. Certo. Agora, “homem” leva o significado de duas coisas separadas. Número
um: é “genético”, quase “genérico”, mas “genético”. Não estamos falando nem de macho e nem de fêmea.
Estamos falando sobre raça. E ao mesmo tempo, estamos falando sobre o homem na raça. O homem é o
humano em contraste à fêmea, porque estamos tipificando. Vê?
102 Então tudo bem, aqui temos a cabeça. Deus é a cabeça de Cristo. Agora, Cristo é a cabeça do homem.
Isso é bíblico, não é? Tudo bem. Este aqui, em sujeição a Deus, vem através de Jesus, que é isto. Então Ele é
a cabeça; Ele tem que ser. Agora, sujeito a Deus, e Ele vem – e vem através de Cristo.
Agora, aqui em cima então, Jesus Cristo. Certo, Ele é o “mediador” e Ele é o “intercessor”. [Estas
palavras estão sendo escritas no quadro – Trad.] Isso cobre isto. Você vê por quê? Porque a obra da salvação
já está feita, o Sangue tem sido derramado por isto. Então agora Ele está aqui para nos pegar e nos manter
dentro. “Ninguém pode vir exceto por Mim”. Mediador. E depois Ele roga para nos manter dentro. Ele fica
perante Deus; Ele é o nosso Sumo Sacerdote, Ele é o nosso Advogado agora mesmo.
103 Então o Filho, Ele é o mediador e o intercessor. E Jesus é a cabeça do homem... Agora novamente aí,
isto é – estamos falando sobre os filhos de Deus, e isto é o homem. Lembre-se, Deus criou todos os animais,
Ele criou o peixe, Ele criou os pássaros e tudo, e então Ele disse: “Eu farei o homem”. Agora, isto não é um
macho. Isto é raça. Entende o que estou dizendo? Quando você fala “homem”, você pode chamá-lo de
“macho”, e você pode chamá-Lo “mulher”, “fêmea”. Porém “macho e fêmea”, são “espécie humana”. Vê?
Você pode dizer assim pelo fato de quando Deus permitiu Adão nomear os animais. Não havia fêmea para
ele, e a Bíblia disse: “Sem auxiliadora adequada”. E “auxiliadora adequada” não quer dizer que ela estava
ali para ajudá-lo. Essa é uma tradução ou interpretação errônea. Quer dizer que não havia ninguém da sua
espécie. Veja, temos espécie de ovelha, espécie de cachorro, espécie de porco, espécie de cavalo e agora a
espécie humana. Certo? E para quê eles estão ali? Multiplicação – produzir espécies. Certo. Nós
compreendemos isto.
104 Então, “Jesus é a cabeça do homem, e a cabeça da Igreja”. [Estas palavras estão sendo escritas no
quadro – Trad.] Aí estamos nós. Agora, dentro disso, nós descemos para o homem como um macho, então
nós temos uma espécie; e aqui nós temos o sexo envolvido, isto é, o sexo do macho, separando ele da
mulher. Então aqui embaixo nós temos a mulher. E o homem é a cabeça da mulher.
105 Então agora você está olhando para a cabeça da raça, do povo Noiva, da Igreja, que é Jesus; e Ele é
um homem, Se tornou um homem, Ele assumiu sobre a carne, semente de Abraão, e assim por diante. E
agora você tem mulheres debaixo do homem e esta é a Noiva.
E a mulher é uma “Noiva de um macho, ela é do macho como também de Cristo”. [Estas palavras
estão sendo escritas no quadro – Trad.]
106 Então agora, a autoridade da mulher tem que vir somente através do modo constituído que Deus tem
estabelecido na Igreja. Agora, o homem faz a mesma coisa. Estamos olhando para tipos aqui assim como o
físico, que está em nosso pequeno velho universo aqui. Então a mulher está sujeita ao homem. Então, isso
está certo, não se aflija com isso.
107 E aqui iremos obter a essência disto de modo que compreendamos que não estamos entrando em
algum tipo de negócio em que os batistas põem seu pescoço dentro de um laço. Agora, sabe, Carter deixou a
igreja batista porque ele tinha uma irmã que era uma pregadora pentecostal, mulher, e que orava pelos
enfermos e tudo mais; ela morreu agora. E eu não estou dizendo isto de maneira sórdida. Mas pobre velho
Jimmy Carter,19 só porque ele foi presidente não quer dizer que ele saiba de alguma coisa espiritual.
[“Amém”] Ele não tem uma noção sequer. E eu acho que Bush é um homem muito bom, mas Bush não tem
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uma noção sequer. Observe o que Bush está fazendo agora, e eu irei divagar, e voltaremos a isto. [“Amém”]
(...) Certo.
108 Por algum tempo agora tenho estado de certa forma batendo na imprensa sobre o que eles tem falado.
Eu apareci com o desgaste e você ouviu tudo sobre desgaste. Eu contei a você sobre os CEOs20 ordenhando
tudo; eles começaram falando sobre os CEOs. Eu lhes mostrei como que a AIDS está encobrindo a AIDS, e
a primeira coisa que eles falam sobre a AIDS outra vez. Mas eu perdi uma coisa. Eu perdi uma coisa
realmente fora do comum, e eu não sabia que o Sr. Bush, sendo convertido ao cristianismo metodista e uma
pessoa acima de tudo humanitária, está agora sugerindo com um monte de apoio, que agora o governo com
os impostos federais doem às instituições de caridades, especialmente da igreja, e permita-lhes distribuir a
ajuda.
A igreja e o Estado estão se reunindo, e você não será capaz de comprar e de vender sem eles
[“Amém”] ordenarem. Eu falhei nisso, sinto muito. Eu não tive toda a luz. [O irmão Lee Vayle ri – Trad.]
Mas eu tive parte da luz, e eu ri sobre isto. Bem, eu disse: “Lee, você certamente falhou nisso”.
109 Certo. Vamos voltar. Essa é a igreja fora de ordem, vê? Não sujeita a Cristo. Agora eu irei entrar em
Efésios aqui, e falaremos sobre a mulher. E falaremos sobre o homem, que na verdade constitui a Igreja.
Então aqui está. Em Efésios 5:18-32 aqui diz:
E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito; falando entre vós
em salmos, e hinos, e cânticos espirituais; cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração; dando
sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo; (Agora, isso diz a você
bem aí, que Deus no Pai – Deus o Pai é diferente do Filho, mas você está sujeito ao Filho porque Ele é
Aquele que leva você ao Pai) Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. (Agora aqui diz a você:
“sujeitai-vos uns aos outros, como tendes vós dado graças a Deus, no Nome do Senhor Jesus Cristo”) Vós,
mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como
também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a
igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. (Agora
observe, aqui está o lado do marido) Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a
igreja, e a Si mesmo Se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela
Palavra.
110 Agora, mostre-me os homens que estão fazendo isto, e eu mostrarei a você por que as mulheres estão
desobedientes. Os homens não estão agindo mais como Jesus Cristo, do que um “Deus sabe o que”. O irmão
Branham disse: “Sua esposa é a sua rainha”. Isso quer dizer que você está suposto a tratá-la como uma
rainha, mas então, ela está obrigada a tratar você como um rei, ou não existe um bom casamento.
111

Agora observe:
Para a apresentar a Si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas
santa e irrepreensível. (Agora, isso é o que o casamento pode fazer. Um casamento pode trazer tal vida
espiritual dentro disso que glorifica Deus dentro e fora) Assim devem os maridos amar as suas próprias
mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca
ninguém odiou a sua própria carne; antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja; (Agora,
existe uma grande lição aí. Eu poderia entrar em uma porção de coisas relacionadas à Escritura, mas eu não
irei fazer isto. Não temos tempo esta noite) porque somos membros do Seu corpo, da Sua carne, e dos Seus
ossos. (Você absolutamente é. Agora, com o Espírito Santo na Noiva, em cada indivíduo, isto se torna o
corpo do Senhor Jesus Cristo) Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher; e
serão dois numa carne. Grande é este mistério; digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja.
112 Bem, isso não é um grande mistério quando você entende que o homem está unido à mulher por um
juramento, e que Cristo está unido a nós por um juramento. Até mesmo Paulo disse: “Vivo pela fé do Filho
de Deus”.21 Ele nem sequer disse que ele viveu pela sua própria fé. E a propósito, se você quer saber por que
o irmão Branham disse que quando você é nascido de novo ou batizado com o Espírito Santo, tendo
contornado aquele corpo, não é grande coisa as pessoas pensarem nisso porque agora, com o Espírito Santo,
isso é proporcional. Você pode viver essa vida. Lembre-se que Paulo disse: “Tenho sido crucificado com
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Cristo, no entanto, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo na carne vivo-a na
fé do Filho de Deus que me amou e Se entregou por mim”.
113 Então o irmão Branham estava cem por cento correto no que ele disse. O segredo é... E o irmão
Branham disse que ele tinha isso, mas ele não contou a você e a mim de que nós poderíamos ter isto. E é
melhor nós termos isto. E eu posso prová-lo no Livro de Efésios: aprenda a sair do caminho, [“Isso
mesmo”] aprenda a sair do caminho. E como você sai do caminho? Sem mistério – simplesmente vá para a
Palavra de Deus.
114 Agora, as mulheres gostam de ser... Vamos ler isto aqui sobre a mulher. Vamos agora aqui,
primeiramente... Bem, vamos para 1 Timóteo 2:11-15... Oh, sim. Tudo bem.
A mulher aprenda – a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a
mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi
formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em
transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na
santificação.
115 Tenho falado disso muitas vezes, então eu deixarei isto. Mas o ponto é este: a mulher não está suposta
a assumir a autoridade sobre o homem, ela não está... Agora observe, a autoridade do macho estaria na
instrução, porque ele disse: “Não permito uma mulher ensinar, nem de usurpar autoridade sobre o homem,
mas de estar em silêncio”. Então isto tem a ver com a mulher e a Palavra. Essa é a razão pela qual a mulher
não pode pregar. E isso está novamente aqui em 1 Coríntios 14, veja, aí está onde Carter deixou a igreja. E
isso demonstra onde ele está. Uma pena para ele. E eu não tenho nada contra deixar a igreja. Ele teve muito
bom gosto em deixá-la, porém muitas pessoas também saem, mas elas não entram.
116 1 Coríntios 14:34-37:
Vossas mulheres estejam caladas nas igrejas; porque não lhes é permitido falar; mas estejam sujeitas,
como também ordena a lei. E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios
maridos; porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a Palavra de
Deus? Ou veio Ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta, ou espiritual, reconheça que as coisas
que vos escrevo são mandamentos do Senhor.
Agora as mulheres estão determinadas a pregar. Você não irá pará-las. Existe um companheiro,
lembre-se [irmão Telgenoff – Ed.]. (...) Ele disse: “Eva foi a primeira evangelista flamejante. Ela veio
correndo – contar para o seu marido”.
117 Então aqui constatamos várias mulheres que dizem que elas podem pregar e que elas lhe dirão: “Bem,
eu dediquei minha vida a Deus”. Não, elas não dedicaram. Elas dedicaram suas vidas contra Deus. [“Isso
mesmo”] E a única dedicação que você e eu podemos possivelmente ter é de ir à Palavra e ver o que Deus
requer de nós pela Palavra e depois cumprir a Palavra. Isso é dedicação. Qualquer outra coisa é um monte
de besteira. Tudo que você quer dizer é: “Oh, Deus, estou aqui para receber algo maravilhoso, e Tu és
maravilhoso comigo”. Esqueça isto.
118 Dedicação, primeiramente significa “morta”, m-o-r-t-a. [Risos – Trad.] e depois a parte seguinte é
“erradicada”. [Risos – Trad.] Tudo se vai, simplesmente tire isso de você. Depois fale alguém a você sobre
dedicação. “Eu dediquei a minha vida...”. O evangelho completo diz: “Eu dediquei minha vida para fazer
dinheiro”. Bem, isso é verdade. Você se entregou ao diabo. Isso é o que você queria de Deus – dinheiro. (...)
119 Certo, então tudo bem, aqui temos um quadro aqui e chegamos a isto, estamos bem aqui embaixo
agora. E aqui está todo o quadro aqui nesta luz, emanação de raios, que é Deus. E logo aqui embaixo está o
trono, e aqui está o Cordeiro. E ao longo daqui temos a Noiva, temos os cento e quarenta e quatro mil,
temos os anciãos, e temos as criaturas, e temos a criação – seja o que for que Deus fez – seja o que for que
Ele desejava. E então aqui fora, temos o restante deles. Esta é a Noiva. O restante deles, que seriam os
outros, e eles entram em sua glória. E não há necessidade de uma luz, porque o Cordeiro é a luz. [Veja a
Figura P&R 6-2 – Ed.].
120 Então aqui está para o que você está olhando: Deus, ponto final. O caminho para Deus através do
Cordeiro, o Filho. Deus atuando através do Cordeiro para conseguir o que Ele queria. A mesma vida desce
através daqui em uma Noiva – Deus conseguindo o que Ele queria. Os cento e quarenta e quatro mil – os
filhos de Deus, Deus obtendo o que Ele queria. Tudo através daqui e novamente surgem estes. Eles são
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virgens. O irmão Branham disse: “O mesmo material cortado do mesmo tecido, porém eles são
remanescentes”. Eles tem a mesma vida “como em Adão todos morrem, e de maneira idêntica, todos
permanecem vivos em Cristo”.
121 Então tudo isto aqui é a operação do Deus Todo-Poderoso, e Deus quer o Cordeiro, que entrega tudo
de volta ao Pai. Agora lembre-se, o Pai está aqui embaixo colocando todas as coisas debaixo dos pés de
Jesus, e a Bíblia ensina, e eu tenho provado a você da raiz da palavra “klousma”, que é “o Senhor desce
com um alarido”. E a palavra no grego na verdade significa “tornando sujeito”, que é um comando.
122 Então Deus está aqui embaixo agora, o Pai, tornando tudo sujeito a Jesus, colocando tudo debaixo de
Seus pés. Então virá um tempo quando o Filho entrega tudo de volta ao Pai, e o Pai Se torna Tudo em todos.
Agora, esse é um quadro de Deus em você. Você não é Deus, e a Noiva não é Deus, e não há nenhum deus a
não ser Deus. [“Amém”] Vê?
123 E isso é “Deus estava em Cristo” reconciliando os filhos em quem a vida de Deus estava dentro, e até
mesmo aqui embaixo. E os únicos que não tem a vida de Deus neles, até onde eu sei pela Escritura, porque
não há Escritura dizendo a você, são as quatro criaturas, o querubim, o serafim, e os anjos, e eles vivem
porque Deus quer que eles vivam. Porém eles na verdade poderiam ser destruídos. Por quê? Porque eles não
são eternos com a vida eterna de Deus neles, e essa é a razão pela qual o irmão Branham disse: “Chegará
um tempo quando você entenderá que você sempre foi salvo”.
124 A única maneira das pessoas poderem entender isto é ver o que diz aqui em 1 João 3:10, onde João
está falando e diz...
Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem comete o
pecado é do diabo; porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus Se manifestou: para
desfazer as obras do diabo. (Isso é apenas uma interpolação. Isso sequer deveria estar aí. Ele poderia ter
colocado isto em algum outro lugar. Ele já disse isto. Agora ele disse aqui: “Porque o diabo pecou desde o
princípio...”) Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado; porque a Sua semente permanece nele; e
não pode pecar, porque é nascido de Deus. (Ele está lhe dizendo que a fonte de sua existência é Deus:
semente! E lembre-se: cada semente produzirá fruto, de modo que a semente produzirá um corpo que
Deus ordenou do que está em Deus que Ele deu a você para ser um filho ou uma filha. Isto lhe diz bem
aqui:) Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, e
não ama a seu irmão, não é de Deus. (E depois ele põe em: “nem o que ama a seu irmão”. Esqueça essas
interpolações, desça até o versículo 12) Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão.
125 Ele está falando sobre as duas sementes. Então quem se importa com o que eles fazem? Eu não me
importo com o que eles fazem. Eu quero saber quem é a semente. Então dar a ela o teste da Palavra. Caim
foi reprovado no teste da Palavra, e ele fez o seu melhor para matar a semente. Abel nunca foi reprovado no
teste da Palavra. Então diga-me qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Esqueça isto agora
mesmo. Qual é a evidência de ser nascido de Deus? “Amém” para cada Palavra, e o Espírito Santo ilumina
Isto se você tem o Espírito Santo. Se você não tem, você é como a virgem néscia. Você não sabe o que diz.
126 Você pode dizer: “Bem eu não combato isto. Eu não sei. Eu apenas deixo isto. Eu apenas medito e...”
Meio parecido com o crente manufaturado, mas isso não está aí.
...Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as
suas obras eram más e as de seu irmão justas.
E quais foram as obras justas de Abel? Ele tomou o sangue de um cordeiro e derramou o sangue do
cordeiro. E Caim recusou fazer a vontade de Deus.
127 Porém ele disse: “Tenho isto bem aqui na Bíblia. Eu sei, eu posso ofertar os primeiros frutos. Oh, eu
amo os primeiros frutos. Eu não sou semente da serpente. Eu sou um rapaz muito bom. Sou simplesmente
admirável. Aqui está você, Deus”.
O que a Septuaginta diz? “Tu tens ofertado corretamente, mas se tu não tens discernido corretamente,
não tens tu pecado?”, e Paulo disse: “discernindo corretamente a Palavra da Verdade”. Aí está você.
[“Amém”]
De modo que aí está o seu retrato, perfeitamente alinhado, e você não pode escapar disto, de nenhum
modo, meio ou forma. Tudo bem. Jesus absolutamente não é a Deidade.
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128 Agora eu irei encerrar com uma dupla de Escrituras, e iremos para casa. Bem, você tem o culto de
comunhão primeiro. Vamos para Atos 2:22, e Pedro diz no dia de Pentecoste:
Homens israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós
com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por Ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis;
(Que tal isso? Você poderia ler mais adiante também, 23 e 24:) A este que vos foi entregue pelo determinado
conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos; (Responda a
pergunta: quem matou Jesus, os judeus ou os romanos? Bem, vá em frente, responda a pergunta) ao qual
Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que ela O retivesse.
129 Certo, vamos para 1 Timóteo, e todos nós conhecemos isto é claro, porque este é o espremedor que eu
usei no Canadá quando eles estavam tentando fazer de Jesus Deus. E eu disse: “Certo, permita-me ler para
vocês a Escritura que as pessoas tanto conhecem”. Então eu os levei aqui para 1 Timóteo 2:5.
Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e o homem – os homens, o homem Cristo Jesus.
Eu disse: “Por que vocês leem assim: ‘Há um Deus. Há um Deus e um mediador entre Deus e os
homens, o Deus Cristo Jesus’? Por favor, por que vocês mudaram a Bíblia?”. Veja, o diabo fez isto. Isto é
iniqüidade. Isto é iniqüidade. Quando você muda a Palavra de Deus, quando você A perverte, você está
cheio de iniqüidade. Então como que você pode fazer de Jesus Deus? Dê-me esta tolice de “Deus o Filho”.
Isso não irá funcionar porque isso não está aí. Certo?
130 Vamos ir a Hebreus [5:1-11]:
Porque todo o sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas
concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados; e possa compadecer-se ternamente
(Este homem pode ter compaixão) dos ignorantes e dos que estão fora – fora do caminho; pois que ele
mesmo (homem) está rodeado de fraqueza. (Mostre-me onde Jesus não foi testado com cada prova, e Paulo
disse que Ele teve toda a prova, todavia sem pecar) E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como
também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. (Agora, esse é um ser humano comum) E ninguém toma
para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não Se glorificou a
Si mesmo, para Se fazer Sumo Sacerdote, mas Aquele que Lhe disse: “Tu és Meu Filho, Hoje Te gerei”.
Como também diz, noutro lugar: “Tu és Sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque”. O
qual, nos dias da Sua carne, oferecendo, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que O podia
livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era Filho, aprendeu a obediência, por aquilo
que padeceu.
131 Diga-me como que Deus pode aprender obediência? “Oh”, você diz, “Bem, Ele é simplesmente Deus,
o Filho”. Bem, decida-se. Dê-me uma definição de Deus. “Bem, neste caso o Pai é assim e assado; neste
caso o Filho é assim e assado...”. Aha! Isso não é essencial. Isso não é intrínseco. Eu os desafio. Agora você
vê por que eu uso as palavras “intrínseco” e “essencial”? Porque elas estão certas. [“Isso mesmo”] As únicas
palavras que eu posso usar. Oh, eu poderia usar outras palavras. Talvez eu queira impressionar. [De modo
nenhum!]
E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que Lhe obedecem;
chamado por Deus Sumo Sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
Vê? Não existia ordem de Melquisedeque. A ordem era aarônica. Porém Ele teve que ser um homem.
Não havia jeito de que Ele não fosse um homem, testado em todos os pontos exatamente como nós somos.
132 Então nós vamos provar isto. Você diz: “Bem, eu não acho que prova isto”. Certo, vamos ir um pouco
mais adiante, Hebreus 2:9-10:
Vemos, porém, coroado de glória e de honra Aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os
anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos... (A
palavra “homem” não deveria estar aí.22 É todos os “filhos” – todo “filho”.) Porque convinha que Aquele,
para Quem são todas as coisas, e mediante Quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse
pelas aflições o Príncipe da salvação deles.
133 Isso lhe diz bem aí, que Deus fez tudo através de Jesus Cristo. Deus fez isto. Deus fez isto. Deus fez
isto! [“Isso mesmo”] Não me interessa se foi um cano de cobre ou um cano de plástico que trouxe o líquido
fertilizante, o líquido fertilizante que tornou as plantas vivas. Então seja o que for que Deus pos em Jesus,
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Jesus foi o condutor. [“Isso mesmo”] Deus fez isto. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Deus
estava em Jesus quando Ele criou. Deus fez isto.
134 Agora, eu não estou depreciando Jesus, porque se você tentar exaltá-Lo na posição de Deidade,
quando Deus disse: “Não há ninguém além de Mim”, eu diria que Jesus, Ele não pode ser. Mas vamos
somente dar um exemplo.
Uma mulher caiu de joelhos aos pés do irmão Branham e disse: “Meu Senhor e meu Deus”. E eu o vi
em seu esgotamento nervoso, rolando e se jogando como um animal selvagem ferido. Agora, se William
Branham, um homem, sofria isso agudamente, eu tenho uma ideia de que Jesus não estaria feliz com
qualquer um que tentasse fazê-Lo assumir o lugar do Pai. Por que quando que Ele glorificaria a Deus Nele
no lugar em que Ele está? [“Isso mesmo”]
135 Ouça, não faça de Jesus o que Ele não é, e eu poderia dizer mais coisas aí, porém eu não o farei. Para
mim, isso simplesmente não o faz, porque Jesus não é o absoluto quando Deus é o absoluto. Agora, Ele
pode ser o absoluto para o que Ele é apontado ser o absoluto. Isso é bom. Nós podemos ser o absoluto para o
que nós podemos apontar. Porém você nunca será Deus. Você não pode ser, porque Deus é Deus. Apenas
deixe-O ser. E se Ele Se cobre e Se veste com densas trevas, deixe-O estar até que Ele queira brilhar
completamente, porque Ele fará isto em Seu próprio bom tempo.
136 Tudo bem:
Porque, assim o que santifica, (Esse é Jesus) como os que são santificados, (Esses são nós) são todos
de uma origem; (Somos todos de um) por cuja causa não Se envergonha de lhes chamar irmãos.
Então onde isso nos coloca agora? Somos Deus? “Oh, bem, Deus foi um grande copo d’água, e aqui
está um copo vazio e outro copo. Este é Deus cheio d’água. Este é Jesus agora sem água, e este é a Noiva
sem água. Então Deus Se derrama nisso, e Ele Se derrama em Jesus. Nós ficamos sem Deus. Temos um
novo Jesus – na Noiva”. O irmão Branham não dizia assim. Ele dizia: “O knosis não é como se Deus Se
derramasse por vomitar ou arrancasse fora um braço ou uma perna, mas isso era uma máscara”. [“Isso
mesmo”] Isso era uma máscara.
137 Ou seja, Jesus plenamente Se representou, e agora ou você e eu queremos isso ou não, estamos para
plenamente representar Jesus ou o Pai. Quantos tem feito isto? A primeira coisa que você tem que voltar é
para a Palavra, irmão ou irmã. Você tem que voltar à Palavra porquanto não há outro recurso.
138 Então é para isso que estamos olhando, acredite em mim. E não há mais nada que você possa olhar,
porque como eu tenho dito, não há mais nada para que você possa olhar. Então Jesus não é Deus. Ele não é
a Deidade, mas absolutamente, Ele é completamente a cabeça sobre tudo isso, [mas] somente até onde Deus
O nomeou. E nós também estamos por cima de tudo debaixo de nós somente até onde Deus tem nomeado
isto, declarado isto, permitido isto, e quer isto. Oh, sim, sim. “Bendito aquele a quem Tu escolhes e fazes
chegar ao Teu trono”.23
139 Assim, portanto, temos um Deus soberano, e tenho estado falando sobre isto por algum tempo, e
agora, esta noite, eu acho que terminei. Eu não tenho tempo para responder perguntas, o que me torna muito
feliz, porque estou cansado. [Risos – Trad.] E eu estarei mais cansado amanhã, como todos nós sabemos.
Então tudo bem, vamos inclinar nossas cabeças em oração.
Pai celestial, viemos a Ti esta noite no Nome de Jesus, Te agradecendo pelo tempo em que passamos
juntos aqui na Tua Palavra. E, Senhor, se eu tenho dito alguma coisa que está depreciando e que não é
complementário à Tua grandiosidade, Teu poder e honra, eu Te peço que me perdoe e que me instrua no
caminho da justiça de maneira que eu possa falar a verdade, Senhor, porque eu quero estar na verdade. E eu
somente quero saber a verdade porque isso é a verdade; não que eu possa usar isto de uma maneira que seria
qualquer outra coisa do que para o propósito para o qual a verdade é dada, e isso é tudo, Pai.
E eu sei que se nós aprendemos a sair do caminho da verdade, e nós andamos na luz, que é a verdade,
nós teremos companheirismo Contigo. O Sangue estará nos purificando, estaremos amando um ao outro, a
graça e a misericórdia serão abundantes, e não importa o que aconteça, nós iremos até o fim, porque as
águas estão aqui esta noite para nos transportar para cima. E eu sei que isso pode soar como se isso fosse
muito maravilhoso, uma coisa encantadora, e de uma certa maneira, Senhor, isso é. Mas eu sei, Pai, que as
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águas profundas, o silêncio das águas profundas, embora não sejam traiçoeiras... e elas estão prevalecendo,
elas nos levarão para o outro lado.
Mas nós sabemos às vezes que isto será uma passagem escura. Isso pode ser aquilo que não será
agradável, talvez, de muitas maneiras para nós enquanto estamos resistindo até que o dia de nossos dias
estejam acabados. Mas haverá aqueles que serão transportados para fora daqui e as águas nos conduzirão
para o outro lado. A maioria de nós irá pela morte sem dúvida, mas eles são os mais velhos. Mas haverá os
mais jovens, Senhor, que estarão aqui de pé, quinhentos, cinco mil, sete... eu não sei, Senhor, mas eles
estarão de pé aqui quando os mortos saírem do chão, saírem das sepulturas, tendo companheirismo com
eles, e eles serão transformados. E aquele Espírito então, Teu próprio Espírito, Senhor, Tu mesmo, Pai
celestial, bendito Espírito Santo, nos levará para aquela reencarnação, e lá nós O veremos e O coroaremos
Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Então ajude-nos esta noite a estarmos preparados e esperando e a não abrir mão da esperança e nem se
desviar, e estar de qualquer maneira, Senhor, vir a se afastar desta Palavra, mas ficar por Ela, ficar atrás
Dela, e crer Nela e edificar sobre Ela até que sejamos o povo Palavra através do bendito Espírito Santo
trazendo-nos isto bem mais. Obrigado por Teu auxílio esta noite, Senhor. Então que todos os dias por vir,
que possamos proclamar a Tua graça enquanto nós permanecemos aqui e em companheirismo com nossos
irmãos e irmãs. No Nome de Jesus rogamos. Amém.
[O irmão Vayle continua com a parte do culto de Comunhão e do Lava-Pés – Ed.].
Obs.: As palavras contidas entre colchetes nesta tradução são de notas acrescentadas pelo Rev. Lee Vayle ao áudio
original.
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