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Esta manhã nós veremos de onde partimos no domingo passado no parágrafo 87 de A Palavra
Falada é a Semente Original.
João 21:1-14. Depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de
Tiberíades; e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael,
que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão
Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram, e subiram logo para o barco, e
naquela noite nada apanharam. E, sendo já manhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não
conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer?
Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis.
Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem
Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. E, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com
a túnica (porque estava nu) e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco (porque não
estavam distantes da terra senão quase duzentos côvados), levando a rede cheia de peixes. Logo que
desceram para terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. (Agora, de onde vieram estes
peixes? Quem os pegou? Poderia o ressuscitado Senhor Jesus ter pescado um pouco antes que os irmãos
chegassem à praia? Agora, eu quero que você pense sobre isso por um momento enquanto nos
aproximamos mais na história da ressurreição...).
2
Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede
para terra, cheia de cento e cinqüenta e três grandes peixes e, sendo tantos, não se rompeu a rede.
Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu?
Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão, e deu-lhes e, semelhantemente o
peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado
dentre os mortos.
3
Esta manhã eu quero discursar sobre a Doutrina de Cristo porque se você não a usa como sua linha
de prumo para medir todas as citações e as Escrituras à frente, você irá naufragar o navio.
Como você sabe, o irmão Vayle havia mencionado o Sinal do Messias e que foi o sinal que Deus
deu ao povo antes da ressurreição, e então durante a ressurreição houve muitas provas infalíveis da
ressurreição de Cristo.
4
Agora, quando o irmão Vayle fez um comentário de que o irmão Branham se referiu ao seu
ministério como o sinal do Messias, e disse que ele não se referiu a isso como o sinal da Ressurreição,
eu pensei que ele devia ter passado por alto várias citações do irmão Branham sobre este assunto, porque
eu sabia que havia muitas, muitas citações do irmão Branham que se referiam ao que estava acontecendo
em seu ministério como o “sinal de Jonas” ou o “sinal da ressurreição”.
5
Agora, o Seu propósito ao trazer o Sinal do Messias era mostrar que somente àqueles que
aceitaram o “sinal do Messias”, ou vamos admitir isso, a mensagem e o ministério do Messias, foi dado
o privilégio para testemunhar das provas infalíveis de Sua ressurreição. Isso está em contraste com
muitos que crêem que o irmão Branham terá um ministério de retorno ao público. Agora, eu sei disso
porque eu estive associado por anos com muitos dos irmãos que ensinavam que ele teria um encontro na
casa branca e tantas outras coisas como estas.
6
Mas se cremos que as Escrituras são o nosso modelo, e que o ministério de Cristo no Alfa é o que
tem se repetido no Ômega, então a ressurreição do ministério não será um show aberto desta vez. As
Escrituras falam de Cristo aparecendo somente para aqueles que estavam procurando por Ele, e para
aqueles que já haviam recebido o Sinal Messiânico.
Atos 1:3. Os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis
provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias, e falando das coisas concernentes ao reino de
Deus.
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Mateus 27:52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram
ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e
apareceram a muitos.
7
Agora, ninguém sabe exatamente o quanto Jesus fez naquele ministério da ressurreição porque ele
não foi uma demonstração pública. Existem absolutamente poucas Escrituras que nos falam que quando
Jesus apareceu para este ou aquele discípulo, Ele fizesse algumas coisas bem espetaculares. E se Jesus
fez alguma pescaria então, o que impede do profeta de Deus fazer uma pequena caçada no Ômega por
aquele grande urso pardo que ele viu naquela visão? Hã? Eu quero que você pense. E aqueles lá fora que
estão ouvindo a este sermão, estou falando para aqueles que tem isso tudo resolvido de como que o
irmão Branham não terá um ministério quando ele retorna na ressurreição, e de que ele não irá caçar. Se
o Jesus ressuscitado pescou então o que há de tão estranho se um profeta caçador ressuscitado caçar
após a sua ressurreição? E você sabe, eu não creio que ele falhará desta vez.
8
Então temos que ouvir João nos dizer, João 20:30-31. Jesus, pois, operou também na presença
de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos
para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
E ele também disse em João 21:25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez; e se
cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se
escrevessem. Amém.
9
Agora, no entendimento de que o Alfa deve se tornar Ômega, o irmão Vayle esteve nos mostrando
que somente aqueles que tem aceitado o sinal do Messias neste dia estarão a par do ministério da
ressurreição, contanto que ele pudesse vê-lo pelas Escrituras, e eu sempre tenho ensinado isso também.
Não é isso que vemos no Alfa? João diz que muitos sinais que Ele fez na presença dos Seus discípulos
nem sequer foram escritos neste livro.
10 Depois ele diz: e se cada um dos quais fossem escritos, cuido que nem ainda o mundo todo
poderia conter os livros que se escrevessem.
Você acha então que Ele fez alguma coisa bem fantástica? Então em direção ao quê temos que
olhar no breve futuro quando a Ressurreição acontece?
11 Agora, o irmão Vayle admitiu que algumas pessoas chamam isso de um “retorno do ministério”,
enquanto que outras chamam isso de “um Novo Ministério”, mas para ser bem escriturístico ele disse
que devemos chamá-lo de “o Ministério da Ressurreição”.
12 Agora, existem muitos que crêem que o irmão Branham voltará e que repetirá um ministério que
também será um ministério público, porém eu simplesmente não vejo isso de modo algum. Não baseado
no princípio Alfa-Ômega. E até mesmo o próprio irmão Branham disse que isso não seria uma
demonstração pública. Então vamos encarar isto, de que exceto pelas viagens da África e da Índia, o seu
ministério tratou mais com uma reunião de igrejas locais. Ele não usou televisão e outras mídias de
massa para promover o seu ministério como Oral Roberts e todos os outros fizeram, e se ele não fez,
então não deveríamos estar fazendo deste modo também.
13 Do seu sermão O BÁLSAMO DE GILEADE (18/02/1961) § 12, o irmão Branham disse: Mas
lembre-se, irmão, essa mensagem está suposta a sacudir a nação ou a sacudir a igreja. Você não
procura por algo, alguma grande coisa descer pelos corredores. A mensagem de Deus será exatamente
para a igreja eleita. Estes sinais e maravilhas nunca serão feitos perante o mundo; eles não estão
supostos a ser. O presidente da Companhia Four Rose Whiskey, sua esposa estava... Ela é da Aliança
Missionária. Ela estava em uma das reuniões; ela chamou o irmão Bosworth, que era da Aliança
Missionária, e disse: “O problema é que você não está deixando esse dom tornar-se público”. Disse:
“O que eu vi na noite passada deveria ser feito nas capitais e assim por diante, da nação, ora”, disse,
“isso converteria, traria o mundo inteiro para o cristianismo”. Mas veja você, isso não foi enviado
para as capitais das nações. Vê? Isso foi enviado para a igreja eleita. Veja você, você não é... “Oh”,
eles dizem, “ponha o seu nome nas grandes placas, e atinja os principais grandes centros; leve na
televisão”. Isso não era.
14 O fato então é que a “Terceira Puxada” ou o “ministério da tenda” ou mais corretamente
declarado, “o Ministério da Ressurreição” não será uma exibição pública, mas será para o eleito que
recebeu o sinal do Messias nesta hora.
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15 Novamente do seu sermão O QUE É UMA VISÃO (8/04/1956) § 99-101. Agora, aqui está algo.
Note bem. Existe uma diferença entre o Anjo do Senhor e aquela Luz, porque eu ouvi alguma coisa se
movendo, como isto faz quando isto vem aqui na plataforma à noite, de certo modo como um [O irmão
Branham faz um som “whew”– Ed.] e como um fogo açoitando em volta – labareda de fogo. E isto me
deixou, e isto foi direto para baixo sobre o topo daquela audiência e foi e ficou sobre o topo daquela
pequena construção, e então se assentou sobre o topo disto. E então quando Isto fez, este Ser que estava
de pé do meu lado, atrás de mim, a mesma voz, a voz do Anjo, Ele disse: “Eu me encontrarei com você
ali, e esta é a terceira puxada, mas ninguém saberá nada a respeito disto”. E eu disse: “Bem, eu não
entendi porque ali. Por que ali?”. Ele disse: “Desta vez Isto não será uma demonstração pública”. E
eu disse: “Eu não entendo porque ter que ir até aquele quarto, assim”. E Ele disse: “Não está escrito
pelo nosso Senhor: ‘Quando tu orares, não seja como os hipócritas os quais gostam de serem ouvidos
perante os homens, mas entre em secreto no quarto e ore para o Pai o qual vê em secreto, e Aquele que
vê em secreto te recompensará abertamente?’”. Isto é perfeitamente a Escritura; o tempo todo é. E eu
disse: “Eu entendo”. Então Ele me tomou deste lugar e me colocou embaixo neste quarto onde eu
estava, e então Ele me falou o que fazer para a terceira vez. Agora, amigos cristãos, isto – quando eu
partir deste mundo, isto ainda estará em meu peito. Quando eu... Mas marque minhas palavras o que
irá acontecer...
16 JEOVÁ JIRÉ (24/02/1956) § 50. Quando conseguirmos nossa grande tenda aqui fora em
algum lugar, nós obteremos tempo de sobra e iremos através deles entre as fileiras. Observe a devida
ressurreição de como que ela se passa lá dentro, tão belamente. Somente fique enamorado Dele e Ele
revelará isso a você. E então, eu notei que... Você sabe o que Deus fez a Abraão e Sara lá? Eu lhe direi
o que Ele fez. Ele os converteu de volta a um jovem e uma jovem outra vez? “Oh”, você diz, “Irmão
Branham, isso é ridículo”. Mas Ele fez, Ele os converteu de volta a um jovem e uma jovem. Ele fez...
destinado para isto. Eu apenas fui enviado a você, a igreja, e é isto. Agora, creia nisso de todo o seu
coração.
17 Observe que o irmão Branham identifica a tenda com três coisas:
1) Seguindo entre as fileiras,
2) Observar a Ressurreição lá dentro,
3) Ele alude à transformação do corpo que ocorrerá lá dentro...
1) Seguindo entre as linhas, Quando conseguirmos nossa grande tenda aqui fora em algum
lugar, nós obteremos tempo de sobra e iremos através deles entre as fileiras.
2) Observar a ressurreição lá dentro, Observe a devida ressurreição de como que ela se passa lá
dentro, tão belamente.
3) Ele alude à transformação do corpo que ocorrerá lá dentro... Você sabe o que Deus fez a
Abraão e Sara lá? Eu lhe direi o que Ele fez. Ele os converteu de volta a um jovem e uma
jovem outra vez?
18 Agora, ao estudar as citações onde o irmão Branham falou do sinal da ressurreição, ou do sinal da
Sua ressurreição, ou do sinal de uma ressurreição, ou do sinal da ressurreição, havia de certa forma 72
citações em tudo isso que eu encontrei de lado a lado, e se você as estudar muito atentamente ele não
está falando do Filho de Deus que está aqui conosco, mas melhor, Aquele que ressuscitou o Filho de
Deus é que está aqui entre nós. Então na realidade nós poderíamos dizer que este é o sinal do
Ressuscitador que está aqui entre nós.
19 Agora, a razão de eu trazer isto é porque em várias das citações, se você não conhece a Doutrina
de Cristo, você cometerá o erro de pensar que ele está dizendo que Aquele que foi ressuscitado dentre os
mortos está entre nós, e todavia é Aquele que habitou no Filho de Deus que retornou à Igreja nesta
última hora exatamente como Ele fez com Paulo no Alfa.
20 2 Coríntios 5:19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes
imputando os seus pecados; e pôs em nós a palavra da reconciliação. E essa é a chave, bem aí,
entendendo como que Deus estava em Cristo.
21 João 10:38. Mas, se as faço, e não credes em mim, crede nas obras; para que conheçais e
acrediteis que o Pai está em mim e eu nele.
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22 1 João 4:15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus.
Agora, se Deus quer habitar em você isso não faz de você Deus. Isso faz de você um filho de Deus.
23 2 Timóteo 1:14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós.
24 Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
25 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em
vós? Outra vez, só porque o Espírito de Deus habita em você não faz de você Deus.
26 Romanos 8:11. E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós,
aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu
Espírito que em vós habita.
27 João 14:17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o
conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós.
28 João 14:10. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos
digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que habita em mim, é quem faz as obras.
29 João 14:20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.
30 João 14:7-21. Se vós me conhecêsseis a mim, também conheceríeis a meu Pai; e já desde agora o
conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe
Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai;
e como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As
palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim, é quem faz as
obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim; crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras.
Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as
fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o
farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se
me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para
que fique convosco para sempre; o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o
vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei
órfãos; voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis; porque eu
vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele
que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama; e aquele que me ama será amado de
meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele.
31 Nunca devemos nos esquecer da Doutrina de Cristo quando você lê qualquer das citações, porque
simplesmente tão certo quanto você lê, será testado em sua revelação. Portanto, você sempre deve
perguntar a si mesmo: de qual Jesus o irmão Branham está falando quando ele se refere àquele nome?
Caso contrário quando você ouve o irmão Branham mencionar o nome de Jesus ou outro você regressará
de volta à sua mentalidade unicista.
32 2 João 3-11. Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o
Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos
andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, senhora, rogo-te, não
como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos: que nos
amemos uns aos outros. E o amor é este: que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o
mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores
entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o
anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro
galardão. Todo aquele que prevarica, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem
persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco, e
não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem
parte nas suas más obras.
33 Agora, a Coluna de Fogo não era o Filho de Deus, o Filho de Deus era um homem. A Coluna de
Fogo era o Pai da Glória que habitou numa sarça ardente, que habitou em Seu Filho, e que voltou para se
encontrar com Paulo no caminho para Damasco, e que desceu nesta hora e teve Seu retrato tirado com
William Branham, o Seu Elias do tempo do fim. Este mesmo Jesus habitou em Seu Filho Jesus, como
disse o irmão Branham, que foi Jesus em Jesus. E lembre-se que Jesus veio em Nome de Seu Pai.
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Portanto, tenho ligado somente um apanhado de citações aqui, mas estou certo de que você pode
acrescentar mais, muito mais ao que tenho rapidamente colocado junto para a sua leitura.
34 QUERÍAMOS VER A JESUS (12/06/1958) § 55. Olhe. Quando Ele esteve aqui na terra,
quantos sabem que isso era a Coluna de Fogo que seguiu os filhos de Israel no deserto, de que Isto
era Cristo, o Anjo do pacto? Tudo bem. E quantos sabem que isto era Jesus em Jesus, aquele mesmo
Espírito? Olhe, quando eles O questionaram, São João 6, chamando sua...?... atenção a isto. Eles
disseram: “Você diz que é maior do que Abraão?”. E disseram isto: “Ora, você está com somente
cinqüenta anos de idade, ainda”. Ele disse: “Antes que Abraão era, EU SOU”. EU SOU estava na
sarça ardente. É isto correto? Uma Coluna de Fogo... Quando Ele esteve aqui na terra, Ele disse: “Eu
vim de Deus, e vou para Deus”. Ele disse isto? E depois, se Ele veio da Coluna de Fogo, Ele retornou
de volta a isso outra vez. Após Sua morte, sepultamento e ressurreição, São Paulo estava em seu
caminho para Damasco e uma grande Luz brilhante bateu em seu rosto e o cegou. Nenhum dos demais
deles viram Isto. Paulo viu Isto. Isto o cegou; ele caiu no chão. O que é esta Coluna de Fogo
novamente? “Saulo, Saulo, porque tu Me persegues?”. “Quem és Tu, Senhor?”. “Eu Sou Jesus”. É isto
correto?
35 ENVERGONHADOS DELE (11/07/1965), § 66. E eu disse: “O que você faria se você estivesse
sentado numa reunião e visto a Deus, o Espírito Santo, que é o único Deus que existe, operando em
meio ao Seu povo; Deus na qualidade de Pai, a Coluna de Fogo, e os profetas; Deus em Seu Filho, e
depois Deus em Seu povo? Isto são atributos de Deus, o grande Deus que cobre a eternidade”. Eu
disse: “Como seria se você visse Ele, em meio ao Seu povo, e fizesse o – o cego enxergar, o surdo ouvir,
olhar sobre a audiência e contar às pessoas o que estava errado com elas, igual como Ele fez quando
Ele esteve aqui na terra?”. Ela disse: “Eu creio que isto seria horóscopo”. Eu disse: “Você está numa
condição pior do que eu pensei que você estava. Seria muito melhor se você estivesse louca (Vê?); você
não seria responsável”. Porém eu disse: “Você simplesmente está possuída por um espírito maligno”.
Eu disse: “Quando Jesus contou à mulher do poço a respeito de seus maridos, quando Ele olhou para o
povo e percebeu os seus pensamentos, você chamaria aquilo de horóscopo?”. Veja, simplesmente tão
envolvida numa denominação chamada luterana, que qualquer coisa contrária a isto estaria errado...
Agora, Deus quer homens que estejam envolvidos na Palavra. Qualquer coisa contrária a Isto está
errado. Jesus disse: “Seja toda a palavra do homem uma mentira, e seja a Minha a Verdade”.
36 A INFLUÊNCIA DO OUTRO (13/10/1962), § 16. Agora, amanhã iremos ensinar como você se
torna aquele vaso, que Deus, o Espírito Santo pode operar através de você. Veja, Ele foi, Deus estava
em uma Coluna de Fogo, depois Ele habitou em Seu Filho, Cristo Jesus; e agora em Sua Igreja. Uma
vez Ele foi chamado o Pai, depois o Filho, e agora o Espírito Santo. Isso é Deus projetando-Se para o
mundo. A única maneira em que Ele pudesse entrar na Igreja era primeiro morrer pela Igreja para
santificá-La, para que Ele pudesse projetar-Se através de Sua igreja. Depois Ele disse em São João 15:
“Eu Sou a Videira; vós sois os ramos”. (Vê?). E o ramo apenas produz o fruto. O Senhor te abençoe.
37 ABRAÃO RESTAURADO (11/02/1961), § 91. Ele estava na Coluna de Fogo como Deus,
Jeová. Ele, ninguém podia tocá-Lo. O pecado estava tão longe Dele; Ele não podia chegar perto deles.
Então Ele veio e fez sombra sobre uma virgem, criou uma célula de Sangue em seu ventre. Surge o filho,
Jesus, corpo santo, nem gentio nem judeu, o próprio Sangue de Deus. E então o grande Espírito Santo
desceu do céu, o Espírito de Deus como uma pomba, descendo e entrou Nele. “Este é Meu Filho amado
(corretamente na tradução certa) em Quem Me comprazo habitar. Meu Pai habita em Mim”. Pergunte
a qualquer bom tradutor da Escritura e descubra se isso não está no hebraico. Sim, senhor. “Em Quem
Me comprazo habitar”. Jesus disse: “O Filho nada pode fazer por Si mesmo. Não sou Eu que faço as
obras, mas Meu Pai. Ele habita em Mim, Emanuel”. Não outro Deus ali em cima, e um outro aqui, e um
outro aqui embaixo; isto é paganismo. Um Deus em três ofícios: Deus o Pai Todo-Poderoso desceu e
habitou em Seu Filho Cristo Jesus. Ele deu Sua vida tentando encontrar-Se de volta no companheirismo
com o Seu povo, tentando voltar. Ninguém podia pagar o preço, todos pecadores. E o Seu próprio
Filho foi feito pecado por nós para afastar os nossos pecados. E isso permitiria que o mesmo Pai Deus
na forma de Espírito Santo descesse e habitasse em nós e operasse através de nós como Ele fez em Seu
Filho que foi criado. Amém. Aí está sua verdade.
38 JEOVÁ JIRÉ (17/04/1959), § 14. Deus sempre aparece na forma de homem, carne, para pregar
o Evangelho. Pouco antes do fim dos judeus, Deus Se manifestou em um corpo humano chamado Jesus,
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que era o Filho de Deus. Porém Deus habitou em Seu Filho. Deus estava em Cristo, reconciliando o
mundo Consigo Mesmo, ou expressando-Se através dos lábios de Cristo, o Seu Filho. Como Ele estava
em Seu Filho, porque Ele fez sombra sobre Maria e criou uma célula de Sangue. O bebê é nascido pela
célula de sangue que vem do macho, não da fêmea. A célula da fêmea é somente o óvulo. O germe da
vida vem do macho.
39 QUAIS SÃO AS OBRAS DE DEUS (4/04/1959), § 20. Agora, quando Jesus tornou-Se
conhecido aos judeus, vamos somente olhar para as Escrituras e ver o que Ele fez aos judeus para
fazer-Se conhecido como o Messias. Eu estava lendo do Livro de São João. Vamos somente tomar São
João, o capítulo primeiro. E enquanto lemos, descobrimos que depois que Ele foi tentado no deserto,
saiu, e Ele foi ungido com o Espírito Santo, que estava Nele. “João expôs o registro, vendo Deus
descendo dos céus como uma pomba, e uma voz dizendo: ‘Este é o Meu Filho amado em Quem Me
agrada habitar’”. E Ele habitou em Cristo. Deus, Jeová, o Pai habitou em Seu Filho Jesus Cristo,
tabernaculou ali, manifestando-Se, mostrando ao mundo o que Ele era. É por essa razão que os Seus
discípulos não puderam entendê-Lo. Eles disseram: “Você fala em enigmas”. Isso era algo que Jesus
estava falando, e algo que o Pai estava falando.
40 HEBREUS CAPÍTULO 7 – PARTE 1 (15/09/1957), § 52. Agora, o Filho de Deus teve que
descer através de uma mulher para ser criado aqui pelo ventre de uma mulher, porque através desta
mesma coisa vem a morte. E Ele não podia vir através da criação como Deus fez no princípio. Quando
Deus fez o homem no princípio, a mulher não teve nada a ver com isso. Deus apenas disse: “Que haja”,
e um homem veio do pó; Ele o chamou sem qualquer mulher ter alguma coisa a ver com isso. Mas a
mulher que então estava no homem... E Deus tomou a mulher do lado de Adão. É isto correto? E então
a mulher veio e trouxe o homem por meio do sexo. Então a única maneira que Deus poderia fazer...
Ele não podia vir naquela teofania. Ele não podia vir como Melquisedeque. Ele tinha que vir como
um homem, e Ele teve que vir através de uma mulher. “Tua Semente ferirá a cabeça da serpente, e sua
cabeça ferirá o Seu calcanhar”. Entende isso? Deus teve que vir por meio de uma mulher; e Ele veio
quando habitou no corpo de Seu Filho Cristo Jesus. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo
Consigo Mesmo. E Ele ofereceu o Seu próprio Sangue como um sacrifício, e deu Sua vida, para que
através do canal da morte, Ele pudesse salvar você para a Vida Eterna.
41 A ELE OUVI (19/05/1957), § 9. Agora, como no Filho de Deus. Agora, Nele, no Filho de Deus
estava a plenitude de Deus. Deus, Jeová habitou em Seu Filho, Cristo Jesus. Nós cremos nisso; todos
nós cremos. Sei que existe uma pequena inquietação sobre isso, e sobre a trindade, e assim por diante
assim, porém isso é simplesmente a condição carnal do homem. Eles ambos crêem na mesma coisa, e
eles simplesmente não ficarão ainda juntos o bastante para ouvir a isto; isso é tudo. Existe... Trindade,
eles não crêem que existe três deuses. Isso é paganismo. E os unicistas não crêem que Cristo era o Seu
Próprio Pai. Então, o que isto seria? Vê? Mas vocês dois crêem na mesma coisa. Mas contanto que
você se inquieta, Deus nunca te abençoará. Quando vocês simplesmente derrubarem os seus muros
abaixo e forem irmãos, e apertarem as mãos uns dos outros, Deus entrará e abençoará vocês. Isto é
exatamente correto.
42 PERGUNTAS E RESPOSTAS (15/05/1954), § 117. Então quando o homem caiu na carne... E
se Deus enviasse outro indivíduo além de Si Mesmo abaixo, Ele seria injusto. A única maneira que Deus
poderia justamente fazer isto era tomar o próprio lugar do homem. Como seria se eu dissesse para o
irmão Neville morrer por esta mulher aqui? Como seria se eu fizesse esta mulher morrer por esta
mulher aqui, se eu tivesse domínio sobre você? Eu não poderia ser justo e fazer isto. Se eu pronunciei
morte, e quero que você viva, tenho que assumir o seu lugar para te justificar. E então Deus que estava
na imagem do Espírito, sem imagem, melhor, a Bíblia disse: “Deus sem forma”. Tudo bem. Então
Deus tinha que ter uma forma, e Ele fez sombra sobre uma virgem e criou nela uma célula de sangue,
sem sexo ou qualquer coisa a ver com isso, e criou uma célula de sangue que se desenvolveu no Filho
de Deus. E Deus desceu e habitou em Seu Filho, Cristo Jesus, tornando-O Deus na terra. Quando
Filipe disse: “Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta”. Ele disse: “Tenho estado há tanto tempo
convosco e não Me conheceis?”. Ele disse: “Por que disseste ‘Mostra-nos o Pai’?”. “Ora”, Ele disse:
“Quando você vê a Mim, você vê o Pai. Eu e o Pai somos Um. Meu Pai habita em Mim”.
43 MOSTRA-NOS O PAI E ISSO BASTARÁ (10/06/1953), § 70. Deus está em Seu universo.
Deus está em Sua Palavra. Deus está em Seu Filho. Agora, vamos ver se Deus... Quando Ele esteve
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aqui na terra, você diz que isso foi o Seu Filho? Sim, senhor. Quando Ele esteve aqui na terra, Ele disse
que era Deus. Ele se parecia como Deus. Ele agiu como Deus. Ele curou como Deus. Ele morreu como
Deus. Ele ressuscitou como Deus. Ele era Deus, Deus, o Filho. Quando Deus o Pai desceu e habitou em
Seu Filho, Cristo Jesus, e Eles em unidade eram Um. Isso é o que Eles eram. Isso era Deus falando.
44 MINHA COMISSÃO (05/05/1951), § 27. Ele é o nosso Parente Redentor. Isso não é correto?
Que Deus estava manifestado em carne para tomar o nosso lugar, para ser um Parente para nós. Como
no livro de Rute e de Êxodo, e assim por diante, como isso ensina lá de como nos tornamos parentes
para Deus. E Deus desceu e habitou em Seu Filho, Cristo Jesus, e tornou-Se parente por nós. E Ele foi
o nosso Parente Redentor. E um testemunho público foi feito perante Israel às portas, como Boaz que
descalçou os seus sapatos para mostrar que ele havia firmemente redimido Noemi. E ao redimir Noemi,
ele tomou a noiva Rute. E Jesus, quando Ele redimiu a Israel, Ele tomou a Noiva gentia, e Ele fez um
testemunho público. Ele foi erguido no alto entre os céus e a terra como uma Insígnia, bem do lado de
fora dos portões de Jerusalém. E lá é onde o supremo preço foi pago. Lá é onde fomos redimidos. E
toda a nossa herança que estava perdida – nossa saúde, nossa força, nossa salvação – tudo aquilo que
estava perdido lá atrás na queda, foi redimido no Calvário. Aí está.
45 QUÉM É ESTE MELQUISEDEQUE? (21/02/1965), § 22. Observe, como o escultor, ele oculta
com uma máscara sobre isto. Isso é o que Deus tem feito nesta era. Isso tem sido ocultado. Todas essas
coisas tem sido ocultadas, e está suposto a serem reveladas nesta era. Agora, a Bíblia diz que estas
coisas seriam reveladas nos tempos tardios. É como um escultor conservando sua parte do trabalho
todo coberto até o tempo em que ele tira a máscara disso e aí está. E isso é o que a Bíblia tem sido. Ela
tem sido uma obra de Deus que tem sido encoberta. E ela tem sido oculta desde a fundação do mundo, e
seu mistério sétuplo, e Deus prometeu neste dia, para a era desta igreja de Laodicéia, de que Ele tiraria
a máscara fora da coisa toda e poderíamos ver isto. Que coisa gloriosa, Deus, “en morphe”,
mascarado em uma Coluna de Fogo, Deus, “em morphe”, em um Homem chamado Jesus; Deus, “em
morphe”, em Sua igreja; Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós, a condescendência de Deus. Lá
acima no santo, ninguém podia tocá-Lo; Ele se estabeleceu sobre a montanha, e até mesmo se um
animal tocasse no monte, tinha que morrer. E então Deus desceu e mudou Sua tenda, Ele desceu e
conviveu conosco, se tornou um de nós, e nós Lhe seguramos. A Bíblia disse em 1 Timóteo 3:16: “Sem
controvérsia, grande é o mistério da piedade, porque Deus foi manifestado em carne”, manejou com
mãos. Deus comeu comida. Deus bebeu água. Deus dormiu. Deus chorou. Ele foi um de nós: lindo,
tipificado na Bíblia. Aquele foi Deus sobre nós, Deus conosco; agora é Deus em nós, o Espírito Santo,
não a terceira pessoa, a mesma Pessoa.
46 QUEM DIZEIS SER ESTE? (21/12/1964), § 83. É Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo.
Ele é o Espírito Santo. “Eu vim de Deus. Eu vou para Deus”. E vemos a grande Coluna de Fogo entre
nós, Senhor, a mesma coisa como eles viram na primeira parte da Bíblia com Moisés. Vemos isso na
metade da Bíblia quando Paulo estava no seu caminho para Damasco. A vemos. Agora, aqui vemos Ela
novamente no tempo do fim. Três é uma confirmação; isso tem sido a Mensagem cada vez.
47 POR QUE TIVERAM QUE SER PASTORES? (21/12/1964), § 167-169. Observe como que
novamente o Deus imutável, o grande Profeta-Pastor levou aqueles que ficaram por Ele e com o Seu
ministério para o Monte das Oliveiras; o grande Profeta-Pastor, Aquele de quem estamos falando,
Jesus. Viu e ouviu o Pai (a mesma Coluna de Fogo) vindicar-Lhe, que vindicou a Moisés. O mesmo
Deus de quem Moisés falou, veio sobre Moisés e provou pela Coluna de Fogo de que Ele era Jeová que
estava guiando Moisés. Deus estava em Seu profeta pastor. Aqui Ele toma a outro Profeta-Pastor, o
grande Profeta, a Verdadeira Ovelha, Jesus, e escolhe três homens, e leva-os para cima no topo do
Monte das Oliveiras, e lá um – Jesus vindicado. E até mesmo Se excomungou de todas as outras
pessoas, e disse: “Este é o Meu Filho amado; a Ele ouvi”. E quando eles olharam para cima, eles não
viram ninguém, salvo Jesus somente. Isso mesmo. Ele era o único. Agora, isso encerra, pelo que me
toca. Vê?
48
PERGUNTAS E RESPOSTAS (30/08/1964), § 63. Ele criou um ventre que estava em uma
mulher. Ele não tinha ventre para nascer; Ele teve que tomar um ventre emprestado. Ele criou a terra e
não havia lugar para ser sepultado; Ele havia tomado emprestado uma cova no chão para ser
sepultado, José de Arimatéria, Vê? Eles tiveram que emprestar um lugar, todavia Ele era Deus,
provado que Ele era Deus. Agora, você entende? Não somos... Somos Messias, mas não aquele Jesus.
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Ele é o nosso Pai; somos apenas ungidos com o Seu Espírito, e essa é a razão de Sua Vida... E isso
apanha o povo. Veja, se você não endurece e pensa nisso direto, isso leva o povo a pensar: “Bem, este
sujeito seria o Messias”. Certamente que Ele é. “Este é alguém aqui que poderia ser”. Ambos são. Vê?
“Bem, como pode haver dois deles?”. Existem milhares deles. Vê? Mas veja você, Sua Vida é dividida
no dia do Pentecoste. Quando aquela Coluna de Fogo desceu, Ela se dividiu como línguas e se
estabeleceu sobre cada um deles, Deus dividindo-Se em meio ao Seu povo, porque a Igreja e Cristo são
Um, exatamente como o marido e a esposa são um.
49 PERGUNTAS E RESPOSTAS (23/08/1964), § 56. Agora, após Sua morte, sepultamento, e a
vinda do Espírito Santo, Paulo, que era Saulo em seu caminho para Damasco, foi jogado ao chão por
uma Coluna de Fogo, o Logos. E aquele judeu nunca teria chamado aquela Coluna de Fogo de
“Senhor”, a menos que ele soubesse que Ela era o mesmo Logos que o seu povo seguiu ao longo do
deserto. Vê? Agora, aquilo não era o Filho do homem; aquilo era o Logos. Agora, dizemos isto com
reverência, e amor, e respeito. Vê? Como Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente, e também
que nos últimos dias, como foi no tempo de Ló, ou no tempo de Ló em Sodoma, assim deverá ser no dia
em que o Filho do homem Se revela novamente, revelando-Se. Agora, neste último dia, o Logos que
estava sobre Jesus, do qual Ele tem se tornado de volta em Coluna de Fogo e desceu na terra para
(Eu ia dizer algo, mas eu observo a fita. Eles não creriam nisso se você lhes dissesse. Isso não faria
qualquer diferença. Eles... A pessoas não acreditariam nisso, porém eu omitirei isso) – mas desceu por,
como um juízo investigativo que avança.
50 FUTURO LAR (2/08/1964), §§ 300-301. A Cidade com o Trono em cima. Apocalipse 21:23: “E
não tinham necessidade de Luz, porque o Cordeiro e o Senhor Deus é Seu Luzeiro”. Vê? O Senhor
Deus é aquela Coluna de Fogo que seguiu os filhos de Israel através do deserto. E Ele está sobre o
Trono naquele Reino perfeito, quando o Reino que Jesus está por render ao Pai, para que Deus possa
ser tudo e em todos. Jesus se assenta sobre o Seu Trono aqui como o nosso José. Então o Rei é aquela
Luz que estará em cima do Monte de Sião e Sua Santa Luz inundará a cidade inteira. Aleluia.
51 O DESVELAR DE DEUS (14/06/1964), §§ 297-299. Lá, José, todos eles escreveram o que
aconteceu, cada um escreveu lá naquele dia. Mas quando Moisés entrou em cena, ele teve a revelação.
Ele havia encontrado a Coluna de Fogo, e isso foi revelado a Moisés como Gênesis. Ele havia escrito os
primeiros quatro livros da Bíblia; Moisés escreveu. Isso é correto? Porque ele encontrou Deus na
forma de Coluna de Fogo, velado na Coluna de Fogo. Quando Paulo O encontrou no caminho... Os
discípulos apenas escreveram o que eles viram Ele fazer, mas Moisés teve a revelação. Desceu ao Egito
por três anos e estudou e viu que o Deus do Antigo testamento era o Jesus do Novo Testamento, a
revelação: “Não fui desobediente à visão celestial”. Isso mesmo. Certo. E pense nisso. A mesma
Coluna de Fogo que veio sobre aquele homem que escreveu a Bíblia, é a mesma Coluna de Fogo aqui
hoje interpretando a Bíblia. Amém. Como nós O agradecemos por isto. O mesmo... Que conforto, que
identificação. Estou tão feliz de estar identificado nisto; eu não sei o que fazer. Eu preferiria ser
identificado nisto do que todos os batistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, e todos os demais
deles. Identificado naquela Palavra onde aquela Glória Shekinah e a revelação repousam...
52 O DESVELAR DE DEUS (14/06/1964), §§ 105-107. No Antigo Testamento, Deus estava
escondido quando Ele estava sobre o Seu propiciatório – sobre o propiciatório por um véu. No Antigo
Testamento Deus estava em Seu templo. Mas o povo entrava e adorava assim; porém lembre-se, havia
um véu (Amém) que escondia Deus. Eles sabiam que Deus estava lá. Eles não podiam vê-Lo. Aquela
Coluna de Fogo nunca mais apareceu lá. Você notou? Não existe nenhuma vez na Escritura, desde o
tempo em que a Coluna de Fogo entrou por detrás daquele véu, que alguma vez Ela se mostrou outra
vez até que Ela veio de Jesus Cristo. Deus estava velado. Quando Ele estava na terra, Ele disse: “Eu
vim de Deus e vou para Deus”. Então Paulo (após Sua morte, sepultamento e ressurreição), em seu
caminho para Damasco, aquela Coluna de Fogo estava ali outra vez. O que foi Isto? Saiu detrás do
véu. Glória a Deus. Ele estava detrás do véu. E o que estava velando aquela Coluna de Fogo? A Carne
de Seu Filho.
53 O DESVELAR DE DEUS (14/06/1964), §§ 58-59. E assim é Deus. Ele mudou a Si Mesmo de
uma Coluna de Fogo para se tornar um Homem; depois mudou a Si mesmo disso de volta no Espírito
outra vez; para que Ele pudesse habitar no homem; Deus representando no homem o que Ele realmente
era. Jesus Cristo era Deus representando no Homem, em um Homem, em um Homem. Isso é o que
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Ele era. Ele mudou da Coluna de Fogo, e depois havia entrado, que era o véu no deserto que escondia
o Deus de Israel. Moisés viu a forma de Seu corpo, mas na verdade Ele estava escondido o tempo todo
por detrás desta Coluna de Fogo, que era o Logos que saiu de Deus. Agora, descobrimos aqui, agora,
que desde o Pentecostes Deus não está representando em homem, ou agora Ele está representando
através do homem. Vê? Ele estava representando em um Homem então: Jesus. Agora, Ele está
representando através do homem que Ele escolheu para este propósito. Deus na forma de homem, Ele
mudou a Si Mesmo da forma de Deus para a de um homem.
54 UM JULGAMENTO (27/04/1964), § 79. E observe, tem que haver um sinal. E este sinal deve
ser Escriturístico. Jesus disse: “Eu vim de Deus e vou para Deus”. Ele era a Coluna de Fogo que
estava na sarça ardente. Eles ficaram ali um dia e disseram: “Você é um homem com não mais que
cinqüenta anos de idade”. Ele poderia aparentar um pouco mais velho do que Ele realmente era. Seu
ministério era pesado. E a Bíblia diz: “Não havia beleza para que nós O desejássemos”, provavelmente
um pequeno Companheiro. Ele disse: “Você diz que não é mais que cinqüenta anos... Somos... nem
cinqüenta anos de idade, e você diz que viu Abraão?”. Ele disse: “Antes que Abraão era, EU SOU”.
Ele disse: “Eu vim de Deus. Eu era aquela Coluna de Fogo no deserto. Eu vim de Deus”. Ele foi feito
carne, o Filho de Deus. Deus fez sombra sobre uma virgem, criou uma célula de Sangue que gerou o
Seu Filho, no qual Deus morou naquele Filho. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo Consigo
Mesmo. “...e vou para Deus”. Após Sua morte, sepultamento e ressurreição, Saul estava no seu
caminho para Damasco e foi atingido por uma Luz, aquela Coluna de Fogo. Você acha que um judeu
chamaria qualquer coisa, algum tipo de ilusão de “Senhor”? Quando ele olhou para cima e viu aquela
Coluna de Fogo, ele sabia que aquilo era o que os seus pais haviam seguido ao saírem do Egito. Ele
disse: “Senhor, Quem és Tu?”. E Ele disse: “Eu sou Jesus”. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
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