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... esta noite, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor.
E antes de mais nada, eu Te peço para que nos perdoe
todos os nossos pecados, de omissão e de comissão,
também. Temos boa razão para crer que os pecados de
omissão são maiores em número do que aqueles de
comissão, porque contemplamos nossas vidas, e
confiamos que contemplamos nossas vidas atentamente
conforme a Bíblia; porém existem tantas oportunidades
que desperdiçamos, porque não tomamos a
oportunidade para ver nossos irmãos e irmãs em
necessidade. E, não somente nossos irmãos e irmãs,
mas também aqueles no mundo onde poderíamos fazer
algo de bom por eles e, através disso, glorificar Teu
Nome no céu.
Agora oramos, Senhor, para que Tu nos ajude em
nosso culto desta noite. Nós entendemos que isto será um tema particular, porém várias idéias, especialmente
correções, e oramos, Senhor, para que Tu nos ajude e nos guie. Em Nome de Jesus oramos. Amem.
1 Bem, sou certamente grato de estar com todos vocês. Eu não tenho muitíssimas oportunidades, e eu suponho
que existem mais oportunidades do que estou querendo admitir. Mas de qualquer modo estamos aqui reunidos,
e eu somente quero expressar minha apreciação e meu amor por todos vocês e todos aqueles que receberão este
DVD ou CD, qualquer que eles irão receber, porque sem você e sem aqueles que têm estado comigo todos os
anos, acima e abaixo aqui nos Estados Unidos e Canadá e na Europa e, também, na Austrália, Nova Zelândia, e
vários lugares onde eles têm me suportado em meu ministério. E o único modo que eu poderia ministrar,
naturalmente, é ter alguém para ministrar. E eu realmente aprecio isto e agradeço a vocês do fundo do meu
coração. Eu posso não ter outra oportunidade para expressar meus sentimentos, mas quero expressá-los esta
noite. Geralmente sou um que está tão preocupado a respeito do que eu estou para dizer, relacionado com o que
eu tenho estudado, que eu frequentemente não considero as pessoas na medida em que deveria considerá-las. Eu
me foco dentro do que estou próximo de entregar, e depois, eu entrego isto, confiando que a semente semeada
fará exatamente o que Jesus disse que ela faria.
2 Haverá aqueles que virão, e, naturalmente, se ofenderão pelo meu modo, porque não sou totalmente
amoroso e afável. E talvez eu devesse ser realmente doce e agradável e, você sabe, assim assim; mas não sou
tão rude quanto minha apresentação é.
Freqüentemente – bem, não freqüentemente, mas no passado tenho estado em lugares e pessoas têm estado
um pouco em alerta e um pouco com medo de mim. E eu me recordo de estar em Dallas uma vez – oh, há um
longo, longo tempo atrás, e havia esta irmã. Ela tinha ouvido que eu era um Doutor em Divindade, e bem [o
irmão Vayle ri – Ed.]. Não sou um Doutor em Divindade; um doutor de nada talvez. Porém ela estava bastante
atemorizada. E então, quando estivemos lá, minha esposa e eu, Alisen e eu, tivemos um grande tempo juntos,
em companheirismo e simplesmente tendo um grande tempo. Bem, ela havia estado tão temerosa por isto, você
sabe, que isto seria um tanto duro para ela e um tanto duro para nós, que ela havia feito arranjos com outra irmã
para nos tirar após dois dias. Bem, depois de dois ela não queria mais nos abandonar.
Então, isto de certo modo te diz, você sabe, que não sou tão mau quanto as pessoas pensam que eu sou.
Pessoas costumavam dizer “o amado João”, e “o velho Paulo”, e eu digo “O velho Lee Vayle, o mauhumorado”. Isto não é sempre assim; há um pouquinho de mel que pinga abaixo de algum lugar.
3 Agora esta noite irá ser bem cortante, porque eu irei olhar para três coisas que eu fiz de errado; não que isto
realmente mudasse coisas, mas isto dá a você uma aproximação maior relacionado ao que estou dizendo sobre o
que o irmão Branham já tem dito. Agora, no meio tempo, eu quero dizer isto e pôr isto no gravador, porque isto
poderia bem ser a última vez que estou em público para dar uma pequena mensagem.
Agora, quando eu comecei pregando (Isto foi quando eu estava com vinte e dois) eu somente queria sair por
aí e servir ao Senhor e fazer qualquer coisa que Ele me pedisse para fazer, se eu pudesse descobrir o que Ele
2

desejava que eu fizesse, e simplesmente saí para longe para pregar o melhor que eu podia para ser informativo,
e ser auxiliador, e nunca jamais tive a idéia em minha vida de que eu alguma vez desejasse ser alguém público
para que as pessoas erguessem os olhos para mim ou dessem algum tipo de reconhecimento ou crédito, ou de
qualquer forma me seguissem tanto quanto uma pessoa pensasse que eu fosse ordenado para algum tipo de
liderança.
4 Então, quando eu vim para esta Mensagem, eu tinha o mesmo desejo em meu coração, que era de
simplesmente pregar, ir a uma igreja, dizer até logo, ir à outra igreja, e uma forma de fazer meus contornos, se
aquele era o caminho que Deus queria que eu seguisse. E eu nunca desejei gravar qualquer coisa; embora, se as
pessoas quisessem fazer isto, bem, quem sou eu para dizer que elas não deveriam fazer? De qualquer modo o
que me importa? E então, eles as queriam para ser colocado no gravador de modo que elas pudessem ser
enviadas, e eu tampouco desejei isto. E então, isto chegou ao lugar onde pessoas queriam juntamente ler, e eu
tampouco desejei isto. E esta é a verdade: eu nunca desejei qualquer destas coisas. E para este dia, eu ainda não
as desejo. Tudo que eu queria fazer, e ainda quero fazer, é se eu posso ocupar algum pequeno canto em algum
lugar, algum pequeno vão, ou fazer alguma pequena coisa para alguém, especialmente por esta Mensagem, em
memória do irmão Branham, e pela bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, e pelas pessoas que pensam que
podem receber alguma coisa de benéfico à medida que eu ordeno um ministro ao longe.
Bem, é deste modo que isto tem sido, e é desta maneira se eu for viver outros trinta anos, o qual eu
certamente não desejo, ou confio que esta seria a melhor maneira. Não pensei em liderança, ou não pensei de
ser qualquer autoridade ou não pensei de ter qualquer coisa nem de ter alguém mais. Isso é simplesmente uma
atitude de irmão e de irmã. Isto é tudo que eu sempre tenho tido.
5 Agora tenho que admitir que tenho ficado fortíssimo pelo o que eu creio, e não voltarei atrás. Isso agora está
avançado para você recuar ou fazer o que você queira fazer; porém, quanto a mim tenho que ficar pelo o que eu
creio. E o que creio, eu ensinarei; e se você aceita isto ou não, isto não é conforme o que eu propus em meu
coração. Meu propósito é somente dizer às pessoas exatamente o que eu vejo, e esta noite eu direi a você um
ponto e você começará a entender mais perfeitamente, porém eu acho que vocês têm compreendido todos estes
anos de onde estou vindo.
Assim, contanto que temos isto no gravador, e as pessoas sabem de onde estou vindo, de que eu não tenho
ambições – nunca tenho tido. Estar de serviço, sim; ser auxiliador para o irmão Branham, absolutamente, e ser
auxiliador de você, e também para qualquer um, porque Deus dá o sol e a chuva sobre o justo e o injusto. E
você e eu não temos outra escolha. Se há alguém que tem uma necessidade, temos que suplicar por aquele
necessitado. E eu encontro isto muito – bem, a palavra poderia ser ‘estimulante’, muito ‘satisfeito’ – quando
descubro que há pessoas que posso ajudar, porque eu não sei onde a chuva irá cair ou onde o sol irá brilhar. Eu
apenas tenho que seguir adiante. E eu confio que vocês são da mesma opinião.
6 Agora, primeiro de tudo, começamos com uma correção, e a correção vem de Apocalipse 10:1, e ali, é onde
o Anjo Forte desce com um arco-íris por cima de Sua cabeça, um pé na terra, e um no mar, e Ele clama em alta
voz, dizendo: “Não haverá mais demora”.
Agora eu cometi um erro nisto, porque quando o irmão Branham disse que o Sétimo Selo é Apocalipse
10:1-7, eu de alguma forma tentei comprimir, e comprimi em minha própria mente e meu ensino... Apocalipse
10:1-7 foi na verdade o ministério do irmão Branham aqui na terra, isto é, do tempo, colocaremos de 1933 a
1965, porque isto é onde aquelas maiores visões vieram, e, depois, o irmão Branham faleceu.
Bem, então eu disse para mim mesmo e disse a vocês: “Se este é o ministério do irmão Branham,
Apocalipse 10:1-7, então quando o irmão Branham disse que era o Senhor Jesus Cristo que desceu e jurou pelo
Criador que o tempo não demoraria, então, que sendo o caso, que aquilo tem acontecido. Então, isto teria que
ser Cristo na forma do Espírito Santo”. Bem, vocês sabem, o irmão Branham usou aquele termo muitas, muitas
vezes, e isto é o que eu olhei. E eu disse: “Bem, agora novamente aí, temos que olhar para isto no sentido em
que Jesus disse isto: ‘Ninguém pode jurar pelo céu ou por Deus, nem por um fio de cabelo de sua cabeça’”.1
7 Então, eu estava pensando ali onde Deus jurou por Si Mesmo. Então, eu olhei para isto daquele ângulo
particular. Bem, agora, isso estava errado. O fato real do assunto é que Apocalipse 10:1-7 é o Sétimo Selo,
porém eu não me lembrei, eu não sei como, mas eu não me lembrei de colocar o Sétimo Selo como o irmão
Branham colocou isto, como uma candeia romana, um sopro, um segundo sopro, e um terceiro e um quarto, o
quanto for, até isto chegar ao tempo do fim. Então, ele disse: “O Sétimo Selo é o fim de todas as coisas. É o fim
das eras, o fim dos selos, o fim dos castiçais, o fim das trombetas, o fim das pragas, o fim dos tempos de Israel,
os tempos dos gentios, e assim por diante, até que Jesus desça e ponha um pé Seu na terra, e um no mar, e jure
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Mateus 5:34,36 – NT.
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por Aquele que criou os céus e a terra e assim por diante... que o tempo não será retardado, que o tempo tem
expirado”.2 Bem, assim isto é exatamente como o irmão Branham disse isto, e isto é exatamente como é, que o
Sétimo Selo somente acabará quando o próprio Jesus desce e jura por Deus que o tempo não demorará mais.
Assim, o tempo é absolutamente... Tudo tem expirado.
8 Então, estamos agora de volta à eternidade de onde viemos, e sabemos de onde viemos, porque estávamos
na mente de Deus. E, quando você se considera na mente de Deus como pensamento, nem por um minuto pense
que uma Palavra é um pensamento expressado, como pensar que você está em algum, (Do que eu chamaria
isto?) situação mística. Você está olhando para a realidade. E assim, quando falamos a respeito de estar na
mente de Deus, (E o irmão Branham disse: “Vocês foram uma parte de Deus”) não estamos falando nem sobre
algo que é misterioso e místico, ou algo esotérico, mas estamos falando a respeito do duro fato da realidade, e
estamos olhando para a genealogia de Deus nos filhos de Adão para baixo, todo o verdadeiro eleito e, depois, o
não eleito, no sentido de nós chamá-los de “virgem néscia”.
Eu não gosto deste termo de modo algum, e falaremos a respeito disto. Ficaremos nisto até um pouco mais
tarde esta noite. Eu gostaria de falar a respeito do remanescente da semente de Adão, porque isto, para mim, é
mais correto no sentido de que você adquira um melhor entendimento da Escritura.
9 Assim, você tem que me perdoar por aquele bu-bu3. Aquilo foi olhando para, como eu disse, Apocalipse
10:1-7, como o ministério do irmão Branham. Bem, não é isto. Isto é o Sétimo Selo, e o Sétimo Selo abre
debaixo do ministério do irmão Branham. Por exemplo, temos estado sob o Sexto Selo por um longo tempo,
não que temos visto qualquer evidência no sentido de que poderíamos associar isto com nós mesmos. Mas,
lembre-se; os duzentos mil cavaleiros4 eram demônios no Rio Eufrates, amarrados por Deus, e liberados no
tempo de Hitler e Stalin quando a perseguição chegou aos judeus, onde Deus disse: “Eu pescarei você, e eu
caçarei você”.5
Agora todos os estudantes da Bíblia corretamente dizem isto, quando você pesca, você usa uma isca. O
irmão Branham citou o irmão Bosworth sobre isto: “A isca esconde o anzol”.6 E isto é como foi nas reuniões do
irmão Branham. As pessoas não eram... elas estavam intrigadas. Sim, uma porção de pessoas estava intrigada,
porém uma porção de pessoas queria conhecer alguma coisa da realidade; e assim, eles foram para as reuniões
do irmão Branham. E, quando eles viram o sobrenatural, eles ficaram impressionados e arrastaram-se para onde
foram arrastados para a presença de Deus, e é a respeito disto que estamos falando o qual era uma isca.
E assim, Deus atraiu Israel. Ele deu a eles permissão. Ele disponibilizou a terra, e eles fizeram uma porção
de dinheiro. Eles podiam ter voltado cedo; eles não iriam voltar. Ele os atraiu, então Ele os caçou. E isto é
quando Hitler abriu aquela cortina de fogo contra eles, e ele assassinou multidões do povo judeu. E assim, isto é
o que estamos olhando neste instante particular ali.
Agora, se eu perder meu pensamento um pouquinho, você não se aborreça por causa disso. Eu apanharei
isto mais tarde em algum lugar logo mais adiante. Agora a coisa seguinte que eu quero trazer à sua atenção...
...Porque isto sobre o Sétimo Selo é bastante bom. Do tempo para a eternidade. E daqui em diante, isso está
chegando ao fim.
10 Agora a coisa seguinte de que estou pensando é sobre o que está no “Perguntas e Respostas”... Eu não sei
quando que eu cometi aquele erro, porém eu contei ao irmão John que eu devo ter estado em algum lugar em
Hong Kong, ou quem sabe onde, jogando xadrez chinês, porque eu nunca deveria ter dito o que eu disse.
Quando me foi dito que eu disse isto, eu nem mesmo me incomodei em olhá-lo para ver se eu havia dito isto. Eu
apenas tomei, você sabe, conhecimento, de que eu devo ter dito isto. Isso tem haver com o pensamento de onde
a Escritura diz concernente ao Senhor Jesus Cristo que “Ele não verá corrupção”.7 E assim, esta é a questão e,
eu não estava pensando... Devo ter estado em algum outro lugar, porque eu disse: “Bem, isto se referia a sua
forma de espírito ou a Palavra em forma de corpo”.
Bem, poderia se referir a isto naquele sentido, eh, de que não existe corrupção nisto. Você sabe, quando
você deixar seu corpo aqui, de acordo com II Coríntios 5, Paulo diz: “Não queremos sair daqui despidos, como
se não estivéssemos revestidos”, porém ele disse: “Quando você partir daqui, você irá assumir a vestidura ou
um corpo o qual é eterno”.
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Ver mensagem “O Sétimo Selo” (24/03/1963) §§ 231-233. Tradução GO – NT.
“Bu-bu” é a expressão de um bezerro. Ela é utilizada para ilustrar um erro grosseiro ou embaraçoso – NT.
4
Ver mensagem “A Festa das Trombetas” (19/07/1964) §§ 159-161 Tradução GVD. Observe o leitor que o irmão Lee conserva o
mesmo número mencionado pelo profeta quando na verdade o que as Escrituras falam são de 200 milhões (Apocalipse 9:16) – NT.
5
Jeremias 16:16 – NT.
6
Ver mensagem “Um Em Um Milhão” (24/04/1965) § 29. Tradutor Diógenes – NT.
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11 Bem agora, você poderia seguir até uma porção de vários pontos nisto sozinho, porém eu não quero fazer
isto. O fato é que aquele corpo não poderia se corromper, porque isto veio de Deus, e isto era eterno. Isto era
evidentemente uma parte da substância de Deus, o Espírito de Deus. E, quando partirmos daqui, e o irmão
Branham saiu daqui, para ir apanhar aquele corpo, o qual ele nunca teve. Jesus somente tinha aquele corpo. Ele
o pôs de lado para descer aqui.
Agora o pensamento aqui é que “Tu não permitirás que o Teu Santo veja corrupção”. Agora você associe
isto com Mateus onde o arcanjo disse: “Aquele ente santo que nascerá de ti se chamará o Filho de Deus... e o
chamará Jesus, e ele salvará o povo dos seus pecados”.8
Bem, a Escritura imediatamente te introduz para o fato de que aquele corpo era santo. E certamente ele era,
porque ele foi criado no sentido de que viria daquilo do qual foi criado. Assim, se você tinha isto o qual era
perfeito, criado por Deus, então aquilo do qual disto vem, tanto quanto a forma, seria perfeito com o que o
germe era.
12 Agora, veja; isto não é em nosso caso. Agora tudo que Maria fez foi dar a ele a substância para aquele
corpo. Você descobrirá que o irmão Branham disse isto.9 Agora o fato de importância é que você poderia usar o
termo de que ela era uma ‘incubadora’,10 e a química dela processada do seu corpo alimentou isto o qual ela, ou
nenhum homem, havia produzido. Isto foi uma criação. E assim, aquele corpo, tendo sido começado pela
criação, a criação de Deus, então aquele corpo, naturalmente, em si mesmo seria santo.
13 [O irmão Vayle vai ao quadro – Ed.] Agora, tenho conseguido alguns lápis [marcadores – Ed.] aqui, os
quais são muito valiosos, e não sou muito bom para ilustrar ou qualquer outra coisa, então nós somente poremos
aqui para a distração. E poremos aqui um largo círculo assim, e isto é seu corpo, e temos outra área aqui dentro.
E, veja, eu não posso nem mesmo ver você de maneira nenhuma, assim não estou fazendo muito bem neste
quadro aqui. Então, bem aqui está seu corpo, e aqui está seu espírito, e aqui está sua alma.11
Agora, vamos ir aqui em cima. [Apontando para a ilustração – Ed.] E isto é você, e isto é você, e isto é você.
Agora a Escritura diz, Maria falando: “Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu
Salvador”.12
Bem, quem é ‘meu’? Você tem obtido um espírito, e você tem obtido uma alma. Então, quem é ‘meu’? Isto
é seu corpo. Certo? Então, isto tem que ser você. Bem, isso está bem aqui. Agora seu espírito é você também,
porque ela disse ‘meu’. Agora, a palavra ‘meu’, creio que você talvez chame de um pronome possessivo. E, se
você diz: “Este dólar é meu”, isto é muito possessivo; então, isto é um pronome possessivo. Então, ‘minha’
alma e ‘meu’ espírito têm que ter alguém que tem isto. Você me acompanha? Bem, isto é perfeitamente natural.
Então, tudo bem.
Temos obtido aqui... Isto tudo é perfeitamente você. Assim, portanto, isto tudo sendo você e esta alma
especialmente, a qual é dada a você de Deus, e este espírito que é concedido de Deus e este é seu corpo aqui.
Agora seu corpo é um templo do Espírito Santo. Assim, agora como Paulo salienta: “Que tipo de pessoas
deveríamos ser, se nossos corpos são templos do Espírito Santo?”.13
14 Agora aqui é onde o velho nazareno e uma porção de pentecostais foram tremendamente legalistas ao ponto
onde isto foi, você talvez diga, e você simplesmente não poderia compreender isto; você não poderia sustentar
isto. Quero dizer, corri até isto, e isto foi tão abrasivo que isto foi patético. Eles falaram a respeito de uma vida
santa, que, bem, você sabe como os nazarenos disseram que a raiz do pecado havia sido erradicada, então eles
não poderiam pecar. Bem, então isto chegou ao ponto onde as pessoas tem pecado. O que você irá fazer a
respeito disto? Bem, então, você não irá reconhecer isto. Isto é tudo que você pode fazer. Assim então, você
vive sua vida como uma vida derrotada, ou toda vez que há um reavivamento, toda vez que há uma chamada de
altar, você tem que ter sua vida examinada, e você tem que vir e receber algum renovo.
15 Assim, olhamos para isto, e entendemos, então, que, se nossos corpos são templos do Espírito Santo,
deveríamos então nós mesmos nos comportar como templos do Espírito Santo. Agora Paulo dá uma muito
forte... Bem, isto é uma pequena repreensão bem forte contra o pecado, e ele menciona ali que o corpo não é
para fornicação.
Agora, se você lê literatura daquele tempo onde Paulo estava falando, a moral do povo era muito, muito
frouxa, e muito havia para ser cobiçado. E assim, portanto, havia uma porção de fornicação e adultério. Agora
8
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Paulo disse: “O corpo não é para fornicação”. E ele disse: “Você não sabe que aquele que está unido a uma
meretriz é uma carne?”14 e ele cita de Gênesis, onde Isto é falado lá: “Por esta causa um homem deixará pai e
mãe e apegar-se-á a sua esposa, ou se unirá a sua esposa, e eles serão uma carne”.
Assim, aquele ato foi dado somente para casamento e para procriação, porém como o irmão Branham disse:
“Os filhos são nascidos do desejo sexual”. E você pode imaginar quão poucos filhos haveria se o povo dissesse:
“Bem, eu quero me casar assim eu posso ter uma família”. Agora, existem alguns que diriam isto, mas como
eles teriam aquela família sem aquele desejo o qual é básico para o ato?
16 Agora, o que estou tentando dizer com isto é: como podemos ter moços e moças em nosso lar sem ensinarlhes o terrível pecado que começou no jardim e que tem penetrado por todos os séculos e que está aqui agora
em um lugar o qual é terrível para extensão disto, se você olha em volta, e quantos rapazes e mulheres são
realmente virgens, quando aquele ato é para ser reservado para o casamento e somente para o casamento, e que
isto resultará em, mais uniões, tendo filhos.
Agora, aqui está o ponto: Paulo disse: “Se você está em fornicação com uma meretriz, você se torna uma
carne com ela”. Agora Isto não diz que você está casado. Isso não diz na Bíblia. Você não pode fixar isto sobre
qualquer Escritura, porque fornicação... Paulo disse que a cama é imaculada; assim, você não pode alargar isto
para algum outro modo do que dizer: “Como pode as pessoas, adultas, não educar os seus filhos para o
entendimento de que isto é errado, porque seu corpo é o templo do Espírito Santo, e que você está unido como
uma carne?”.
17 Agora na América é dito que cada macho que tem havido, ou tem ou terá (Sem dúvida que agora isto é
mais) vinte fêmeas parceiras.15 Tenho tido uma. Quem ficou com as outras dezenove? Vê? Assim, se você tem
tido cinco ou seis parceiras sexuais, você tem estado unido como uma carne com aquelas pessoas. Como isto
pode ser? Como pode Deus não trazer juízo sobre um povo que é frouxo e lascivo?
Agora, eu entendo que todo mundo está fazendo isto. Eu entendo que possuímos uma sociedade permissiva.
Porém isto não elimina a Palavra do Deus Todo-Poderoso, e devemos nos esforçar, como nunca antes, a manter
nossos lares, não somente moral, porém acima da moralidade, manter nossos lares santos, e nossos filhos
santos; porque no tribunal do juízo, isto será muito, muito bom para nós e muito gratificante, se não temos
perdido o controle e feito aquelas coisas das quais Deus disse que não devemos fazer.
18 Agora, lembre-se também, a Bíblia diz: “Todo pecado é sem o corpo, salvo o pecado da fornicação”.16 Em
outras palavras, existe um pecado que afetará seu corpo. Pergunto-me quantos de nós esta noite aqui tem este
problema dentro de nós mesmos, o que está acontecendo conosco fisicamente, ou o que tem se passado
conosco.
Agora, não tenho tido nenhum problema com este pecado em particular. Tenho tido isto com uma porção
inteira de outros. Mas existe somente um pecado que pode afetar meu corpo e um pecado que pode afetar o de
vocês, que é a imoralidade. E agora isso está custando um grande preço hoje. Agora com os corpos sendo
ajuntados mais e mais... E isto é absolutamente físico, não apenas espiritual... De fato, a Bíblia diz, eu
mencionei isto: “Todo pecado é sem o corpo exceto fornicação”, isto irá atingir seu corpo, e isto certamente
atinge nossa sociedade abaixo ao pó. Isto começou com Adão e Eva; isto começou com Eva especialmente, e
Adão deu consentimento. E agora, daquele tempo em diante, todos nós temos este grande problema.
Aí então, como eu disse, este corpo é você. Não tente encobrir isto e dizer: “Bem, o real de mim é minha
alma”. Bem, certamente, é um fato de que isto é o real de você. Mas você é você no que você pode ser chamado
de tri-unidade, um composto. E não importa para o que você olha, você ainda é você.
19 Agora, vamos somente levar isto de volta à questão em que eu errei. Os anjos foram até a tumba e disseram
às mulheres: “Ele não está aqui; ele ressuscitou”.17
Bem, agora, só um minuto. Qual parte dele levantou da tumba? Isto não foi sua alma. Ela nunca teve
qualquer problema. Bem, ele teve problemas, naturalmente, porque ele teve que nos ajudar. Mas estou falando
agora do fato de que este corpo não poderia decair. Seu corpo, aquele corpo espírito-palavra estava em algum
lugar e estava vivendo e tinha vitalidade e todas as outras coisas que eram necessárias. Assim, ele não estava
falando a respeito de sua alma e de seu espírito; ele estava falando acerca de seu corpo.
20 Assim, a outra coisa é: Como você reconhece as pessoas? Agora, eu tenho um trabalho terrível de
reconhecimento, porque minha visão é ruim. Você tem que chegar bem próximo e, então, eu posso te
reconhecer. Bem, isto é uma ilustração, mostrando isto a você, e se eu não consigo ver seu rosto, então, você
14
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sabe, eu não te reconheceria. O rosto é a parte do seu corpo que as pessoas realmente reconhecem mais, embora
haja pessoas cegas ou surdas, pensando de cego, melhor, eles podem ouvir os passos das pessoas e reconhecer
de longe. E você pega cães e gatos que são da mesma forma – um carro se aproximando, eles reconhecem isto.
Porém nós, como seres humanos, reconhecemos pelo físico.
Assim, outra coisa aí é Maria, olhando para Jesus. E ela não podia reconhecê-lo. Ela viu o corpo e ela
pensou que ele era o jardineiro. Agora, quando ela ouviu sua voz, ela reconheceu. E, naturalmente, ela podia
reconhecer, e depois, suas feições. Agora no caminho para Emaús eles não podiam reconhecer suas feições
porque seus olhos estavam encobertos; eles não puderam ver isto...
21 Porém, o que estou tentando mostrar a você aqui é: você não diz: “Bem, minha alma... É isto; é isto; é isto.
Bem, Deus tem tomado conta disto. Agora, meu espírito, bem, isto foi concedido por Deus, e isto me é dado.
Agora, aqui... Não tenho me preocupado com isto, porque estas são as coisas mais importantes, as mais
importantes”.
Não, você tem que se preocupar com seu corpo, e você tem que tomar conta disto. Eu costumava carregar
em minha pasta – oh, anos atrás – cerca de duas a três páginas onde o irmão Branham... Eu tinha o irmão
Branham falando a respeito de vida saudável. Agora uma porção de pessoas não gosta de falar a respeito de uma
vida saudável. Mas, você sabe, seu corpo é um templo do Espírito Santo, e você está obrigado a tomar conta do
seu corpo e de fugir dos desejos da mocidade, e de fazer aquelas coisas as quais nos são mostradas na Palavra
do Deus Todo-Poderoso.
22 Agora vamos a outro ponto, e este é quando eu estava falando sobre a alma. Lembre-se, eu mencionei aqui
que Deus disse, ou a Palavra disse: “Deus soprou em Adão o sopro de vida, e ele se tornou alma vivente”.18
Bem, não houve lugar que eu já tivesse ouvido o irmão Branham alguma vez, e eu nada poderia recordar,
onde ele dissesse: “A alma foi dada por Deus”. Bem, eu coloco dois e dois juntos e aparece cinco, o qual é o
que você frequentemente faz quando você não segue muito, muito, cuidadosamente por tudo que o irmão
Branham disse. Assim, eu disse para mim mesmo, e eu disse a vocês: “Desde que a Palavra disse: ‘Quando
Deus soprou em Adão o sopro de vida’, e o irmão Branham disse absolutamente... que não era um sopro
normal ou ar normal. Aquilo foi na verdade o Espírito Santo. Assim, isso está encerrado”.
Então, quando Deus soprou em Adão o sopro de vida, porque isto é o original, então ele se tornou uma alma
vivente. Assim, como o irmão Branham disse: “Deus dá o espírito ao bebê; o bebê não está vivo, até ele deixar
o útero, e o espírito, salvo permitido por Deus, o bebê respira...” E isto é onde Clinton tem sua teologia dos
batistas, de que o bebê não vive até que ele respira. Assim, se você pode arrancar o bebê antes que ele respire,
então sem problema. Isso está absolutamente errado; isto não é a Palavra de Deus.
Mas de qualquer modo aí onde ‘pneuma’, que é ‘espírito’, pode significar ‘sopro’ também, é porque você
tem que visualizar; e eu acho que é em Hebreus, e eu penso que é ‘nephesh’. Você sai numa manhã fria e você
respira, [Toma respiração – Ed.] e você sopra ar quente dos seus pulmões para o ar, e isto cristaliza num
instante. Isto é ‘nephesh’, aquele ‘espírito’.19 Isto é intangível. O que você pode dizer? Você apenas sabe que
está aí, e isto é tudo que você pode dizer a respeito.
23 Assim, Deus concede aquele espírito. Mas agora, de onde a alma vem? Agora, nós conversamos a respeito
disto um dia. E o irmão Brian Kocourek estava lá em casa, e ele disse que pesquisaria isto. Assim, ele foi por
tudo até o fim e ele chegou à fita, e eu acho que se chama “Consolação”, e nela o irmão Branham diz duas vezes
que Deus dá a alma.20 Agora aqui estamos: Deus dá alma ao nascer; Deus dá o espírito ao nascer. Agora o
irmão Branham disse: “O bebê não está vivo”. Então, em uma fita, e o único lugar em que eu alguma vez ouvi
isto ou vi isto – que eu ouvi isto – ele disse: “Bem, deve haver algum tipo de vida ali, porque existe
movimento”. Porém isto não foi até... oh, perto de 1965... que ele realmente trouxe isto o que a vida realmente
era. E ele estava na granja de Demas Shakarian21, e eles estavam no laboratório. Assim, eles tomaram um
microscópio de grande poder, e eles mergulharam dentro de um banco de esperma, e eles puseram um pequeno
borrão ali e um pequeno ponto de um óvulo, e ele os observou girar em volta. E ele disse: “Milhares de
pequenos touros e vacas, bezerros ali dentro”. Ele disse: “Alguns vão por cima, outros vão por baixo, alguns
vão ao redor, alguns chegam, e eles tinham pequenas caudas, como um pequeno peixe; eles açoitam para
frente e para trás, para frente e para trás, para nadar. Alguns chegam até o ovo”, porém ele disse, “o ovo
somente recebe um único determinado”, e ele apontou para a predestinação.22
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24 Agora, no Jardim do Éden, Eva recebeu duas sementes. Agora na Bíblia, você encontrará a palavra
‘semente’ que se refere ou ao esperma do macho ou um indivíduo, como ‘Cristo’ é ‘a Semente Real’. Isto é um
indivíduo.
Assim, ela recebeu aquelas duas sementes e dois diferentes óvulos, e então aquelas duas diferentes criaturas
nasceram. Uma era um verdadeiro ser humano, e uma era meio humano e meio animal. Isto é vida, e eu não
posso definir isto mais do que ‘isto é vida’; isto é ‘um tipo de vida’. Agora, com Eva tendo feito isto, e Caim,
tendo matado Abel, e Caim tendo se casado com sua meia-irmã, (Isto é aonde a coisa chegou) e agora, quando
eles vieram, os quais eram os filhos da Luz e os filhos das trevas, isto é onde o irmão Branham disse que Caim
foi para a terra de Node, e lá ele teve esposas ou esposa, e eles cresceram até, como [? – Ed.]23 Wilkerson disse:
“Os filhos das trevas eram violentos, e eles caçavam, e eles apenas não foram um povo bom – muito belos, mas
não bons”.
Agora os filhos da luz eram pastores. Eles rebanhavam suas ovelhas, tomavam a lã, e o que vocês têm, e
cultivavam grãos e diferentes coisas. E eles eram bons e amáveis, porém você sabe, lá novamente, o sexo tomou
conta de ambos os lados. Assim, estes filhos da Luz, os filhos de Deus, os quais eram os descendentes de Adão,
os filhos puros, seres humanos puros, eles começaram a se misturar, porque estes filhos da Luz se tornaram
sensuais de uma maneira que eles não deveriam ter sido, e eles tomaram as mulheres. O irmão Branham disse:
“Aquela palavra não é ‘esposas’, mas ‘mulheres’”. Eles apenas conviveram com elas – algum número.
25 E assim, ao tempo de Noé, houve somente um, verdadeiro ser humano deixado, e que foi Noé. Assim, agora
você pode ver que Deus tem trabalhado pela eleição, porque em todos os corpos humanos, existem dois tipos de
vida. Assim, somente o Deus onisciente pode ordenar o esperma para o óvulo certo no tempo certo para o povo
certo, e isto trás adiante o Eleito, ou os filhos de Adão, e seria o Eleito e o remanescente. O irmão Branham
disse: “Você toma um rolo de tecido”; (Agora ele disse a palavra ‘rolo’. Ele não disse apenas “um pedaço de
tecido”, ele disse “o rolo de tecido”) “você estende isto sobre uma mesa, e você coloca o molde, e você corta o
tecido de acordo com o molde, e o resto você põe de lado como uma sobra...”. Bem, o tecido da sobra é idêntico
ao tecido do Eleito. Deste modo, realmente não há diferença. Como ele disse: “virgem néscia, e virgem sábia”.
Ele disse: “Todas elas são virgens. A diferença está na eleição”.
26 Assim, isto é o que vemos aqui na dádiva da vida. Isto vem de uma geração humana, e depois, aí vem o
espírito de Deus que concede a alma. E, se esta é uma alma de Deus, isto é uma parte da raça de Adão; o Eleito
está ali dentro. E, se isto é uma alma criada... Lembre-se, a besta tinha um lugar para uma alma, porém não
tinha uma alma, então Deus criaria uma alma para ela. E isto seria um passo acima para o espírito do animal,
porque agora esta criatura tem tido espírito, porém isto seria o espírito de um animal. Agora ele tem uma alma
que é criada, e ele não pode receber luz.
É por isto que você encontra estas pessoas muito religiosas como Caim no tempo de Jesus, quando houve
uma grande profissão, e até mesmo ao se estender onde haviam pessoas que eram pessoas muito finas. Eles
eram bons, e eles fizeram tudo que eles podiam fazer. O que Deus havia dito, eles desejavam fazer. Porém,
quando isto vem à realidade, não havia nenhum lugar ali. Por que, ora? Semente errada! Aquilo era uma terra
que parecia calçada, ou muitas pedras, ou muitos espinhos – não profundo. Porém, você observe, havia uma
terra boa. O irmão Branham disse isto oportunamente... “A terra com um fertilizante adequado, o correto... a
semente certa, dada na luz do sol certa, e a chuva, trará adiante uma boa colheita”.
27 Agora, vamos a outro ponto: (Como eu disse, isto seria cortante, e é) o assunto da ‘tenda’. Agora, tem sido
dito, e de modo correto, que o irmão Vayle acredita no retorno do ministério. Bem, isto é verdade, porque no
meu entendimento, o retorno do ministério era o irmão Branham voltando ao mundo e demonstrando em um
último grande grito de vitória24 a bondade de Deus e conduzindo todos aqueles que deveriam ser ingressados.
Bem, isso não está realmente certo, porque “ainda que alguém se levante dos mortos, eles não
acreditarão”.25 Agora, vendo que o irmão Branham... E eu costumava dizer que o ministério do irmão Branham
era paralelo ao de Jesus. Eu não digo isto nem mais um pouquinho. Eu digo que o ministério do irmão Branham
foi o exato ministério que Jesus teve. Agora, ele foi nascido de Ella e Charles Branham. Ele foi nascido um
pecador de duas pessoas pecadoras, e o mesmo com os ancestrais. Seu fundamento era católico irlandês, o qual
é aproximadamente tão mau quanto você pode chegar. Você apenas siga os políticos da América, e você o verá.
Agora, William Branham em parte alguma estava perto de Jesus Cristo como homem, porém através do
Sangue e do Espírito Santo a ele foi dado um ministério profético, porém não somente isso, mas a ele foi dado o

23

O primeiro nome mencionado pelo irmão Lee Vayle não pôde ser identificado pelo editor – NT.
Tradução literal para “hurrah” – NT.
25
Lucas 16:31 – NT.
24

8

exato ministério do Senhor Jesus Cristo de acordo com Mateus 12. E tenho lido isto para vocês muita, muitas
vezes, de modo que vocês sabem onde isso está em Mateus 12.
28 Agora, Jesus veio de volta naquele pequeno intervalo, na ressurreição para o seu rapto, e ele fez muitas
obras maravilhosas – muita, muitas obras maravilhosas, e ele também pregou a eles, como o irmão Branham
disse: “as glórias do reino”. Agora, o irmão Branham citou o menor texto usado na Bíblia que está em Lucas
entre a ressurreição e o rapto de Jesus Cristo. E as pessoas não ousaram se referir a isto, porque eles não
puderam sequer ligar ao fato de que o ministério de Jesus Cristo, Eloim manifestado em carne, seria dado aos
gentios no final de seu tempo, como Ele foi dado aos judeus para o fim de seu tempo, de modo que Deus
pudesse trazer juízo. Agora, Deus não poderia trazer juízo sobre os gentios, até que Ele tivesse feito por eles o
que Ele fez pelos judeus.
Agora, você apenas tem que seguir. Porém o irmão Branham disse... E, deixe seu próprio pensamento
seguir, e creia nisto, e tudo se alinhará tão belo quanto possa ser, e será, alinhado.
Assim, o irmão Branham, na volta, terá, no meu entendimento, o exato ministério que Jesus Cristo teve em
seu tempo, e isso poderia seguir além disto; porque agora você não está olhando para o tempo do fim dos
judeus, você está olhando para o tempo do fim de tudo, porque estamos debaixo do Sétimo Selo. A candeia
romana – bang, bang, bang, bang. Isto continua até você estar de volta à eternidade.
29 Assim, no pensamento de Noé... Agora, Noé foi um pregador de justiça por 120 anos. Agora, podemos, com
toda honestidade, exatamente dizer: “Bem, ele estava martelando pregos por 120 anos com aqueles três
garotos”? O que fez Noé parar de contratar alguém? O que fez Noé parar de ir ao redor do mundo? O que o
levaria ao redor do mundo?
Agora, você sabe, a ciência tem finalmente provado que a luz é curva. O irmão Branham tem dito isto, e a
ciência está finalmente provando isto, e eles estão provando isto pelo uso de raios magnéticos, então eles podem
curvar a luz. E o irmão Dave estava me contando o outro dia... Ele disse que os cientistas curvaram a luz, e eles
observaram tão longe no espaço que eles puderam ver um mundo completamente diferente do nosso, um sol
com sua órbita e galáxias e a terra e a lua e todas as outras coisas. E ele disse: “Eles estão olhando atrás de um
visor de espelho”.
E eu pensava que isto fosse real... Isto é um pensamento científico. Temos tido um cientista melhor em
nosso meio do que estes pássaros aí fora. Isto é verdade.
Assim, não pense em pensamentos rígidos do velho fundamentalismo, porque ele está morto. O
fundamentalismo tem partido, a organização, os seminários, todos eles morreram; eles estão acabados. Você
não pode estar sujeito a qualquer outra coisa do que o profeta disse. E, lembre-se; Jesus tinha seus associados
por perto. Ele lhes falou, e eles falaram a outros.
30 Agora, quando o irmão Mosley estava aqui e sei que ele referiu a vocês a Apocalipse 14:6, quando este anjo
forte estava flutuando nos céus com o evangelho eterno. Bem, ele disse que ele acreditava que era o irmão
Branham. O irmão Branham disse que foi Lutero.26 Bem, quem que diz que não era Lutero e, também, para este
tempo do fim? O irmão Branham disse: “Toda a Escritura tem significados compostos”. Ele ilustrou, como
todos os fundamentalistas fazem: “Tenho chamado meu filho do Egito”.27 Aquilo foi Jacó e seus descendentes, e
Jesus também saiu do Egito.
Assim, como você viu estas coisas que são faladas por várias pessoas, não pense por um minuto que seus
testemunhos não estão corretos. Agora, eu sei que você pensou os mesmos pensamentos que eu pensei
concernente ao testemunho do irmão Mosley. Você diz: “Bem, este é o seu pensamento”. Bem, isto poderia ser
seu pensamento, tudo bem.
31 Assim, nós verificamos uma outra dupla de fontes, e uma fonte disse que os irmãos Mosley compreenderam
mal o irmão Branham – eles nunca tiraram isto do que irmão Branham disse. Então, eu verifiquei com outro
irmão, de fato, o irmão Billy Paul, (Isso não importa) e ele disse: “Bem, tudo que eu sei, irmão Vayle, é que eu
estava lá. Os rapazes Mosley disseram: ‘Podemos estar com você na tenda?’”.
E ele disse: “Pai, ele simplesmente deu uma olhada para baixo no chão, raspou seu sapato na grama, e ele
olhou para cima, e ele disse: ‘Vejo que você está lá’”.
Bem, tudo bem. E eu disse: “Bem, não há meio de eu descobrir isto, até eu ligar para o irmão Mosley”.
Assim, eu telefonei para ele. E eu disse: “Agora, irmão Evan, eu gostaria de saber isto: você teve outra
entrevista com o irmão Branham em outro tempo quando você saiu com ele com seus irmãos e disse: ‘Podemos
estar na tenda? ’ e que ele disse: ‘Vejo que você está lá’?”.
Ele disse: “Sim, irmão Vayle, e esta é a verdade. Eu nunca fui a ele. Ele veio até a mim”.
26
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Então, ele é a pessoa que disse: “Compraremos um avião, eu pagarei por isto”. Estou bem certo de que isto
é o que o irmão Branham disse: “Eu pagarei por ele”.
E ele disse: “Agora aqui está a coisa: quando eu terminar de pregar, eu estarei cansado, e eu quero que
você voe comigo para algum lugar onde eu possa caçar e ter um descanso”. E então ele disse: “nós
voltaremos”.
32 Agora estas coisas que estou dizendo a você é a verdade, como tenho descoberto por mim mesmo. Eu não
sei o que dizer a respeito de outra do que o fato que o irmão Branham disse para todos nós, “Apenas vivam
bem, vidas cristãs”. Agora, esta é sua melhor aposta: apenas vivam bem, vidas cristãs; faça o bem para todas as
pessoas. Se você descobrir que você pode fazer o bem para as pessoas, e para as pessoas fazerem isto. Não
espere por um elétrodo para repentinamente bater atrás de seu pescoço, e, você sabe, seus olhos brilharem. Você
não precisa disto. E aí estão outras pessoas...
E a outra coisa é esta, igualmente: você que é mais velho em Cristo... E você não tem que ser nem mesmo
mais velho do que as pessoas para quem você discursa, se você vê alguém ali que tem um problema que pode
estar indo para fora do caminho, e que talvez esteja sendo guiado por alguém, ou apenas algum problema, aí
fora, que você é obrigado, e, se você quer receber uma recompensa, a qual certamente não deveríamos
negligenciar a herança que está lá para nós – Moisés, não negligenciou, então por que deveríamos? – você
devia, e você está obrigado pelo amor, a falar para aquela pessoa ou pessoas de modo que você possa ser de
ajuda para elas, qualquer meio de ajuda que você pode ser.
Agora, oh que coisa, minha escrita é tão horrível. Bem, escute, isto não é... Esta é a escrita de Lois [Risadas
– Ed.]28 Isto não é culpa dela. Bem, bem, bem, bem, bem. Oh, sim, eu sei qual é ponto agora. O diabo está
tentando me tirar isto.
33 Você sabe, o irmão Branham... Eu o admiro. Enquanto você o ouve pregar... E não tenho mais autoridade do
que você tem para ouvi-lo direto ou colher as coisas, mas ele era tão amável e tão bom. Só uma vez eu o escutei
quando sua voz se levantou como a minha que se levantou certa vez quando eu estava tão furioso. Eu não digo
que o irmão Branham era furioso. Eu era furioso. Eu fui mau para este rapaz. E eu pedi desculpa. Eu não sabia
que isso estava cem por cento correto, porém conversamos sobre isto – não sobre a minha raiva. Conversamos a
respeito do que ele estava fazendo. Porém ele estava por fora acerca de colocar dons no chão.
Agora, veja, observe. Existem nove dons que são dados para a igreja, na igreja, como você está sentado
aqui, mas você não pode tê-los como estamos sentados aqui. Você tem que ter uma reunião separada, porque a
Bíblia disse... Paulo disse: “Se o inculto ou o incrédulo entram”.29 Bem, o incrédulo e o inculto, eles não estão
supostos a estar aí. Eles estão supostos a estar na reunião onde a Palavra está sendo pregada para a salvação e
assim por diante. Deste modo, esta é uma reunião para crentes especiais que o irmão Branham disse, (E eu
concordo cem por cento) que é exatamente como isto deveria ser. Aqueles são dons e eles são colocados na
igreja, e você tem que ter alguém à porta que pudesse discernir espíritos, de modo que você saiba quem você
está recebendo aí dentro.
Por outro lado, mesmo embora você possa discernir espíritos, você não pode dizer a este companheiro: “Ei,
não entre”. Você tem que somente estar ali, você sabe, para certificar-se que tudo está indo bem.
34 Bem, de qualquer modo, o irmão Branham nunca criticou, ou ele nunca fez qualquer coisa que parecesse
ridículo. Ele sempre foi apologético, e ele sempre tirava os olhos das pessoas para fora do povo e do sistema.
Agora, tenho sido muito rude a este respeito. Tenho sido crítico do papa e de outras coisas, e eu não deveria
ter sido, e peço desculpa por isto, porque você olha para este, não para este Bento, mas o Papa João Paulo II, e
ele não somente foi bem recebido pelos judeus, mas ele ajudou os judeus. Igualmente, ele se desculpou, o qual
nenhum outro papa havia se desculpado, pela crueldade dos jesuítas durante a Reforma, e assim por diante. E
ele fez haver um coração pela paz mundial, e ele fez haver um coração pelas pessoas que não possuíam bens.
E ele foi criado em sua religião, e ele deve ter sido um homem de grande conhecimento e escolaridade. E ele
certamente foi um homem que sabia que um papa mau estava por vir. E ele fez de tudo que ele podia para
manter o papa mau afastado, tanto quanto ele podia.
Eu estava errado em ridicularizá-lo, e quaisquer daqueles outros, porque esta não é a maneira adequada. O
modo que isto procede é que somos todos de uma só carne e sangue, e todos nós precisamos do Senhor Jesus
Cristo, e aqueles que O tem deveriam mostrar bem mais graça do que quaisquer dos outros que não tem o
Senhor Jesus Cristo. Assim, eu peço desculpa por isto. Eu não conseguia ler isto, e isto por que o diabo não
queria que eu me desculpasse, porém eu peço desculpa, e sinto muito por alguma vez ter dito algo sobre eles.
28
29

O irmão Lee não está conseguindo ler suas notas – NT.
I Coríntios 14:23-24 – NT.

10

35 Agora eu me pareço o irmão Branham, eu não concordo com seu sistema. Porém, quando isto vem a ser um
povo agradável, existem algumas pessoas católicas muito maravilhosas. Eu conheci uma vez quando minha
esposa e eu estávamos no México, e havia naquela mesma clínica, duas freiras entrando. E eu lhes digo, que
aquela freira, ela poderia ter sido uma milionária. Ela era tão elegante. Ela simplesmente tinha uma
personalidade e um amor em volta dela e uma graça e uma bondade que isto simplesmente faria você desejar
estar com ela e amá-la.
Ela contou como ela estava ensinando as crianças, e quantas vezes, talvez mais do tempo, ela teve que
sacrificar e dar às crianças alimento. Sem dúvida ela ficou sem, e por esta razão que ela estava na clínica tendo
problemas. Porém ela era extraordinária, uma pessoa graciosa. Não sei se tenho encontrado alguém assim, do
outro lado dos filhos de Deus que eu conheça, o que nós chamamos de Noiva de Cristo, que tivesse tanta graça
e beleza à altura dela. Deste modo, é muito errado cravar qualquer coisa em alguém. Apenas tente ser bom e
agradável. Isto é o que estou tentando fazer agora. Estou certo de que não posso compensar pelo tempo perdido,
porém então, faremos o melhor que pudermos. Então, tudo bem.
36 Temos ficado até tarde... Quero contar a vocês algo acerca de um sonho que eu tive. Agora, neste sonho...
[Começa ilustrando no quadro – Ed.]. Isto foi um sonho, e isto foi... Eu tive este sonho. E isto era uma árvore
que estava derrubada. Agora, isto era da espécie de um grupo de vidoeiro branco. Agora, o vidoeiro branco
frequentemente tem, como dois caules aqui em cima e outro caule como vindo aqui. Agora o fato de
importância é: em meu sonho eu podia somente ver, vagamente, os outros dois caules que estavam ali. Agora...
oh, tenho que... [Referindo-se a ilustração – Ed.]. Oh, está tudo bem. Aqui está meu tronco. Agora, o que
aconteceu em meu sonho foi que isto estava empurrado por cima assim sobre o chão.
Agora, quando você empurra uma árvore, digo, isso está parado assim, e você empurra isto por cima, e isto
quebra, de modo que isto dobra para baixo assim, e você tem estas pequenas quebras aqui. Isso está certo?
Vejam, as quebras vem aqui, e descem aqui. Eu pergunto, vocês estão me acompanhando? Huh? Vocês
entendem? Veja, se você empurrar a árvore por cima, ela se inclina desta maneira, e as partes que quebram
estão em cima deste jeito e nesta outra parte, e assim elas se uniriam juntas.
37 Agora, no meu sonho, isso não estava desta maneira; isso estava exatamente o oposto. Ao invés disto ser da
maneira que era, isso estava deste jeito, (Vê?) assim que as quebras estavam aqui em baixo, e um pouquinho
aqui. Porém a casca e a parte exterior da árvore estavam com vida. Agora, eu espero que a câmera possa pegar
isto, porque eu irei mostrar a vocês algo.
Agora, neste sonho, cerca de oito pés aqui, cerca de dez pés,30e ali estavam três pequenos... Eu não sei se
eles eram frutas ou nozes, porém eu sei isto: eles pareciam mutantes... Ou como vocês colocariam isto?
[Alguém responde – Ed.] Não, não é isto, estou pensando em termos onde você tem, onde eles são
geneticamente projetados, porque como eu os visualizei, isto era quase como uma substância humana, como
pele de ser humano, e apesar disso, isto tinha uma ponta, como de uma noz nisto, porém não era uma noz. E
qual tipo de fruta que era, eu não sei.
Mas fora daqui, ali vieram pequenos rebentos, como uma videira tem quando está indo escalar um muro. E
fora disso estava uma folha que se parecia com uma folha de parreira. Agora, por cima destes três estava uma
fruta, e ela era exatamente como uma pêra asiática. Agora, nenhuma delas parecia ter um caule. Elas estavam
direto nesta árvore aqui, vivendo. Agora aquele sonho durou apenas segundos, e tão logo eu vi isto, uma Voz
me acordou e a Voz disse: “Os ungidos dos últimos dias”.
Agora, eu não sei o que isso tudo significa, mas isto eu sei, que a fruta está agora vivendo afastada do último
remanescente, e tão distante quanto eu possa ver, da árvore que tem sido brutalmente derrubada. Como diz a
Escritura: “Eles crucificaram para si mesmos pela segunda vez o Senhor da glória”.31 Agora eu não sei muito a
respeito disto que eu pudesse... Porém isto é auto-interpretativo, porque a essência da coisa toda é que estes são
os ungidos do tempo final.
38 Agora aqui estava uma vasta fruta – muito diferente de todas as outras. Agora, isto significa que existe
alguém que será levantado em cena que tem um grande ministério que poderia ser dito para reproduzir de um
modo o ministério do irmão Branham? Eu não sei, porém parece que isto poderia ser assim. Agora, eu direi isto,
e você pode interpretá-lo da maneira que você quiser interpretar, mas eu já conheço uma tal pessoa que poderia
caber nesta lista. Agora, nós não nomearemos quaisquer nomes. Se pessoas podem vir, pregadores podem vir
para as igrejas que dizem que realmente crêem nesta Mensagem e enganam as pessoas com... Bem, eh, eu não
tenho palavras para descrever isto. Se eles podem ser absorvidos por tais pregações e testemunhos ridículos, e
dizem que seguem esta Mensagem, e então, se levantam e os seguem, eu digo: “Bem, deixe-os ir”.
30
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Eu não entendo isto; eu não entendo isto. Como você pode tomar um lago que é, oh, diria, dezesseis milhas
quadradas,32 e depois levantá-lo como um pequeno capim de um oz33 e dizer: “Olhe para mim! Olhe para
mim!”.
Eles fazem isto, e eles caem por isto. Assim, contanto que você pode dizer: “Olhe para mim” alto o bastante,
você irá convencer a multidão.
39 Ok, agora. Quero trazer isto à sua atenção tão esperançosamente que isto será de ajuda para você. Temos
estado falando acerca de Adão e a semente de Adão. Agora isto é o princípio de ‘um homem’. Eu trouxe para
você, do irmão Branham, o princípio do alfa e ômega, e vocês entendem isto. Agora isto é um princípio de um
homem, e isto é muito, muito importante para você. O irmão Branham disse: “Deus usa um homem”.
Agora, vamos apenas examinar isto. Deus disse para Adão, um homem, não outro homem. Ele era o único
homem. Ele disse para Adão: “Enchei-vos...”.34 Esta palavra é ‘afluir’. Isto é fluir, não ‘refluir’. A tradução está
errada. Isto é para encher o mundo inteiro. Agora, aquela ordem foi dada a um homem, e então a ele foi imposta
a responsabilidade de encher toda esta terra aqui, e ele é o único homem a quem foi dada aquela ordem.
Agora eu darei a você o plano inteiro da redenção de um versículo de I Coríntios 15: “Como em Adão” –
um homem, ordenado, comandado... O irmão Branham disse que “quando Deus dá uma ordem, ele faz um meio
para isto”. Ele ordenou que Adão enchesse toda a terra.
Agora, Adão morreu em pecado, e cada um morreu com ele. Agora, aqui está seu plano inteiro de redenção:
“Como em Adão, todos morreram. Do mesmo modo, todos são vivificados em Cristo Jesus”.35
Agora Adão, um homem; e Jesus, um homem. Ele foi o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro homem
foi terreno; o segundo homem, o Senhor do Céu.
40 Agora você apenas veja quão perfeito isto é. Quando o novo céus e a nova terra são completamente
completados, aqui está este homem, Adão, aqui em cima, e aqui está Jesus. Como em Adão, todos morrem. E,
“Adão, você está suposto a encher a terra inteira, sua semente, e suas somente. Você irá encher a terra inteira, e
ninguém mais”. A ordem foi dada; Deus fez um caminho. Agora ele fez um caminho para Jesus; como eu diria,
o novo Céus e a Nova Terra aqui, você irá ver todas a semente de Adão – nenhum outro ser humano – eles são
os únicos.
Agora, vamos somente pensar um momento sobre isto. O irmão Branham disse isto, oh, ponha-o desta
maneira: a Bíblia diz: “A salvação vem por um homem, Cristo Jesus”. Note que ele disse especialmente ‘um
homem’. Assim, observe o único homem. Agora note outra vez, o irmão Branham falou a respeito do ‘kenosis’
– ele chamou isto ‘keno’, ‘kenosis’. Isso está na mente de todos os fundamentalistas. E eles dizem: “Deus
derramou tudo de Si Mesmo em Cristo”. Aquela palavra ‘kenosis’ significa ‘derramar dentro de’. E o irmão
Branham disse: “Não como se Ele vomitasse, ou arrancasse fora um braço ou uma perna, porém isto foi uma
máscara”.36
Deste modo, o derramamento em Cristo foi Deus a Si Mesmo usando Jesus como uma máscara. Agora isso
está cem por cento certo. Um homem, não outro homem. Deus nunca entrou em vários homens; ele entrou em
um homem. E o irmão Branham disse: “Deus usa somente um homem por vez”.
41 Agora, aqui está onde estamos chegando. Eu entendo que daqueles que tem frequentemente ouvido isto, e
temos um irmão sentado aqui, que é formado pastor, que diz a mesma coisa, que Deus derramou-se em Jesus
tudo que Ele era, e Jesus derramou dentro da igreja tudo que ele era. Assim, eles têm... Creio que vocês têm três
copos ali. Um copo está cheio; este é Deus derramado dentro do filho. Tira-o fora. Cristo derrama-se dentro da
igreja. Tira-o fora. Então agora, Deus está na igreja. Isto nada é senão aquela doutrina ridícula do grupo
extremista Chuva Tardia o qual diz: “Este é o Eloim de Deus”, porque a palavra ‘Eloim’ é plural. Mas assim é
Balaão no plural. Todos os deuses estão no plural. Assim, não tente tornar Eloim plural. Uma pessoa.
42 Agora, você tem tido em mente uma pessoa, uma pessoa. Agora, vamos olhar para esta doutrina. Deus
derramou-se a Si Mesmo em Jesus – uma pessoa. Agora, é Jesus, então, indo derramar-se na igreja, ele mesmo,
em todo mundo?
Agora, existe uma fita, e eu não posso te dizer qual é, porém aqui está onde todas estas pessoas estão
totalmente confundidas, porque elas não ouviram o irmão Branham. O irmão Branham disse Cristo
derramado... “Tudo aquilo que Deus era, Ele derramou em Cristo. Tudo que Cristo era ele derramou na
igreja”, e ele disse, “Porém isto vem por um homem”.
32
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Deste modo, somente esta era viu Deus derramando na igreja, e Deus está aqui agora mesmo numa Coluna
de Fogo guiando-nos para o Milênio.
43 Agora, isto é o que eu queria trazer a você esta noite. E eu espero que você receba isto, porque isso está em
volta de todo o país. Porém isso não irá ser aqui, porque nós simplesmente matamos isto. Um homem, o irmão
Branham.
Eu não honro o irmão Branham como se ele fosse Deus; porém ele foi Deus para mim, e ele foi Deus para
você. Você me diz que eu ou você ou qualquer outro teve acesso a Deus. Ele foi exatamente como Jesus Cristo.
Ele nunca teve a onisciência de Deus, mas ele teve acesso a isso. Ele nunca teve a onipotência de Deus, mas ele
teve acesso a isso. Jesus disse: “Eu poderia agora mesmo chamar doze legiões, que são doze mil anjos. Eu não
farei isto, isto arruinaria o plano de Deus”.37
Assim, tudo bem. Cortante como isto é, sinto muito por isto, porém sinto muito por mim. [Risos – Ed.] Não
sinto por você. Estou muito agradecido a você, e muito obrigado. O Senhor te abençoe. Vamos curvar nossas
cabeças em uma palavra de oração?
Pai celestial, oramos para que Tu tomes as coisas cortantes que tenho dito... E elas não são coordenadas, isto
é certo, porém Tu podes conduzir isto tudo junto à mente das pessoas porquanto elas necessitam acessar a isto,
do mesmo modo como Tu tens me ajudado. E eu sei que Tu és capaz e desejando, e ajudará a todos nós
juntamente para acessar o necessário que Tu já nos tem providenciado por meio do Calvário e fazer-nos
perfeitos através da ressurreição de Jesus Cristo, O qual está intercedendo por nós.
Oramos, Pai, para que Tu possas se tornar mais e mais real para nós; e pela Tua graça, que possamos nos
tornar mais e mais real para Ti também, enquanto seguimos Tua Palavra agora.
Abençoe Teu povo aqui e aqueles que estão lá fora onde estes poucos DVDs e CDs irão, e que eles possam
entender e seguir a luz. Amamos eles mais do que a vida e desejamos poder estar com todos eles, como estamos
com todas as pessoas aqui. Que Tua graça possa ser concedida a todos nós, e que reconheçamos esta graça por
Tua honra e glória. Em Nome de Jesus oramos. Amem.
Irmão MacRae, esta noite é culto de comunhão.
Tradução Diógenes Dornelles

O áudio e vídeo original deste sermão estão disponíveis no site www.messagedoctrine.com
Para outras mensagens do irmão Lee Vayle acesse o site www.doutrinadamensagem.com.br
Ou fale com o irmão Domingos Rosendo no e-mail radiounife@hotmail.com
E-mail: diogenes.dornelles@yahoo.com.br
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