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1
A doutrina dos Gêmeos não é bem recebida entre o mundo cristão porque não fala bem das
massas da humanidade que vivem no mundo de hoje. Afinal, Paulo disse em sua epístola aos
Gálatas: “Muito mais são os filhos da desolada, do que daquela que tem um marido”. (Significado?
Os nascidos bastardos ultrapassam em número os nascidos genuínos). E assim tem sido ao longo da
história da igreja. O religioso, no entanto, não salvo, sempre controlou a igreja. Basta olhar para
cada avivamento que brotou na história da igreja para saber que isso é verdade. Então por que nós
pensaríamos que alguma coisa diferente brotaria do avivamento que vimos nesta última hora?
2

O Que Faremos Com Este Jesus Chamado Cristo? (26/01/1964) §§ 96-98
E, hoje, os pentecostais se organizaram e assentaram-se bem como eles fizeram, é
exatamente a mesma coisa. E a Palavra está indo em frente, e Ela está diretamente Se afastando
deles. É exatamente isso, porque ficamos tão formais e tão cerimoniosos. Deixamos nossas igrejas
entrarem em qualquer tipo de condição e seguirem em frente. “Contanto que tenhamos membros é
só isso que é necessário, porque temos mais do que já tivemos antes.” Fazemos disso grande coisa.
Deixem-me contar-lhes algo, que é um antigo provérbio, que: “O diabo conta sua multidão, mas
Deus pesa a Sua.” É verdade sim, ainda hoje. Deus pesa você pela Sua Palavra, para ver se você é
encontrado em falta ou não. Não me importa multidões, quantos, quão impopular Ela seja. É a
Palavra de Deus sendo manifestada para esta hora. Exatamente isso. Não me importa multidões,
quem vem e quem não vem. É a Palavra de Deus que está em causa, como esteve lá no tribunal de
Pilatos. Pese-A, e veja o que encontramos, onde fomos achados em falta. Sim, senhor. Cremos que
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente.

3
A doutrina dos gêmeos, na verdade, surge da verdadeira e completa compreensão da eleição
e da predestinação. Você não pode entender completamente ou apreciar a doutrina da predestinação
e da eleição, até que você entenda que há duas partes da equação. Há uma videira verdadeira e uma
videira falsa. Há uma eleição para a glória e uma eleição para a condenação. Por isso, vamos
abordar os dois lados da eleição enquanto apresentamos este estudo.
4
A doutrina que trata das duas vinhas é apresentada em primeiro lugar pelo próprio Jesus
Cristo. Os apóstolos Paulo, Pedro, João e Judas também falaram desse entendimento doutrinário da
eleição. Por último, mas não menos importante, o profeta de Deus do tempo do fim, William
Branham, restaurou esta verdade doutrinal nesta hora.
5
Sabemos que Deus escreveu o Seu primeiro livro nos céus. Portanto o terceiro sinal do
Zodíaco é GÊMEOS. Ele representa duas crianças. Conhecemos esta constelação como Gemini.
Pollux é a mais brilhante das duas estrelas; Castor é a segunda mais brilhante. Sabemos também que
a mitologia antiga era uma perversão da verdadeira doutrina que Deus estabeleceu para revelar-Se.
Desta forma, na mitologia esses gêmeos são conhecidos como Hércules (o filho de deus nascido da
terra) e Mercúrio (o portador da luz ou mensageiro de luz).
GÊMEOS!
6
Os seguintes atributos e características são encontrados na doutrina das duas vinhas e cada
um estará ligado a um estudo mais exaustivo. Visto que esta doutrina lida com tantos aspectos da
Divindade e do plano da redenção, eu pensei que seria melhor não agregar todo o estudo em um
trabalho gigantesco, mas ao invés disso, apresentar a doutrina dos GÊMEOS em 4 partes
começando com as DEFINIÇÕES, em seguida passar para a FONTE, e de lá vamos estudar como
que esta vida é propagada através da SEMENTE, e depois identificar as características da vida ou
da natureza em cada semente. Nosso último estudo será o RESULTADO ou o DESTINO de cada
semente.
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7
Vamos começar este estudo dos gêmeos examinando primeiro a diferença entre Presciência,
Eleição e Predestinação. Hoje, muitas pessoas, especialmente os fundamentalistas e evangélicos,
são muito divergentes sobre do que se trata exatamente a eleição e a predestinação. O problema
principal, no entanto, não tem sido se Deus predestina ou não, tanto quanto à questão de escolha, ou
melhor, de quem é a escolha. Os homens querem tão intensamente estar no controle de suas
próprias vidas que tentam colocar o livre arbítrio como a última palavra na experiência de um
homem com Deus. Os homens, ao que parece, preferem ter a capacidade de escolher a Deus do que
permitir que Deus mesmo faça a escolha. Sendo assim, eles tentam explicar a eleição usando a
presciência de Deus, como desculpa para colocar a capacidade do homem de escolher acima da
própria escolha de Deus.
8

Romanos 11:33-36
Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão
insondáveis são os Seus juízos, e quão inescrutáveis os Seus caminhos! Porque, quem compreendeu
a mente do Senhor? Ou quem foi Seu conselheiro? Ou quem Lhe deu primeiro a Ele, para que lhe
seja recompensado? Porque Dele e por Ele, e para Ele, são todas as coisas; glória, pois, a Ele
eternamente. Amém.
9

I Coríntios 2:9-16
Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram
ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que O amam. Mas Deus no-las revelou
pelo Seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está?
Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos
o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos
é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana,
mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora,
o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e
não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne
bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para que
possa instruí-Lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
10
Desta forma eles dizem que Deus sendo onisciente e conhecendo o fim desde o princípio,
sabia quem seria e quem não seria salvo, e com base nesta presciência, Deus então elege aqueles
para a Glória que escolhem o certo, e Ele elege para a condenação aqueles que não escolhem o
certo. Ao acreditar nestes homens que colocam a capacidade do homem de escolher acima da
vontade soberana de Deus, é, desta forma, cair em erro.
11
Tenho assistido a seus seminários de apologética e um de seus mais brilhantes estudiosos, o
Dr. Norman Geisler, colocou a predestinação desta forma, usando uma história que ele contou: “Se
você estivesse em cima de um prédio olhando para baixo e visse dois carros indo em direção ao
mesmo cruzamento, e com base em sua velocidade e na distância do cruzamento, ao saber que eles
iriam se chocar, você seria responsável pelo acidente? Bem”, ele disse, “é assim que funciona a
predestinação. Deus conhece todas as coisas, sabe quem vai e quem não vai escolhê-Lo e então Ele
não enfia você através de um tubo e depois torna você responsável. Ele simplesmente conhece o seu
fim desde o início”.
12
Agora, isso pode dar a você uma estranha sensação sobre Deus, mas isso não se sustenta no
tribunal da Palavra de Deus. Para crer nisso, você deve estar disposto a jogar fora passagens inteiras
da Escritura e você deve estar disposto a crer que o homem é capaz por si só de fazer uma escolha
certa.
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13
Deus conhece o seu fim desde o seu início porque Ele predestinou o seu fim. Isso é o que
significa a palavra predestinado. Significa predestinar. Assinalar1 de antemão o seu destino.
Portanto predestinação é o caminho que você está destinado a tomar.
14
Vamos agora voltar para a Palavra e examinar as várias Escrituras que devem ser relegadas
ao lixo, a fim de se provar que o livre arbítrio tenha alguma coisa a ver com a eleição.
15

Em João 15:16, Jesus disse:
Não Me escolhestes vós a Mim, mas Eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e
deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto em Meu nome pedirdes ao Pai Ele
vo-lo conceda.
16
Agora, nós deveríamos parar bem aqui e descansar o nosso caso. Ou isto é para todos os
crentes ou não é. Se não é, então todos os crentes não são esperados para que dêem frutos, e todos
os crentes não têm o direito de pedir ao Pai em nome de Jesus e esperar para receber o que eles
pedem. Mas eu digo, Jesus está nos dizendo aqui que nós não escolhemos a Jesus em primeiro
lugar. Ele nos escolheu, e o nosso amor para com Ele e a aceitação Dele é somente em resposta à
Sua escolha.
17
Em I João 4:19, ouvimos João nos dizer: “Nós O amamos, porque Ele nos amou primeiro”.
Agora, ou isso é verdade ou não é. Então se isso não é verdade, devemos arrancá-la de nossa Bíblia.
E se essa passagem está errada, então o que mais está errado? Se cremos que Deus escreveu a
Palavra, que Sua Bíblia é a Palavra inadulterada de Deus, então temos que aceitar o que Ela nos diz.
Escritura não combate Escritura.
18

Em Deuteronômio 7:6-10, lemos:
Porque povo santo és ao Senhor teu Deus; o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe
fosses o Seu povo especial, de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em
vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois
vós éreis menos em número do que todos os povos; mas, porque o Senhor vos amava, e para
guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da
casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus,
o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que O amam e guardam os
Seus mandamentos. E retribui no rosto qualquer dos que O odeiam, fazendo-o perecer; não será
tardio ao que o odeia; em seu rosto lho pagará.
Novamente vemos que não foi a nossa escolha, mas é a escolha de Deus que está envolvida
aqui.
19

Em Provérbios 14:12, lemos:
Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte.
Esta Escritura nos diz que o homem tentará escolher o que parece certo, ou o caminho que
ele acredita ser o caminho certo, mas a escolha do homem sempre levará para o caminho da morte.
Portanto, mesmo em nossa escolha, precisamos de um Deus que cuide de nossas escolhas, e que nos
ajude a fazer a escolha certa.
20

Em Filipenses 3:15 lemos:
Por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo; e, se sentis alguma coisa de
outra maneira, também Deus vo-lo revelará.
Nas Escrituras verificamos que Deus está ativamente envolvido com as escolhas que os Seus
eleitos tomam.
21

Salmos 37:23
Os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho.
Aqui encontramos a palavra hebraica “Kuwn” usada para “ordenado”, e significa “levantar”
ou “estabelecer”, “preparar” ou “organizar”. Portanto vemos a mão de Deus ativamente envolvida
nos passos de um homem bom ou justo.

1

Do inglês “mark out”, que significa “assinar”; “assinalar”, “indicar”; “escolher” – N.T.
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22

Em Provérbios 16:9 lemos:
O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos.
Aqui descobrimos que embora um homem possa contemplar e até mesmo planejar o seu
caminho, mesmo assim Deus tem a última palavra e dirigirá os passos desse homem. Jonas foi um
exemplo clássico disso. O Senhor lhe disse para fazer tal e tal e quando Jonas tinha o que ele
pensava que era um plano melhor, Deus simplesmente tomou conta da situação e produziu
exatamente o que Ele pretendia produzir. Jonas não teve escolha, ou pelo menos sua escolha não
significava nada para o que Deus queria fazer.

23

Em Jeremias 1:5, lemos:
Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei; às
nações te dei por profeta.
Jeremias não poderia ficar longe mesmo se tentasse. Por esta razão que ele nasceu.
24

Também encontramos no livro de Atos 13:48
E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, e glorificavam a Palavra do Senhor; e creram
todos quantos estavam ordenados para a vida eterna.

25
Se formos crer nesta Escritura, então devemos reconhecer que todos os que são ordenados
para a Vida Eterna crerão. Então aqueles que não são ordenados para a Vida não crerão, e aí está a
sua evidência da eleição.
26

I Coríntios 2:7
Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos
séculos para nossa glória;
27

Efésios 1:4-5
Como também nos elegeu Nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e
irrepreensíveis diante Dele em amor; e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo,
para Si mesmo, segundo o beneplácito de Sua vontade,
28
Agora, se Deus tinha uma Palavra que Ele ordenou antes que o mundo começasse, e se essa
Palavra era produzir para Glória um povo escolhido, ou um povo escolhido por Deus, então tinha de
haver um povo na mente de Deus antes que o mundo começasse e que na época certa creria nesta
Palavra predestinada, e que receberia a glória que estava ordenada a produzir.
29
Agora, assim como há aqueles que foram ordenados para a glória e para a Vida eterna, nós
também verificamos aqueles que foram ordenados para a condenação. Judas 1:4
Porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo,
homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam o único Senhor Deus, e o
nosso Senhor Jesus Cristo.
30
O apóstolo Paulo dispara em pedaços a teoria que fala do livre arbítrio como a causa para a
eleição em Romanos capítulo 9. Romanos 9:11-21
Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal (para que o propósito de
Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por Aquele que chama), foilhe dito a ela: O maior servirá o menor. Como está escrito: Amei a Jacó, e odiei a Esaú. Que
diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés:
Compadecer-Me-ei de quem Me compadecer, e terei misericórdia de quem Eu tiver misericórdia.
Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que Se compadece.
Porque diz a Escritura a Faraó: Para isto mesmo te levantei; para em ti mostrar o Meu poder, e
para que o Meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e
endurece a quem quer. Dir-me-ás então: Por que Se queixa Ele ainda? Porquanto, quem tem
resistido à Sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa
formada dirá ao que a formou: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro,
para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra?
31
Paulo deixa muito claro que a nossa eleição não cabe a mim ou a você, mas inteiramente a
Deus. Ele vai ainda mais longe ao dizer: “Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que
5
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corre, mas de Deus, que Se compadece”. Agora, se não é daquele que quer, então a sua vontade e a
minha não tem nada a ver com a nossa eleição de modo algum. É Deus quem escolhe mostrar
misericórdia ou não. Portanto se a sua vontade nada tem a ver com você ser eleito, então nem a sua
escolha tem, pois sua escolha é apenas um reflexo de sua própria vontade. Você deseja e então você
escolhe.
32
Agora, para colocar a presciência e eleição e então a predestinação no seu devido lugar, é
preciso primeiro conhecer as definições de cada um. Portanto, uma vez que a maioria das pessoas
quer que a presciência seja o princípio preeminente por trás da eleição, vamos começar com este
ponto primeiro.
33

GÊMEOS: Dois filhos = mesma mãe (mulher representa a igreja)

34

Ouvindo, Recebendo e Atuando (7/06/1960) § 16
Então nós verificamos que cada avivamento que já nasceu no mundo produz gêmeos. Isso
mesmo. Todo avivamento tem gêmeos. Eles têm um grupo lá dentro que são crentes carnais e um
grupo de crentes espirituais. Todo avivamento produz isso: um Esaú e um Jacó. E enquanto eles
vão junto, a primeira coisa que você sabe é que o carnal começa a pensar: “Bem, esses sujeitos
estão saindo do fundo do poço. Melhor eu me separar deles”. Eles voltam para a parte intelectual.
Eles querem um pastor que lhes fale de coisas agradáveis. Eles não querem aquele pastor cheio do
Espírito, que obedecerá ao Espírito Santo na plataforma, e que simplesmente pregue a Palavra
exatamente como Ela é. Como disse João: “Coloque o machado à raiz da árvore e deixe as lascas
caírem onde elas quiserem”. A maioria das igrejas hoje votarão para que saia de seu púlpito. Isso
mesmo. Virá uma separação, sempre foi assim. Foi assim na era metodista; foi assim na era
batista; foi assim na era pentecostal; será assim em todas as eras.

35

A Era da Igreja de Éfeso (5/12/1960) § 90
Agora, nós descobrimos que eles queriam iniciar e entrar em uma forma de piedade. Agora,
eu poderia parar por aqui e dizer uma coisa: creio que vou. Você notou que todo avivamento...
Agora, irmãos ministros, verifiquem isso. Todo avivamento produz gêmeos, assim como Jacó e
Rebeca produziram gêmeos: Esaú e Jacó. Quero dizer Isaque em vez de – Isaque e Rebeca em vez
de Jacó. Isaque e Rebeca produziram gêmeos. Seu pai era santo, a mãe era santa, mas eles tinham
dois meninos nascidos: Esaú e Jacó. Agora, ambos eram religiosos. Mas Esaú, quando se trata de
obras e ações, como um bom legalista, ele provavelmente era um rapaz melhor por toda parte do
que Jacó era. Você sabia disso?

36

A Era da Igreja de Éfeso (5/12/1960) § 113
Agora, como eu disse para começar, antes que comecemos isto de novo, todo avivamento
produz um par de gêmeos. Um deles é um homem espiritual, o outro é um homem natural da terra:
“Eu entrei na igreja, eu sou tão bom quanto qualquer um”. E é isso que este avivamento produziu.
Isso é o que todo avivamento... Isso é o que o de Lutero produziu; isso é o que o de Irineu produziu;
isso é o que o de São Martin produziu; isso é o que o de Columba produziu; isso é o que o de
Wesley produziu; e isso é o que o do pentecostes produziu. Exatamente. Veja como eles têm
morrido para a semente.
37

A Marca da Besta (17/02/1961) § 31
Agora, portanto a grande igreja está se aprontando. Nós descobrimos que Esaú e Jacó,
antes de eles nascerem, Deus disse que Ele amava um e odiava o outro. E lembre-se, eles eram
gêmeos: a mesma mãe, o mesmo pai. Entende isso? Gêmeos. Todo avivamento produz gêmeos.
Certamente que produz. Existem gêmeos que nascem do homem natural e do homem espiritual. Isto
foi lá atrás no jardim do Éden, Caim e Abel, a mesma coisa. Começou desde lá, simplesmente
continua descendo. E olhe para a igreja, Jesus, o Pastor; Judas, o tesoureiro, irmãos, vindos da
mesma tribo, e assim por diante, bem no mesmo grupo, a mesma igreja. Um, o Pastor, e o outro o
tesoureiro. Um, o diabo e o outro, Deus. É dessa maneira que isto segue. Jesus disse: “Nos últimos
dias os dois espíritos seriam tão parecidos que enganariam os próprios eleitos se fosse possível.”
Amém. Se fosse possível, mas não é. E isto... Eles nunca farão isto. Tudo bem.
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PRESCIÊNCIA
38
O que é isso? A palavra presciência é composta de duas palavras. Sendo “pré” um prefixo
que significa “de antemão”, e “ciência” significando “saber”, portanto, saber de antemão.
39

I Pedro 1:2
Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e
aspersão do Sangue de Jesus Cristo: Graça e paz vos sejam multiplicadas.
Prognóstico {prog'-no-sis} 1) Presciência 2) Premeditação2, pré-ordenação.
40

Perguntas e Respostas (23/12/1959) §§ 123-129
Antes havia um mundo em que você estava nos pensamentos de Deus para dar a você o
Espírito Santo, porque Ele sabia que você O estaria desejando; e Ele mesmo escolheu você, porque
você desejou... Ele te escolheu em Cristo antes que você ou Jesus, qualquer um de vocês, estivessem
na terra. E Ele enviou Jesus para morrer para preparar o caminho para enviar o Espírito Santo,
para trazê-lo para Si mesmo. Ah, isso é só... Sei que posso... Esta é a igreja, então eu estou em casa
agora. Vê? Oh, isso é tão rico para mim. Pensar que isso não é o que eu queria; não foi o meu
desejo; não foi a minha vontade; não foi a minha escolha; eu não tive nada a ver com isso. Mas
antes que o mundo alguma vez começasse, Deus nos viu e colocou o nosso nome no Livro da Vida
do Cordeiro antes mesmo de haver um mundo. Fale sobre Deus. Ufa.
41
...Eu estava lá longe onde aquela grande lente... Você pode ver cento e vinte milhões de
anos luz no espaço. Quando eu olhei e vi que... (eu não cheguei a ver através da lente, mas eu vi a
foto onde eles tiraram isso) – E eu tive que levantar as mãos lá naquele lugar, e eu disse: “Quão
grande és Tu, quão grande és Tu”. E antes que um desses planetas alguma vez girasse (Aleluia),
Deus nos escolheu em Jesus Cristo. Agora, quão grande és Tu. Sim, senhor. Antes que houvesse um
mundo, antes que houvesse um planeta, antes que houvesse um sol, antes que houvesse uma lua,
antes que houvesse luz, antes que houvesse qualquer coisa, quando ainda era Deus, Deus e os Seus
pensamentos, os pensamentos eternos de Deus escolheram você por predestinação, e por
presciência soube que você estaria na terra, soube que haveria pecado.
42
Alguém disse: “Então, por que – por que houve pecado?”. Se nunca tivesse havido pecado,
Seus atributos nunca teriam sido de um Salvador. Tinha que haver um pecador para que pudesse
haver um Salvador. Tinha que haver um homem doente, então Ele poderia ser um Curador. Amém.
Aí está você. Tinha que ser assim. Foi Deus que – que viu isso e preordenou isso. O diabo nem
mesmo está na corrida. Ah, ele é apenas uma coisa do lado da estrada que Deus usou para trazer
os filhos para Ele, clamando: “Abba, Pai”. Não é de admirar naquele dia de como os anjos
cantarão. Quando estivermos cantando as histórias da redenção, os anjos inclinarão suas cabeças;
sem saber do que estaremos falando. Claro. Eles nunca estiveram perdidos; eles não sabem o que é
isso. Eles não sabem o quão bem nos sentimos em saber que nós, os que antes éramos pecadores e
afastados de Deus, sem esperança, sem misericórdia, sem Deus em um mundo de corrupção,
morrendo, indo para o inferno do diabo, e Deus inclinando-Se, nos pegou e nos redimiu, e agora
estamos acima dos Anjos neste momento.
43
O que é isso? Um Anjo é um servo. Somos filhos e filhas. Qual é o mais alto dos
pensamentos, Seu servo ou o Seu filho ou filha? Oh, que coisa. A oração de um santo vai um milhão
de vezes mais alto do que um Anjo (Sim, senhor.), porque ele é um filho. Oh, ufa, isso mesmo, meu
irmão, irmã. Você não... A igreja... eu não creio que deste lado da – da eternidade entenderemos
como nunca vamos entender o que você é, a posição em que você está, que Deus colocou você,
pessoas cheias do Espírito. Vocês são filhos de Deus. Ora, um Anjo é um servo. Você é um filho.
Um Anjo pode apenas trazer-lhe uma mensagem, mas você tem que agir. Amém. Você é o ator em
cena. Você é o filho. Os anjos são servos para lhe trazerem a mensagem. Disse aqui: “Eu trouxe
esta mensagem para você fazer assim e assim. Isto é do Pai. Eu trago isto a você”. Sim. Isso é tudo
o que é. Amém. Vocês são filhos e filhas de Deus. Nos predestinou... Agora, observe só um minuto.
De acordo com o que Ele – Ele nos escolheu... (Agora, nós não escolhemos... Como eu poderia
2
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escolhê-Lo? Há quatrocentos bilhões, milhões, bilhões, trilhões de anos atrás, como eu poderia ter
escolhido a Ele? Mas Ele me escolheu. Amém. Oh, irmão Wood, é isso. Vê?) ...nos elegeu Nele
antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos... (Agora, não tente fazer isso sozinho,
porque você não pode.) ...e irrepreensíveis diante Dele em amor. Oh, irmão, isso irá responder a
uma pergunta que eu vi aqui alguns minutos atrás. Em algum lugar eu vi isso há pouco... Oh, sim.
Você disse: “Como pode um homem viver acima, viver tão perto de Deus que ele poderia estar sem
pecado?”. Ouça a isto: ...santo ...desde a fundação do mundo, para que fôssemos santos e
irrepreensíveis diante Dele em amor. Seu amor fez isso. Seu amor pagou pelos meus pecados. Seu
amor levou isso para longe. O amor é a força mais poderosa que existe.
44

Por que Clamas? Fala (14/07/1963) § 7
Muitas vezes quando olhamos para as Escrituras pela nossa própria maneira de olhar,
parece muito difícil, mas se nós estudarmos um pouco, descobrimos que o Deus todo-sábio sabe
exatamente o que está fazendo. Ele sabe como fazer essas coisas e como lidar com os homens. Ele
sabe o que está no homem. Ele o conhece. Nós não. Sabemos apenas do lado intelectual. Ele sabe o
que está realmente no homem. Moisés nasceu neste mundo como um jovem talentoso; ele nasceu
para ser um profeta, um libertador. Ele nasceu com o equipamento nascido nele, como todo homem
que vem ao mundo nasce com este equipamento. Como eu creio firmemente na presciência de
Deus, na predestinação, não que Deus deseja que alguém se perca, mas que todos venham a
arrepender-se; mas sendo Deus, Ele tinha que saber, e sabe o fim desde o início. Vê? Se Ele não o
souber, então Ele não é infinito, e se Ele não é infinito, Ele não é Deus. Então Ele não estava
desejoso, certamente, que alguém perecesse, mas Ele, sabendo quem iria perecer e quem não
pereceria...
45

Hebreus 6:17-19
Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do Seu conselho
aos herdeiros da promessa, Se interpôs com juramento; para que por duas coisas imutáveis, nas
quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso
refúgio em reter a esperança proposta; a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que
penetra até ao interior do véu.
ELEIÇÃO
46
Selecionar, escolher, nomear; por conseguinte, fazer uma escolha. Escolher envolve um
processo de pré-visualização ou demonstração, então um parecer de avaliação ou de julgamento é
expresso e a seleção depois é feita com base na avaliação, opinião ou julgamento. DOXA
47

Isaías 42:1
Eis aqui o Meu servo, a Quem sustenho, o Meu eleito, em Quem se apraz a Minha alma; pus
o Meu espírito sobre Ele; Ele trará justiça aos gentios.
48

Isaías 45:4
Por amor de Meu servo Jacó, e de Israel, Meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu
sobrenome, ainda que não Me conhecesses.
49

Isaías 65:9
E produzirei descendência a Jacó, e a Judá um herdeiro que possua os Meus montes; e os
Meus eleitos herdarão a terra e os Meus servos habitarão ali.
50

Isaías 65:22
Não edificarão para que outros habitem; não plantarão para que outros comam; porque os
dias do Meu povo serão como os dias da árvore, e os Meus eleitos gozarão das obras das suas
mãos.
51

Salmos 139:15-17
Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas
profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe; e no Teu livro todas
estas coisas foram escritas; as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma
8
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delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os Teus pensamentos! Quão grandes são as somas
deles!
52

João 15:16
Não Me escolhestes vós a Mim, mas Eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e
deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto em Meu nome pedirdes ao Pai Ele
vo-lo conceda.
53

João 6 e 8

54

João 1:12-13
Mas, a todos quantos O receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que
crêem no Seu nome; os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade
do homem, mas de Deus.
55

Jó 38:4-7
Onde estavas tu, quando Eu fundava a terra? Faze-Mo saber, se tens inteligência. Quem lhe
pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas
as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas
alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam?
56

Mateus 25:34
Então dirá o Rei aos que estiverem à Sua direita: Vinde, benditos de Meu Pai, possuí por
herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
57

I Pedro 1:20
O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas
manifestado nestes últimos tempos por amor de vós;
58

I Tessalonicenses 1:2-4
Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações,
lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, e da paciência da esperança
em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa
eleição é de Deus.
59

II Tessalonicenses 2:13
Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter
Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, e fé da verdade.

60

I João 3:2
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas
sabemos que, quando Ele Se manifestar, seremos semelhantes a Ele; porque assim como é O
veremos.
61

Lamentações 3:37
Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande?

62

Salmos 65:4
Bem-aventurado aquele a quem Tu escolhes, e fazes chegar a Ti, para que habite em Teus
átrios; nós seremos fartos da bondade da Tua casa e do Teu santo templo.
PREDESTINAR
63
Do grego proorizo = predeterminar, determinar antes de ordenar, predestinar, determinar
antecipadamente.
64

Romanos 8:29-30
Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de
Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes
também chamou; e aos que chamou a estes também justificou; e aos que justificou a estes também
glorificou.
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65

Efésios 1:3-11
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as
bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo; como também nos elegeu Nele antes da
fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante Dele em amor; e nos
predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para Si mesmo, segundo o beneplácito de Sua
vontade, para louvor e glória da Sua graça, pela qual nos fez agradáveis a Si no Amado, em Quem
temos a redenção pelo Seu Sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da Sua graça, que
Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência; descobrindo-nos o mistério da Sua
vontade, segundo o Seu beneplácito, que propusera em Si mesmo, de tornar a congregar em Cristo
todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que
estão na terra; Nele, digo, em Quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados,
conforme o propósito Daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da Sua vontade.
66

Mateus 24:31
E Ele enviará os Seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os Seus
escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus.

67

Marcos 13:22
Porque se levantarão falsos cristos, e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para
enganarem, se for possível, até os escolhidos.
68

Romanos 8:33
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.

69

Colossenses 3:12-16
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de
benignidade, humildade, mansidão, longanimidade; suportando-vos uns aos outros, e perdoandovos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim
fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de
Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações; e sede
agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinandovos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao
Senhor com graça em vosso coração.
70

Tito 1:1-2
Paulo, servo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o
conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que
não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos.
71

I Pedro 1:2
Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e
aspersão do Sangue de Jesus Cristo: Graça e paz vos sejam multiplicadas.
72

I Pedro 2:6
Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da
esquina, eleita e preciosa; e quem nela crer não será confundido.
73

II João 1:1
O presbítero à senhora eleita, e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu,
mas também todos os que têm conhecido a verdade.
74
Haireomai {hahee-reh'-om-ahee} - escolha (3) 1) Tomar para si, preferir, escolher 2)
escolher pelo voto, eleger para serviço.
PREDESTINADO
75
“Pré” significa “antes”, e “destino” significa “destinar”. Pré-determinar. Determinar de
antemão. Pré-destino. Novamente vemos que predeterminar significa marcar e determinar de
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antemão. Portanto a chance é negada completamente. O projeto torna-se supremo. Escolher de
antemão é essencial e indispensável. A palavra “determinar” não apenas implica influência, mas o
poder necessário para controlar ou impor o resultado desejado.
76
Podemos ver por todas as palavras que um projeto e, portanto, um Projetista é evidente.
Nada é deixado ao acaso, o qual é a teoria do caos. Nada é deixado à coincidência, nada é deixado à
vontade, nada é deixado para a força do predestinado, nada é deixado para as habilidades dos
predestinados, mas tudo por um grande projeto é planejado e volta por uma força para assegurar até
o fim o seu resultado final. Por isso que tudo está sob uma aplicação contínua e controle Daquele
que está fazendo a predestinação. Portanto, um plano está envolvido, e um destino é imutável.
77

Isaías 55:8-11
Porque os Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os
Meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são
os Meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os Meus pensamentos mais altos do que
os vossos pensamentos. Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam,
mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come,
assim será a Minha Palavra, que sair da Minha boca; ela não voltará para Mim vazia, antes fará o
que Me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei.
78

João 10:27-29
As Minhas ovelhas ouvem a Minha voz, e Eu conheço-as, e elas Me seguem; e dou-lhes a
vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da Minha mão. Meu Pai, que Mas
deu, é maior do que todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão de Meu Pai.
79

I Coríntios 3:7
Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o
crescimento.
80

Romanos 9:9-23
Porque a palavra da promessa é esta: Por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não
somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um, de Isaque, nosso pai; porque, não
tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal (para que o propósito de Deus, segundo a
eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por Aquele que chama), foi-lhe dito a ela: O
maior servirá o menor. Como está escrito: Amei a Jacó, e odiei a Esaú. Que diremos pois? Que há
injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: Compadecer-Me-ei de quem
Me compadecer, e terei misericórdia de quem Eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende
do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que Se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó:
Para isto mesmo te levantei; para em ti mostrar o Meu poder, e para que o Meu nome seja
anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-Se de quem quer, e endurece a quem quer. Dirme-ás então: Por que Se queixa Ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à Sua vontade? Mas, ó
homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: Por
que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um
vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a Sua ira, e dar a
conhecer o Seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição;
para que também desse a conhecer as riquezas da Sua glória nos vasos de misericórdia, que para
glória já dantes preparou.
81
Então, sabendo que temos um Deus que é Soberano, Alguém que não muda e que escolhe
certo, não deve o Juiz de toda a terra fazer o que é direito? Alguém cuja Palavra é eterna e imutável;
Aquele cuja primeira escolha é a Sua melhor escolha, então Este é o que escolheu. Este é o que tem
planejado o destino de toda a humanidade. Este é que tem determinado nosso destino, muito antes.
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FONTE
1
Uma mãe (“de uma massa”). Duas forças dominantes, ambos são religiosos. Um nunca pode
se mudar para o outro.
2
Neste estudo vamos concentrar a nossa atenção sobre o tema da Fonte. Para começar o
nosso estudo dos gêmeos devemos começar por analisar a definição de gêmeos.
3
GÊMEOS: A principal definição de gêmeos é: “dois tendo nascido ao mesmo tempo e com
a mesma mãe”. Não é necessário que eles tenham o mesmo pai para serem gêmeos, mas eles devem
ter a mesma mãe. Há casos registrados onde gêmeos nasceram de dois pais diferentes. Um caso em
questão foi de uma mulher de Beaumont no Texas, durante a década de 1960 que deu à luz a uma
criança negra e uma criança branca. A partir do livro das Eras da Igreja encontramos o irmão
Branham apontando o seguinte:
4
“Recentemente uma cobertura mundial foi dada a uma mãe norueguesa que estava
processando seu marido a fim de obter sustento para si mesma e seus gêmeos, um dos quais era
branco e o outro preto. Ela admitiu que tinha um amante negro. As duas concepções foram
espaçadas cerca de três semanas. Em Beaumont, Texas, em 1963, novamente os registros
apresentaram um nascimento múltiplo no qual as fecundações foram espaçadas de muitos dias, e
na realidade tantos, que a mulher quase morreu juntamente com um filho em trabalho de parto”.
5
Agora, todo estudante da Bíblia sabe que na Escritura uma mulher sempre representa a
igreja. A igreja é chamada de uma Noiva ou de uma prostituta, ou meretriz. A idolatria sempre é
comparada e referida como um povo cometendo adultério. E assim, os gêmeos de que falaremos
neste estudo referem-se aos gêmeos que são nascidos da mesma mãe ou igreja. Gêmeos sempre
falam de dois, e apenas dois. Gêmeos não falam de três, pois isso seria trigêmeos; quadrigêmeos são
quatro, e quíntuplos são cinco. Portanto vamos estar falando de dois. Não de um e nem de três, dois.
E estes dois de que estamos falando neste estudo são os dois tipos diferentes de crentes que são
dados à luz em cada e em todo avivamento.
6

Ouvindo, Recebendo e Atuando (7/06/1960) § 16
Então vemos que cada avivamento que já foi nascido no mundo, produz gêmeos. Isso
mesmo. Todo avivamento tem gêmeos. Eles têm um grupo lá dentro que são crentes carnais e um
grupo de crentes espirituais. Todo avivamento produz isso: um Esaú e um Jacó. E enquanto eles
vão junto, a primeira coisa que você sabe é que o carnal começa a pensar: “Bem, esses sujeitos
estão saindo do fundo do poço. Melhor eu me separar deles”. Eles voltam para a parte intelectual.
Eles querem um pastor que lhes fale de coisas agradáveis. Eles não querem aquele pastor cheio do
Espírito, que obedecerá ao Espírito Santo na plataforma, e que simplesmente pregue a Palavra
exatamente como Ela é. Como disse João: “Coloque o machado à raiz da árvore e deixe as lascas
caírem onde elas quiserem”. A maioria das igrejas hoje votarão para que saia de seu púlpito. Isso
mesmo. Virá uma separação, sempre foi assim. Foi assim na era metodista; foi assim na era
batista; foi assim na era pentecostal; será assim em todas as eras.

7

A Era da Igreja de Éfeso (5/12/1960) § 113
Agora, como eu disse para começar, antes que começamos isto de novo, todo avivamento
produz um par de gêmeos. Um deles é um homem espiritual, o outro é um homem natural da terra:
“Eu entrei na igreja, eu sou tão bom quanto qualquer um”. E é isso que este avivamento produziu.
Isso é o que todo avivamento... Isso é o que Lutero produziu; isso é o que Irineu produziu; isso é o
que São Martin produziu; isso é o que Columba produziu; isso o que Wesley produziu; e isso é o
que o pentecostes produziu. Exatamente. Veja como eles têm perdido para a semente.
8

A Era da Igreja de Éfeso (5/12/1960) § 153
Agora, lembre-se, cada igreja tem os seus formais e cada igreja tem os seus espirituais.
Assim são os gêmeos nascidos em todo avivamento e que vivem em cada igreja. Eles começaram
12
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isso bem nessa era e acabam nesta era. E, finalmente, os formais assumiram o controle na era de
Tiatira, e Lutero puxou-o de volta novamente. E agora isso está balançando de volta novamente.
Pode você ver essa religião formal? Não há nenhuma diferença entre isso e o catolicismo. É tudo a
mesma coisa. Cada organização é abatida bem dentro disso. Deus nunca organizou Sua Igreja.
Isso é exatamente o que eles estavam tentando fazer aqui. E observe e veja agora se isso não está
certo, simplesmente mostra a você o quão amaldiçoada uma organização é. Isso era – era estranho
para a nova igreja, a igreja do Novo Testamento. Vê?
9

O Cego Bartimeu (24/01/1961) § 49
Cada avivamento produz gêmeos. Os dois filhos de Jacó – ou de Isaque estão bem
representados. Toda vez que há um avivamento, há um nascido Esaú e um nascido Jacó. Um
homem religioso do mundo fica engomado, e toma alguma experiência de seminário, e o outro quer
essa primogenitura, independentemente de como ele tem que consegui-la. Se ele tem que ser um
santo rolador ou qualquer outra coisa, ele quer a primogenitura, eu não me importo. Esse é o
problema com as pessoas de hoje. Elas estão com medo dessa primogenitura. Oh, como que eles
odeiam isso. Mas produzem gêmeos. Os homens do mundo, muito religiosos e inclinados, dão
esmolas e coisas boas, mas não se importam com o direito de primogenitura... Essas duas grandes
facções vêm lutando desde que o mundo começou. E eles estão prestes a chegar a uma cabeça
agora, onde algo que Jesus disse: “Eles seriam tão parecidos que enganariam até o eleito se fosse
possível”. É verdade. Veja que hora enganadora em que estamos vivendo! Fique com a Palavra,
irmão. Não deixe essa Palavra. Isso mesmo. A Palavra falará por Si.

10
O principal fio que liga todas essas citações em conjunto é que em cada uma o irmão
Branham nos diz que “todo avivamento produz gêmeos”. Portanto podemos concluir com isso que
cada vez que há um avivamento e uma igreja se formou, ela produz dois tipos diferentes de crente,
um verdadeiro crente genuíno e um crente falso ou um crente faz de conta.
11
Nas Escrituras, podemos mostrar que esse fenômeno ocorreu na terra lá no passado no
tempo de Caim e Abel, que apresentaram ambos um sacrifício a Deus. Deus recebeu um e rejeitou o
outro.
12
Ao lidar com a fonte nós precisamos voltar para o livro dos princípios, que é Gênesis. A
palavra “Gênese” vem da palavra raiz “gênero”, que fala de nascimento, origem, procedência, ou
geração. Portanto, o livro de Gênesis é o Livro das Sementes na Bíblia. Assim sendo então, seguese que cada semente que alguma vez surgir deve ser encontrada neste Livro, pois é o Livro das
sementes.
13
Agora, a semente é, por definição, uma portadora de vida. Portanto o livro de Gênesis, sendo
o Livro-Semente, deve também ser o Livro da Vida da Semente, ou digamos o Livro da Vida.
Portanto temos que voltar para este Livro da Vida, este livro da Vida da Semente, a fim de descobrir
mais sobre a fonte para compreender esta doutrina bíblica dos gêmeos.
14
Uma vez que estamos a examinar a fonte das duas sementes encontradas no Livro das
sementes, (Gênesis), será aqui também que vamos encontrar a lei que Deus colocou que irá reger a
reprodução dessas duas formas de vida da semente.
15

Gênesis 1:11-12
E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto
segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra; e assim foi. E a terra produziu erva,
erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a
sua espécie; e viu Deus que era bom.
16
Agora, o primeiro ponto que devemos estabelecer é esse. Neste ponto inicial na história da
terra, Deus estabeleceu ou plantou no solo um de cada tipo de forma de vida que viverá na terra. Ele
também estabeleceu uma lei para que essa forma de vida seja capaz de se regenerar. Em cada forma
de vida, Deus colocou um mecanismo chamado vida da semente, para trazer os outros à mesma
imagem e com a mesma natureza. Quando a Escritura diz que cada semente produzirá segundo a
sua espécie, a palavra “espécie” significa natureza. Portanto temos uma pista sobre a identidade
13

Gêmeos ou As Duas Vinhas – Brian Kocourek
destas duas fontes ao examinar a sua natureza, o qual nos dirá que forma de vida eles são e quem é a
fonte de sua regeneração.
17
Portanto nós queremos descobrir de onde vem as formas dessas duas vidas de semente
específicas, uma vez que elas são de tal natureza que todo avivamento deve produzi-las. Devemos
então descobrir quando o primeiro avivamento ocorreu e que produziu o primeiro conjunto de
gêmeos. Porque se ele disse então que todo avivamento sempre produziu gêmeos, logo temos de ser
capazes de rastrear de volta as duas formas de vida da semente de volta à sua origem.
18
Agora, para compreender isso, devemos entender o que a palavra “avivamento” significa. A
palavra “avivamento” é usada em referência a uma agitação por aqueles que têm sido indiferentes
na fé e trazendo-os de volta a uma vida significativa e útil. A palavra “avivamento” também se
refere a trazer de volta à vida ou trazer de volta à utilidade. E, portanto, lida com a vida, ou com
uma infusão de vida.
19
Portanto podemos dizer que quando uma mulher dá à luz a filhos há uma vida que está
surgindo e um avivamento nessa mulher para produzir vida mais uma vez. Portanto tipificar uma
mulher com a igreja é muito apropriado, de fato, especialmente no caso de dar à luz filhos e
avivamentos.
20
Agora fica a pergunta: de onde veio este primeiro conjunto de gêmeos terrenos? Vieram de
Caim e Abel.
21

A Era da Igreja de Éfeso - Capítulo 3, pág. 64.
Agora, sejamos muito cuidadosos para não nos confundirmos neste ponto. Assim, vamos
esquadrinhar a Palavra para validar esta afirmação. Voltemos ao Livro do princípio, Gênesis. No
Jardim do Éden havia duas árvores. Uma era boa; a outra era má. Uma produzia vida, e a outra
produzia Morte. Houve dois filhos que originalmente ofereceram sacrifícios a Deus. Deixe-me
repetir isso, ambos ofereceram sacrifícios a Deus. Gên. 4:3-5: “E aconteceu ao cabo de dias que
Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das
suas ovelhas, e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta, mas para Caim e
para a sua oferta não atentou...” Porém um (Caim) era mau, sendo de seu pai (o Maligno),
enquanto Abel era justo diante do Senhor. Outra vez, houve dois filhos provenientes da carne dos
mesmos pais. Foram os gêmeos de Isaque e Rebeca. Um era eleito de Deus e o outro era réprobo.
Ambos adoravam a Deus. Em cada caso em particular a adoração a Deus estava envolvida. Em
cada caso o mau odiava o justo, e perseguia o justo. Em alguns casos o mau destruiu o justo. Mas
note. Eles foram plantados juntos. Eles viviam juntos. Faziam alegações quanto a Deus e O
adoravam.

22
Agora, o irmão Branham aponta aqui que Caim veio de uma fonte diferente da de Abel. Isto
é de fato verdade e pode ser atestado pelo o que cada um manifestou em sua vida.
23

I João 3:12
Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou?
Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas.

24
Esta declaração é muito importante para nós entendermos se quisermos crer na doutrina
bíblica dos gêmeos, pois a Escritura é dada a nós para estabelecer a doutrina que irá nos fortalecer
na nossa caminhada com Deus.
25

II Timóteo 3:16-17
Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redargüir, para
corrigir, para instruir em justiça; para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente
instruído para toda a boa obra.
26
João disse que Caim era do maligno. Portanto ele não poderia ter sido de Adão, pois Adão
era filho de Deus. Portanto devemos ser capazes de ver que Caim manifesta algo nele que não foi
manifestado pelos filhos de Adão ou por Adão. Depois precisamos olhar para a fonte da
manifestação de Caim para identificar a sua natureza e, portanto, a sua fonte.
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27
Agora, ambos os filhos eram religiosos, e nós podemos de fato descobrir por todo o caminho
através das eras que ambos os gêmeos sempre foram religiosos. Devemos então nos fazer esta
pergunta: “Se cada semente deve vir conforme a sua espécie ou natureza, então isso deve dar o
entendimento de que as fontes das duas diferentes sementes eram em si mesmas ambas religiosas?”.
28

O próprio Jesus faz esta distinção em João 8:38-47
Eu falo do que vi junto de Meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai.
Responderam, e disseram-Lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fôsseis filhos de Abraão,
faríeis as obras de Abraão. (Gênesis 1:11 a lei de reprodução, todas as sementes segundo a sua
própria natureza) Mas agora procurais matar-Me, a Mim, homem que vos tem dito a verdade que
de Deus tem ouvido; Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-Lhe, pois:
Nós não somos nascidos de prostituição; (não somos a semente da serpente) temos um Pai, que é
Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente Me amaríeis, pois que Eu saí,
e vim de Deus; não vim de Mim mesmo, mas Ele Me enviou. Por que não entendeis a Minha
linguagem? Por não poderdes ouvir a Minha Palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis
satisfazer os desejos de vosso pai. (Agora, veja o que Jesus diz a seguir:) Ele foi homicida desde o
princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira,
fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade,
não Me credes. Quem dentre vós Me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não
credes? Quem é de Deus escuta as Palavras de Deus; por isso vós não as escutais, porque não sois
de Deus.
29
Vemos aqui que Jesus trouxe estes homens de volta à sua origem, identificando o seu
comportamento com a fonte desse comportamento. Mais uma vez nós vemos em Mateus 23:27-33:
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados,
que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de
toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente
estais cheios de hipocrisia e de iniqüidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que
edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: Se existíssemos
no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas.
Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a
medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras! Como escapareis da condenação do inferno?
30
A palavra que Jesus usou aqui quando Ele disse: “Enchei vós, pois, a medida de vossos
pais”, é a palavra grega “pleroo”, que significa “levar a efeito” ou “trazer para realização ou
manifestação”. E quais são as coisas que Jesus está falando para serem trazidas à realização? É a
medida de seus pais, que é a palavra grega “metron” que significa a regra ou o padrão de
julgamento. Portanto Jesus está dizendo: “Trazer à realização e levar a efeito o padrão de
julgamento que seus pais utilizaram”. Ele disse: “Vocês agem como se vocês amassem os profetas
ao enfeitarem os túmulos deles, mas vocês são os filhos daqueles que os colocaram lá”.
31
Note também que Jesus lhes diz que interiormente estão cheios de iniqüidade. Isto fala mais
adiante de sua fonte, e com estas palavras temos a pista necessária para encontrar a fonte para estes
homens.
32
Agora, para rastrear esta natureza temos que voltar para o primeiro surgimento da Vida. Pois
sabemos que Deus é um Pai e que a vida está no macho. Nos próximos versículos das Escrituras,
vamos ver como é que Deus, que é a Palavra, é a grande fonte da Vida.
33

João 1:1-4
No princípio era a Palavra... e a Palavra era Deus. ...Todas as coisas foram feitas por Ele,
e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
34

João 5:26
Porque, como o Pai tem a vida em Si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em Si
mesmo.
35

Salmos 36:9
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Porque em Ti está o manancial da vida; na Tua luz veremos a luz.
36

Hebreus Capítulo 1 (21/08/1957) [21-129]
Esta Grande Fonte do Espírito, que não teve princípio nem fim. Este Grande Espírito
começou a Se formar na criação, e o Logos que saiu disto era o Filho de Deus. Era a única forma
visível que o Espírito tinha. E era uma teofania, que significa um corpo, e o corpo era como um
homem.

37

I João 1:1-3
O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos
contemplado, e as nossas mãos tocaram da Palavra da vida (Porque a vida foi manifestada, e nós a
vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi
manifestada); o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão
conosco; e a nossa comunhão é com o Pai, e com Seu Filho Jesus Cristo.
38

João 6:63
O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita: as palavras que Eu vos tenho dito,
são espírito e são vida.
39

Lucas 8:11
Agora, a parábola é esta: a semente é a Palavra de Deus.

40

I Pedro 1:23
Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela Palavra de
Deus viva e que permanece para sempre.
41

Marcos 4:14
O semeador semeia a Palavra.

42
Mas de onde essa forma de vida veio que mata e mente e que manifesta um padrão de
julgamento que é iníquo e mal? Agora, o próprio Jesus, em seguida, os chama de semente da
serpente. Mas mesmo antes da serpente, encontramos na verdade a fonte da iniqüidade no céu em
um anjo chamado Lúcifer.
43

Ezequiel 28:12-15
Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o
Senhor Deus: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no
Éden, jardim de Deus; de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante,
turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro; em ti se faziam os teus tambores e os
teus pífaros; no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para
cobrir, e te estabeleci; no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas.
Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniqüidade em ti.
44

Vamos parar aqui por um momento e decompor os atributos deste ser criado.
“Tu eras o selo da medida”. Selo = “chattham” significa afixar um selo. O irmão Branham
disse que o selo não poderia ser colocado até que o item estivesse cheio. Portanto ele encheu a
medida. Medida= “tokniyth” da palavra raiz “To'-ken”, que significa “o modelo”.

45
“Cheio de sabedoria”... Cheio = masculino “maw lay-o” que significa “plenitude”... A
palavra “sabedoria” vem do hebraico “Chokmah hok-mah”, “sabedoria na administração”, e vem da
palavra raiz “chakam hawk-ham” que significa “ensinar sabedoria”. Assim, vemos que ele era um
líder na administração e no ensino e na adoração.
46

O Selo do Anticristo (11/03/1955) §18
O homem de apoio do Deus Todo-Poderoso foi Lúcifer, o filho da manhã. No começo, Deus
concedeu a ele quase cooperadores com Ele; ele foi um cooperador, parcialmente igual com Ele;
Satanás somente não podia criar. Deus é o único Criador, porém Satanás tomou algo que Deus
criou e o perverteu de volta em alguma outra coisa, maligna. E agora note, quando Caim e Abel,
uma belíssima figura disso... Caim e Abel nada mais eram do que a prefigura de Judas e Jesus.
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47

Casamento e Divórcio (21/02/1965) § 104
Você sabia que Satanás era co-igual com Deus um dia? Certamente que era, tudo exceto
criador; ele era tudo, encontrava-se à destra de Deus, nos Céus, o grande e proeminente
Querubim.
48

Jó, Servo de Deus (23/02/1955) § 12
Tão logo Satanás... Você conhece o velho – o argumento que é: por que Deus não poderia
ter contornado tudo isso, e não teria nada disso? Mas Deus colocando Satanás quase como coigual com Ele, Satanás tomando as coisas de Deus e as perverteu para os maus pensamentos, e por
lá começou a perverter as coisas para o mal ao invés do bem. E Deus, tão logo a primeira coisa foi
feita, do Seu grande tesouro do amor do peito, Ele tinha um plano de redenção, que rápido.
49

Assim Resplandeça a Vossa Luz Diante dos Homens (3/09/1961) §§ 158-159
Você sabe o que causou a primeira batalha no Céu? Foi quando Lúcifer foi criar uma
classe maior de pessoas, obteve uma classe melhor de Anjos, pensou ele. Grande, um reino maior,
mais brilhante, um reino mais brilhante do que Miguel tinha. E ele foi chutado para fora do céu. Vê
de onde a classe vem? Fique longe da classe. Os famintos não desejam classe. Os famintos querem
alimento. Sim, senhor.
50

Cristo é o Mistério (28/07/1963) §§ 548-554
Note, nestes últimos dias, Lúcifer está fazendo a mesma coisa. Vocês podem ver isto? O
diabo fazendo a mesma coisa, edificando uma igreja híbrida, uma híbrida por membros híbridos,
híbridos pelo conhecimento em vez da Palavra, pelo homem intelectual em vez do homem nascido
de novo, edificando um reino intelectual que superará em excelência ao pequenino rebanho de
Cristo. Está vendo? O que é que fez isso? Anjos caídos. A Bíblia disse que foram anjos caídos que
deram ouvidos a Lúcifer em vez de Cristo, a Quem eles uma vez pertenceram. Está isso correto?

51
Agora ouça com atenção, “anjos caídos”. Que tipo de anjos? Lutero, Wesley, católico,
pentecostais, que não mantiveram o seu primeiro estado como os Anjos fizeram, e têm caído em
organização, como o poder principal de Lúcifer em Nicéia. E o que eles fizeram? Organizaram
uma grande associação ecumênica de ministros, para fazer “uma imagem à besta”, como a Bíblia
disse. E edificando uma economia cristã que fechará as portas desta igreja e de outras como esta.
Está vendo Lúcifer em seu trabalho? Eu estou tentando lhe trazer a tríplice revelação, ou o
mistério de Deus. O que eles fizeram? Venderam-se por arrazoamentos de sabedoria e educação,
como fez Eva, anjos caídos fizeram.
52
Wesley foi um homem de Deus; mas o que seguiu a ele? Anjos caídos se meteram nisto. O
que eram os anjos, antes? Seres criativos de Deus, porém deixaram-se enganar pela sabedoria de
Lúcifer, deixaram-se enganar por Lúcifer, pela sabedoria de Lúcifer. E você está vendo no que eles
se tornaram? Anjos caídos. E organizações de homens de Deus que têm saído para estabelecer as
Verdades na terra; antes que a Verdade pudesse seguir adiante e proclamar e chegar à verdadeira
revelação de Cristo, anjos caídos entraram e tomaram controle disto e fizeram denominações disto.
Essa é a razão pela qual a revelação do mistério dos Sete Selos tinha de ser desenrolada. Agora
você vê? O que eles omitiram! Se Lutero tivesse ido adiante, isso teria estado aqui. Se Wesley
tivesse ido adiante, se o pentecostes tivesse ido adiante, o que eles teriam feito?
53

Perfeito em formosura = perfeito “kaw leel” – inteiro ou total, completo.

54

O Único Caminho Provido Por Deus (31/07/1963) § 56
Eu vou dizer uma coisa aqui, talvez eu não deveria dizer, mas eu ainda assim creio que eu
deveria dizer isso. Se você percebeu, Lúcifer está fazendo hoje exatamente a mesma coisa que ele
fez no início. Vê? Lúcifer, no início, queria construir um reino que era maior e mais bonito do que
o Reino de Miguel, Cristo. Ele quer... Essa era a sua ambição de alcançar algo como isso. E o que
ele começou a fazer por isso? Ele tomou os anjos caídos que perderam o seu primeiro estado. Ele
os levou a fazerem isso. E hoje Lúcifer tem entrado na igreja e tirado a Palavra, e inseriu as
denominações, e ele está construindo uma igreja, o movimento ecumênico que está acontecendo
agora, para unir todos os protestantes juntos e entrarem completamente na católica. E este papa
que eles têm agora, para fazer a mesma coisa, exatamente o que a Escritura disse que iria fazer. E
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como ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso através de homens desses grandes movimentos
ecumênicos, que não conhecem a Deus, e muitos deles entre os pentecostais, porque eles estão
fazendo o mesmo. O que é isso? Ele está fazendo isso com os anjos caídos, luteranos caídos,
metodistas caídos, pentecostais caídos, que perderam sua propriedade original da Palavra de
Deus, e indo direto de volta para fazer um grande movimento ecumênico. Mensageiros caídos,
mensageiros que uma vez ficaram com a Palavra, mas que venderam os seus direitos de
primogenitura e juntaram-se com o mundo... A mesma coisa é no último dia. E o seu Lú... E Lúcifer
está fazendo isso hoje através de homens com aqueles espíritos neles, como ele fez com os anjos no
início, anjos caídos que não guardaram o seu primeiro estado para obedecer a Deus. E ele está
fazendo a mesma coisa hoje.
55

O Deus Desta Era Maligna (01/08/1965) § 79-81
Agora, tu disseste: “Filho de Satanás”? Mostre-me um lugar na Bíblia onde Caim foi
alguma vez chamado de filho de Adão. A Bíblia diz que ele era filho do maligno, a semente da
serpente. Não, a capa foi tirada agora, irmão. A pirâmide foi aberta como mostrou a revelação.
Observe o que ele fará, seus pensamentos. Ele pensou que Deus habitava na beleza mundana. Ele
fez aquilo no céu. O pecado nunca começou no jardim do Éden; ele começou no céu quando
Lúcifer, o filho da alva, se exaltou em beleza e queria um reino mais bonito do que aquele de
Miguel. E ele pensou que Deus habitava na beleza. E observe Caim. Ele não queria nenhum
sacrifício de sangue. Ele veio e ofereceu o fruto – ou – ou as belezas dos campos sobre o seu altar.
Muito religioso, fez tudo o que – exatamente como Abel fez, ofereceu um sacrifício, caiu diante de
Deus em adoração, obediente em cada maneira, mas sem a revelação da Palavra. E a Palavra foi
desde o princípio o plano de Deus. Mas Deus revelou pela revelação a própria coisa que Ele
vindicou e enfatizou aquilo que estava certo: não a religião, não um altar, não pertencendo à
igreja, não fazendo um sacrifício, não sendo sincero, mas através da revelação da Palavra de
Deus. Deus lhe revelando para ele o que – que isto – a sua mãe não apanhou uma maçã que uma
serpente lhe deu, mas que ela teve uma relação sexual com a pessoa de Satanás na forma de
animal, não um réptil, mas o mais inteligente, o mais sutil de todo o campo, a imagem do homem, a
única coisa com a qual a semente se misturaria. Agora, a ciência está tentando encontrá-lo. E eles
nunca o encontrarão, porque cada osso de seu corpo foi mudado. Mas a Bíblia declara ser assim.
56
“Tu eras o querubim ungido para cobrir”. Ele foi o querubim ungido ou consagrado que
cobre = “cakak”, “fazer sombra” ou “cobrir sobre”. “...e Eu te pus assim...”. Deus o fez assim.
Deus o criou para produzir a queda. Deus o criou para liderar a adoração com Miguel e ele o fez
com que ele caísse.
57

A Semente da Serpente (28/09/1958)
Qual é o mais forte, como eu disse, o Salvador ou o pecador? Que tem mais força? Então o
mais forte teve que permitir o menor. E ele só faz isso para a Sua glória. Quando Ele fez Lúcifer,
Ele sabia que ele seria o diabo. E Ele teve que deixá-lo estar lá para mostrar que Ele era o
Salvador, o Cristo. Ele teve que deixar isso acontecer dessa maneira. Agora, não diz a Bíblia que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, do quê você está
assustado?
58
“Tu eras perfeito em todos os teus caminhos”, (completo, inteiro, seguro3, inteiro,
terminado, “em todo o curso de tua vida”.“Até que se achou iniqüidade em ti”. Agora, esta palavra
“iniqüidade” é uma palavra hebraica (“e'vel”) que na verdade significa a injustiça, “agir
injustamente” ou “se desviar de”. Então nós verificamos que este desviado da verdade é o
progenitor daqueles que se desviam da verdade.
59
Jesus nos conta como estas duas formas de vida vieram a ser para que crescessem lado a
lado um com o outro em Sua parábola do trigo e do joio. Vamos examinar esta parábola em
profundidade no capítulo sobre a Semente.
60
3

Mateus 13:24-30

Do inglês “sound”, que também possui o sentido de “inteiro”, “completo”, “profundo”, “forte”, “legítimo” – NT.
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Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia
a boa semente no seu campo; mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio
do trigo, e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos
do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu, no teu campo, boa
semente? Por que tem, então, joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe
disseram: Queres pois que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não; para que, ao colher o
joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; e, por
ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em feixes para o queimar;
mas, o trigo, ajuntai-o no meu celeiro.
61
Mas a questão é: quem plantou esses joios? Qual é a sua fonte? Encontramos nossa resposta
também em Jesus ao esmiuçar a parábola.
62

Mateus 13:36-39
Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé Dele os Seus
discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E Ele, respondendo, disse-lhes: O
que semeia a boa semente, é o Filho do homem; o campo é o mundo; e a boa semente são os filhos
do reino; e o joio são os filhos do maligno; o inimigo, que o semeou, é o diabo...
63
O irmão Branham nos ilumina ainda mais sobre essa parábola no Livro da Era da Igreja
de Éfeso Capítulo 3, pág. 64.
Estas ilustrações retratam perfeitamente a parábola do Senhor Jesus Cristo quando disse
que o reino dos céus era semelhante ao homem que semeou boa semente, só que veio um inimigo e
plantou o joio no meio daquelas boas sementes. Deus não plantou o joio. Satanás plantou aquele
joio bem no meio da boa semente de Deus. Essas duas espécies de plantas (pessoas), de duas
sementes diferentes, cresceram juntas. Compartilharam da alimentação na mesma terra,
participaram do mesmo sol, chuva, e todos os outros benefícios, e ambas foram ceifadas na sua
vez. Você vê isto? Jamais esqueça estas verdades enquanto estudamos as eras da igreja e mais
tarde os selos. E acima de tudo, não esqueça que é nesta última era, quando o joio está sendo atado
para sua queima, que ele empurrará para fora o trigo que vai ser armazenado pelo Senhor.
64
Agora, nós sabemos que no princípio Deus em primeiro lugar deu à luz ao Seu Filho Jesus.
Ele não era Deus o Filho, mas Ele era o Filho de Deus. Então, imediatamente, este Filho de Deus,
que veio como uma pequena luz, começou a ser usado por Deus para trazer à luz a criação de Deus.
65
Em continuidade com Perguntas e Respostas Sobre Gênesis (29/07/1953) §§ 12-13, o
irmão Branham chegou a dizer:
Agora: “Ninguém viu o Pai em momento algum”. Ninguém pode ver Deus na forma
corporal, porque Deus não está na forma de corpo; Deus é um Espírito. Vê? Tudo bem. “Ninguém
tem visto o Pai, a não ser o Filho Unigênito do Pai que O declarou”, João 1... Vê? Agora, mas note
agora, não há nada; há somente espaço. Não há luz; não há trevas; não há nada; simplesmente
nada aparece. Mas lá há um grande Ser sobrenatural, Jeová Deus... Agora, observe. Então, depois
de algum tempo eu começo a ver uma pequena Luz sagrada começando a se formar, como um halo
ou algo assim; você só poderia vê-La pelos olhos espirituais para olhar agora, enquanto estamos
olhando, toda a igreja agora. Estamos de pé sobre um enorme corrimão, observando o que Deus
está fazendo. E nós vamos ir direto a esta pergunta aqui e você vai ver como Ele a declara.
66
Agora, ninguém jamais viu a Deus. E agora, a próxima coisa que nós começamos a ver,
olhando pelos olhos sobrenaturais, nós vemos uma pequena Luz branca formando lá fora. O que é
isso? Isso foi chamado pelos leitores da Bíblia de “Logos”, ou “o ungido”, ou “a unção”, ou –
como eu diria, a – a parte de Deus que começa a se desenvolver em algo de modo que os seres
humanos poderiam ter algum tipo de ideia do que era: era uma pequena, baixa – uma pequena Luz
se movendo. Ele... Essa era a Palavra de Deus.
67
Agora, Deus mesmo deu a luz a este Filho que era antes de haver sequer um átomo no – ou
ar para fazer um átomo. Isso foi... Veja, Jesus disse: “Glorifica-Me, Pai, com a glória que Nós
tínhamos antes da fundação do mundo”. Veja, lá atrás além...
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68
Observe que o irmão Branham aponta para nós que isso era uma parte de Deus que veio em
um processo de nascimento e trouxe um FILHO. Como o irmão Branham continuou em Perguntas
e Respostas Sobre Gênesis § 14, ele vai dizer:
Agora, em São João 1 Ele disse: “No princípio era a Palavra”. Quando o primeiro... “E a
Palavra era Deus. E a Palavra Se fez carne e habitou entre nós”. Deus Se desvelando a um ser
humano, agora, observe como Ele fez isso. Agora, lá atrás, então, quando este pequeno halo vem...
Agora, nós não podemos ver nada ainda, a não ser pelos olhos sobrenaturais é que podemos ver
um halo permanecendo ali. Agora, esse é o Filho de Deus, o Logos. Agora, posso vê-Lo brincando
em volta como uma pequena criança perante a porta do Pai com toda a eternidade. Vê? E agora,
depois em Sua mente criativa, Ele começa a pensar sobre o que as coisas seriam, e eu posso ouviLo dizer: “Haja luz”. E quando Ele disse, um átomo explodiu e o sol veio à existência.
69

Agora, o primeiro ser criado após o nascimento do Filho de Deus foi os anjos.
Cinco Identificações da Verdadeira Igreja (11/09/1960) § 177
Portanto, a primeira coisa que Ele criou... Agora, alguns de vocês querem saber sobre a
minha história de Gênesis, Deus disse: “Façamos o homem”. A primeira coisa que Ele criou foi os
anjos para adorá-Lo, então Ele Se tornou Deus.
70

O Cristo Identificado de Todas as Eras (9/04/1964) § 25
“No princípio era a Palavra”. Antes mesmo que Ela fosse expressa, Ela era um
pensamento, um atributo. Neste pensar Ele era para ser Deus. Provavelmente criou os anjos
primeiro, então Ele foi adorado, Ele era Deus.
Agora, eu creio que a primeira coisa criada foi Lúcifer, porque ele foi chamado de filho da
manhã, e nós sabemos que a manhã ou estrela da manhã é o Filho de Deus.

71

Influência (15/03/1964) § 37
Observe os serafins celestiais com coberturas sobre o rosto. Agora, os serafins são os
queimadores de sacrifício, que é uma das maiores ordens de anjos. Eles estão ao lado dos
querubins. Há anjos, e, em seguida, serafins, e depois os querubins. E os serafins são na verdade os
queimadores de sacrifício, fazendo o caminho para a aproximação dos pecadores, uma ordem bem
elevada de santidade no templo de Deus.
72

Apocalipse Capítulo 4 – Parte 3; Trono de Misericórdia (8/10/1961) § 291
Observe, estes – estes querubins que João viu aqui devem estar interessados em guardar a
Árvore da Vida, então eles devem estar interessados em seres humanos. Ou leia Gênesis, voltando
a Genesis outra vez; eles guardavam a Árvore da Vida, a vigiavam, o Caminho da Vida, o Caminho
da Vida.
73

Apocalipse Capítulo 4 – Parte 3; Trono de Misericórdia (8/10/1961) § 298
Guardando este portão... Caim e Abel subiram aqui para adorar. Então deve ser um altar
que eles guardam (Não é isso mesmo?), estes querubins.
74

Apocalipse Capítulo 4 – Parte 3; Trono de Misericórdia (8/10/1961) § 301-305
Moisés foi levado ao céu: Moisés foi levado da terra para o céu e viu o altar de Deus. Não é
isso mesmo? Estou tentando provar meu ponto aqui. Você sabe o que estou tentando fazer, não
sabe? Tudo bem. Ele subiu na Presença de Deus. E quando ele desceu da Presença de Deus, ele
disse... Deus disse a Moisés: “Faça tudo na terra conforme o modelo do céu.” Não é isso mesmo?
Tudo bem. Agora, então quando ele o fez, quando ele fez a arca do pacto, ele colocou dois
querubins para guardar a arca. Vê o que é isto? Era o templo... Isto era o altar, os guardas do
trono. Os dois querubins, ele disse: “Molde-os no bronze e faça suas asas se tocando assim,”
porque aquilo foi exatamente o que ele viu no céu. Aquilo é exatamente o que João viu no céu, estes
quatro querubins nos quatro lados da arca do trono no céu. Eles eram os guardas da arca.
Querubins, guardas do propiciatório. Se você deseja ler esta Escritura (nós não temos tempo de
passar por ela.), anote: Êxodo 25:10 ao 22. Agora, eles guardam o propiciatório quando Deus está
na Sua Glória Shekinah. Onde estava a Glória Shekinah? No propiciatório. Não é isso mesmo?
Eles guardam aquela glória Shekinah. Ufa.
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75
Agora, neste ponto, eu creio que nós podemos estabelecer que Lúcifer era um co-parceiro
liderando na adoração a Deus. Ele ensinou, ele era um mestre. Ele conhece a Palavra de Deus, mas
quando ele saiu foi quando ele acrescentou os seus próprios pensamentos para o que Deus disse. Ele
foi perfeito em todos os seus caminhos, até que se achou iniqüidade nele. Ele perverteu a Palavra,
Ele torceu para o seu próprio interesse. Ele não estava satisfeito em ser um bom administrador da
Palavra de Deus, e ele queria um reino maior que Miguel (Cristo) tinha.
76

Observe que Paulo chama-lhe de um anjo de Luz em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11:13-15.
Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de
Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito,
pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça; o fim dos quais será conforme
as suas obras.
77
E quando Satanás veio a Jesus, com o quê ele veio? Com a Palavra de Deus, porém torcida.
Ele veio a Eva no jardim como um espírito residente na serpente e com o quê ele veio a Eva? Com a
Palavra de Deus, só que torcida. Ele é sempre assim. É a sua natureza.
78

Lucas 10:17-18
E voltaram os setenta com alegria, dizendo: Senhor, pelo Teu nome, até os demônios se nos
sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás, como raio, cair do céu.
79
Assim, vemos que a primeira luz que saiu foi o Filho de Deus e depois verificamos que os
querubins foram criados para proteger o altar de Deus. E Lúcifer era o querubim ungido. Ele foi
ungido para um ministério da Palavra e ele estragou tudo.
80

Ezequiel 28:17
Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por
causa do teu resplendor.
Observe que foi o seu brilho que corrompeu a sua sabedoria. Esta palavra “brilho” é a
palavra hebraica “yiph'ah” {yif-aw '} que significa “esplendor”, “brilho”, “brilhante” e vem da
palavra raiz “yapha” que é a mesma palavra que descreve a Presença Shekinah.
81

Deuteronômio 33:2
Disse pois: O Senhor veio de Sinai, e lhes subiu de Seir; resplandeceu desde o monte Parã,
e veio com dez milhares de santos; à sua direita havia para eles o fogo da lei.
82

Jó 37:15
Porventura sabes tu como Deus as opera, e faz resplandecer a luz da Sua nuvem?

83

Salmos 50:2
Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus.

84

Salmos 80:1
Tu, que és pastor de Israel, dá ouvidos; Tu, que guias a José como a um rebanho; Tu, que
Te assentas entre os querubins, resplandece.

85
Assim, vemos que ele se manifesta como uma luz. E uma vez que o Filho de Deus foi essa
primeira luz, podemos ver como que Lúcifer, que também era uma luz, foi feito para preencher o
modelo, e foi o mesmo em todos os detalhes exceto sem a Vida Eterna ou a vida de Deus, pois ele
era um ser criado, e sendo que ele teve um começo, ele certamente terá um fim.
86
E assim vemos a grande apostasia começar no céu, quando Lúcifer, agora conhecido como
Satanás, foi expulso e quando ele saiu 1/3 dos exércitos do céu foi expulso com ele. Depois ele
desceu à terra para continuar a guerra contra os filhos de Deus.
87

Apocalipse 12:7-9
E houve batalha no céu; Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam
o dragão e os seus anjos; mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi
precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o
mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele.
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Agora, vamos encontrá-lo na terra lá no jardim do Éden, como uma das duas árvores que
Deus colocou, mas que não plantou no jardim.
88

A Era da Igreja de Éfeso - Capítulo 3, pág. 78.
Você entendeu agora? Aí estão aqueles gêmeos novamente. Aí estão aquelas duas árvores
novamente, crescendo lado a lado na mesma terra, compartilhando da mesma alimentação,
bebendo da mesma chuva, e beneficiando-se do mesmo sol. Mas elas vêm de sementes
DIFERENTES. Uma árvore é PELA Palavra de Deus, exatamente como Deus a deu, e a ama e a
obedece. A outra árvore é da semente que é contra a Palavra de Deus e a muda onde quer. Ela
substitui os seus próprios credos e dogmas em lugar da verdadeira Palavra viva exatamente como
fez Caim, que acabou matando seu irmão. Mas não temas pequeno rebanho. Permanece com a
Palavra. Mantém essa Palavra entre ti e o diabo. Eva não fez isso e falhou. E quando a igreja
afrouxa na Palavra ela entra nas profundezas das trevas de Satanás.

A Era da Igreja de Éfeso - Capítulo 3, pág. 88-98. A RECOMPENSA PROMETIDA 89
Apocalipse 2:7: “...Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da Árvore da Vida, que está no meio do
paraíso de Deus.” Esta é a recompensa futura para todos os vencedores de todas as eras. Quando
a última chamada para a batalha soar, quando nossa armadura tiver sido deixada, então
descansaremos no paraíso de Deus e nossa parte será a Árvore da Vida, para sempre.
90
“A Árvore da Vida.” Não é essa uma bela figura de linguagem? É mencionada três vezes no
Livro de Gênesis e três vezes no Livro de Apocalipse. Em todos os seis lugares é a mesma árvore e
simboliza exatamente a mesma coisa.
91
Mas o que é a Árvore da Vida? Bem, em primeiro lugar teríamos que saber o que a árvore,
propriamente dita, representa. Em Números 24:6, quando Balaão descreveu Israel, ele disse que
“como árvores de sândalo o Senhor os plantou.” Árvores por toda a Escritura referem-se a
pessoas, como no Salmo 1. Portanto a Árvore da Vida deve ser a Pessoa da Vida, e essa é Jesus.
92
Agora, no Jardim do Éden havia duas árvores situadas no meio dele. Uma era a Árvore da
Vida, e a outra era a Árvore da Ciência do Bem e do Mal. O homem devia viver da Árvore da Vida;
porém não devia tocar na outra árvore senão morreria. Mas o homem tomou da outra árvore, e
quando o fez, a morte entrou nele pelo seu pecado, e ele ficou separado de Deus.
93
Agora, essa Árvore lá atrás no Éden, essa Árvore que era a fonte da vida, era Jesus. Em
João, capítulos seis a oito, Jesus Se apresenta como a fonte da vida eterna. Ele chamou a Si mesmo
de Pão do céu. Ele falou em dar a Si mesmo e que se um homem comesse Dele nunca morreria. Ele
proclamou que conheceu Abraão, e que antes de Abraão, Ele ERA. Ele profetizou que Ele Mesmo
lhes daria águas vivas, que se um homem bebesse jamais teria sede novamente, mas viveria
eternamente. Ele mostrou-Se como o GRANDE EU SOU. Ele é o Pão da Vida, o Manancial da
Vida, o Eterno, a ÁRVORE DA VIDA. Ele estava lá atrás no Éden no meio do jardim, assim como
Ele estará no meio do paraíso de Deus.
94
Alguns têm a ideia de que as duas árvores no jardim eram apenas mais duas árvores como
o resto das que Deus plantara lá. Porém estudantes cuidadosos sabem que isto não é assim.
Quando João Batista clamou que o machado estava posto à raiz de todas as árvores, ele não estava
falando de árvores meramente naturais, mas de princípios espirituais. Agora, em 1 João 5:11 diz:
“E o TESTEMUNHO é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está em Seu Filho.” Jesus
disse em João 5:40: “E não quereis vir a Mim para terdes vida.” Portanto o testemunho, a Palavra
de Deus, afirma clara e diretamente que a VIDA, VIDA ETERNA, está no Filho. Não há outro
lugar. 1 João 5:12: “Quem tem o Filho tem a VIDA; quem não tem o Filho de Deus NÃO tem a
Vida.” Agora, uma vez que o testemunho não pode mudar, ser tirado dele ou acrescentado a ele,
então permanece o testemunho de que A VIDA ESTÁ NO FILHO. . . Uma vez que isto é assim, A
ÁRVORE NO JARDIM TEM QUE SER JESUS.
95
Muito bem. Se a Árvore da Vida é uma pessoa, então a Árvore da Ciência do Bem e do Mal
é uma pessoa TAMBÉM. Não pode ser de outra forma. Assim, o Justo e o Maligno estavam lado a
lado lá no Jardim do Éden. Ez. 28:13a: “[Satanás] estavas no Éden, jardim de Deus.” Aqui é onde
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recebemos a verdadeira revelação da ‘semente da serpente’. Eis o que realmente aconteceu no
Jardim do Éden. A Palavra diz que Eva foi enganada pela serpente. Na realidade ela foi seduzida
pela serpente. Diz em Gên. 3:1: “Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo
que o Senhor Deus tinha feito.” Este animal era tão próximo de um ser humano (sendo todavia
puro animal) que podia raciocinar e falar. Era uma criatura ereta e era algo entre um chimpanzé e
um homem, porém mais próximo de um homem. Ele era tão próximo do ser humano que sua
semente podia, e de fato misturou-se com a da mulher e fez com que ela concebesse. Quando isto
aconteceu, Deus amaldiçoou a serpente. Ele mudou cada osso do corpo da serpente de forma que
ela teve que rastejar como uma cobra. A ciência pode procurar o quanto queira, mas não
encontrará o elo perdido. Deus cuidou disso. O homem é sabido e pode ver uma associação do
homem com o animal e ele tenta prová-lo por meio da evolução. Não há nenhuma evolução. Porém
o homem e o animal de fato se misturaram. Esse é um dos mistérios de Deus que permaneceu
oculto, mas aqui está revelado. Aconteceu bem lá atrás no meio do Éden quando Eva afastou-se da
Vida para aceitar a Morte.
96
Note o que Deus lhes disse no jardim. Gên. 3:15: “E porei inimizade entre ti e a mulher, e
entre a tua semente e a sua Semente; esta te ferirá a cabeça, e tu Lhe ferirás o calcanhar.” Se
damos crédito à Palavra de que a mulher teve de fato uma Semente, então a serpente seguramente
deve ter tido uma semente também. Se a Semente da mulher foi um filho varão sem a participação
do homem, então a semente da serpente terá que ser no mesmo padrão, ou seja, outro varão deve
nascer sem a intervenção de um varão humano. Não há estudioso que não saiba que a Semente da
mulher foi Cristo, Que veio por intermédio de Deus, sem relação sexual humana. Da mesma forma
é também bem conhecido que o prenunciado ferimento da cabeça da serpente foi em verdade uma
profecia concernente ao que Cristo realizaria contra Satanás na cruz. Lá na cruz Cristo feriria a
cabeça de Satanás, enquanto Satanás feriria o calcanhar do Senhor.
97
Esta porção da Escritura é a revelação de como a semente literal da serpente foi semeada
na terra, assim como temos o relato de Lucas 1:26-35, onde é apresentado o exato relato de como a
Semente da mulher veio a manifestar-se fisicamente sem a intervenção do varão humano. “E, no
sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma
virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi: e o nome da virgem era
Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo; bendita és
tu entre as mulheres. E, vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que
saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de
Deus; e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de JESUS.
Este será grande, e será chamado filho do Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi,
Seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o Seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo:
Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti
o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a Sua sombra; pelo que também o Santo,
que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus.” Visto que a Semente da mulher foi Deus
reproduzindo-Se literalmente em carne humana, assim a semente da serpente foi o caminho literal
que Satanás encontrou que lhe facultasse abrir a porta para ele próprio adentrar a raça humana.
Era impossível para Satanás (porque ele é apenas um ser espiritual CRIADO) reproduzir-se da
maneira que Deus reproduziu a Si mesmo, por isso o relato de Gênesis conta como ele produziu a
sua semente e introduziu-se ou injetou-se dentro da raça humana. Recorde também que Satanás é
chamado a ‘serpente’. É de sua semente ou injeção dentro da raça humana que nós estamos
falando.
98
Note a maneira exata em que o testemunho de Deus apresenta o relato dos nascimentos de
Caim, Abel e Sete. Gên. 4:1: “E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e
disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel.” Gên. 4:25: “E tornou Adão a
conhecer a sua mulher; e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. . .” Há TRÊS filhos que
nasceram de DOIS atos de conhecimento carnal através de Adão. Uma vez que a Bíblia é a exata e
perfeita Palavra de Deus, isto não é um erro, mas um testemunho para nossa iluminação. Uma vez
que TRÊS filhos nasceram provenientes de DOIS atos de Adão, você fica sabendo
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POSITIVAMENTE que UM desses três NÃO ERA filho de Adão. Deus testemunhou isto desta exata
maneira para nos mostrar algo. A verdade do assunto é que Eva teve em seu ventre DOIS filhos
(gêmeos) provenientes de DISTINTAS fecundações. Ela esteve grávida de gêmeos, com a
concepção de Caim um pouco antes da de Abel. Veja aqueles GÊMEOS novamente. Um tipo
perfeito, como sempre. Para aqueles que pensam que isto não é possível, saiba que os registros
médicos estão repletos de casos em que mulheres têm engravidado gêmeos que eram de óvulos
distintos e diferentes inseminações, com a fertilização dos ovos ocorrendo em dias separados, e
NÃO APENAS ISSO, mas alguns dos depoimentos mostram que os gêmeos foram gerados por
homens diferentes. Recentemente uma cobertura mundial foi dada a uma mãe norueguesa que
estava processando seu marido a fim de obter sustento para si mesma e seus gêmeos, um dos quais
era branco e o outro preto. Ela admitiu que tinha um amante negro. As duas concepções foram
espaçadas cerca de três semanas. Em Beaumont, Texas, em 1963, novamente os registros
apresentaram um nascimento múltiplo no qual as fecundações foram espaçadas de muitos dias, e
na realidade tantos, que a mulher quase morreu juntamente com um filho em trabalho de parto.
99
Agora, porque isto teve que ser assim? Por que foi que a semente da serpente precisou vir
desta maneira? O homem foi criado para Deus. O homem havia de ser o templo de Deus. O lugar
de repouso de Deus (o Espírito Santo) era o homem, o templo. Atos 7:46-51: “Que achou graça
diante de Deus, e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão Lhe
edificou casa; mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o
profeta: O céu é o Meu trono, e a terra o estrado dos Meus pés. Que casa Me edificareis? diz o
Senhor: Ou qual é o lugar do Meu repouso? Porventura não fez a Minha mão todas estas coisas?
Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido; vós sempre resistis ao Espírito Santo;
assim vós sois como vossos pais.” Satanás tem sabido disto todo o tempo. Ele também quer habitar
no homem assim como Deus o faz. Porém Deus tem reservado esse direito para Si mesmo. Satanás
não pode fazer isso. Somente Deus apareceu em carne humana. Satanás não pôde e não pode fazer
isso. Ele não tem poderes criativos. A única maneira de Satanás executar o que ele queria fazer foi
entrar na serpente no Éden assim como ele entrou através de espíritos malignos nos porcos em
Gadara. Deus não entra em animais; mas Satanás pode fazer e o fará para atingir seus fins. Ele
não podia ter um filho diretamente através de Eva como Deus fez com Maria, portanto ele entrou
na serpente e então enganou Eva. Ele a seduziu e através dela Satanás teve vicariamente um filho.
Caim foi portador das plenas características espirituais de Satanás e as características
animalescas (sensuais, carnais) da serpente. Não admira que o Espírito Santo dissesse que Caim
era do maligno. Ele era.
100 Agora eu quero ventilar uma determinada prova que temos de que há uma clara afinidade
entre o homem e o animal. É uma coisa física. Você sabe que pode-se tomar as células
embrionárias de um feto em gestação e injetá-las em seres humanos? Então as células da tiróide
irão diretamente para a tiróide humana, as células do rim irão diretamente para os rins humanos.
Você percebe quão estupendo isto é? Alguma inteligência guia aquelas células animais exatamente
para o lugar correto. Essa inteligência aceita aquelas células e as põe exatamente no lugar
correto. Há uma afinidade entre o animal e o homem. Eles não podem intermisturar-se e
reproduzir. Isso tem sido tentado. Mas lá atrás no jardim essa intermistura aconteceu de fato, e a
afinidade química que ainda existe prova isto. Porque lá atrás no Éden a serpente era uma criatura
ereta. Ela era próxima do homem. Era quase homem. Satanás tirou proveito das características
físicas da serpente e usou-a para enganar Eva. Depois Deus destruiu esse padrão da serpente.
Nenhum outro animal pode misturar-se com o homem. Mas a afinidade aí está.
101 Agora que temos chegado a este ponto, deixe-me tentar consolidar seu pensamento sobre
este assunto, para que você possa ver a necessidade de nossa discussão a respeito da ‘doutrina da
semente da serpente’ como tenho feito. Nós começamos com o fato de que havia DUAS árvores no
meio do jardim. A Árvore da Vida era Jesus. A outra árvore definitivamente é Satanás por causa
daquilo que surgiu do fruto dessa árvore. Agora então, sabemos que ambas as árvores tinham uma
relação com o homem ou jamais teriam sido colocadas lá. Elas devem ter tido uma parte no plano
e propósito soberanos de Deus, no relacionamento delas com a espécie humana e com Ele próprio,
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ou jamais poderíamos imputar onisciência a Deus. Até agora tudo isto é verdade, não é? Agora, a
Palavra indiscutivelmente expõe que desde ANTES da fundação da terra, era propósito de Deus
compartilhar Sua Vida Eterna com o homem. Efésios 1:4-11: “Como também nos elegeu Nele antes
da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante Dele em amor; e nos
predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para Si mesmo, segundo o beneplácito de Sua
vontade, para louvor e glória da Sua graça, pela qual nos fez agradáveis a Si no Amado, em Quem
temos a redenção pelo Seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da Sua graça, que
Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência; descobrindo-nos o mistério da Sua
vontade, segundo o Seu beneplácito, que propusera em Si mesmo, de tornar a congregar em Cristo
todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus com as que
estão na terra; Nele, digo, em Quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados,
conforme o propósito Daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da Sua vontade.”
Apocalipse 13:8: “E adoraram-na (Satanás) todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes
não estão escritos no Livro da Vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo.” Mas
essa Vida não podia, e não seria, compartilhada de nenhum outro modo senão através de “Deus
manifestado na carne.” Isto era uma parte de Seu eterno e predestinado propósito. Este plano seria
para louvor e glória da Sua graça. Era o plano de Redenção. Era o plano de Salvação. Agora ouça
atentamente. “Deus sendo Salvador, era necessário que Ele predestinasse um homem que
necessitasse de salvação a fim de outorgar a Si mesmo razão e propósito de ser.” Isso é cem por
cento correto e inúmeras Escrituras o confirmam como faz o muito apontado versículo de Romanos
11:36: “Porque Dele e por Ele, e para Ele, são TODAS AS COISAS; GLÓRIA pois a Ele
eternamente. Amém.” O homem não podia vir diretamente e tomar daquela Árvore da Vida no
meio do jardim. Aquela Vida Eterna da Árvore tinha que se tornar carne primeiro. Mas antes que
Deus pudesse levantar e salvar um pecador, Ele tinha que ter um pecador para levantar e salvar. O
homem tinha que cair. A queda que seria causada por Satanás, tinha que ter a carne para produzir
a queda. Satanás tinha que vir através da carne também. Mas Satanás não podia vir através da
carne humana para produzir a queda da maneira que Cristo viria em carne humana para restaurar
os caídos. Mas havia um animal, a serpente, tão próximo do homem que Satanás pôde chegar a
essa besta e através dessa besta pôde chegar à carne humana e causar a queda, e desse modo
injetar-se na raça humana, assim como Jesus um dia viria e Se injetaria na raça humana, dentro de
corpos humanos, até o ponto de uma ressurreição em que teríamos corpos semelhantes ao Seu
corpo glorificado. Assim o que Deus arquitetou aqui no jardim foi Seu plano predestinado. E
quando Satanás ocasionou o que era necessário ao propósito de Deus, então o homem não pôde
chegar à Árvore da Vida no jardim. Certamente que não. Não era tempo. Porém um animal (um
animal tinha causado a queda, não tinha? Que a vida animal seja derramada) foi tomado e seu
sangue derramado e então Deus teve comunhão com o homem novamente. Depois viria um dia
quando Deus apareceria em carne, e por meio de Sua humilhação Ele restauraria o homem caído e
faria dele um participante dessa Vida Eterna. Uma vez que você veja isto, pode compreender a
semente da serpente e saber que não foi nenhuma maçã que Eva comeu. Não, foi a degradação da
humanidade pelo intermisturar de sementes.
102 Agora eu sei que ao responder uma pergunta, pode surgir uma outra, e as pessoas me
perguntarem: “Se Eva caiu assim, o que fez Adão, para Deus lançar a culpa sobre Adão?” Isso é
simples. A Palavra de Deus está estabelecida para sempre no céu. Antes que um grão de poeira de
estrelas fosse criado, essa Palavra (a lei de Deus) estava lá EXATAMENTE COMO ESTÁ
ESCRITO EM NOSSA BÍBLIA. Ora, a Palavra nos ensina que se uma mulher deixa seu marido e
vai com outro homem, ela é uma adúltera e não está mais casada e o marido não deve tomá-la de
volta. Essa Palavra era verdadeira no Éden assim como era verdadeira quando Moisés a escreveu
na lei. A Palavra não pode mudar. Adão tomou-a de volta. Ele sabia exatamente o que estava
fazendo, mas ele o fez de qualquer maneira. Ela era uma parte dele, e ele estava querendo tomar
sobre si a responsabilidade dela. Ele não a deixaria ir. Assim Eva concebeu dele. Ele sabia que ela
conceberia. Ele sabia exatamente o que aconteceria à raça humana, e ele vendeu a raça humana
ao pecado para que pudesse ter Eva, porque ele a amava.
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103 E assim aqueles dois filhos nasceram. Filhos esses que seriam os progenitores da raça
humana que agora já estava poluída. E o que é testemunhado deles? Leia o testemunho. Judas 14:
“E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. . .” Gênesis 5 é o capítulo da
genealogia de Enoque. Ele dá essa genealogia assim: 1. Adão, 2. Sete, 3. Enos, 4. Quenã, 5.
Maalalel, 6. Jarede, 7. Enoque. Note que Caim não é mencionado. A linhagem de Adão passa por
Sete. Se Caim fosse filho de Adão, a lei do direito de primogenitura teria lhe dado o direito à
linhagem. Também deve ser notado cuidadosamente que em Gênesis 5:3, diz que: “Adão viveu
cento e trinta anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme à sua imagem, e chamou o seu
nome Sete.” Em nenhum lugar diz que Caim era à semelhança de Adão, embora ele tivesse que ser
se fosse seu filho, pois a lei de reprodução é enfática quanto a cada um produzir segundo a sua
semelhança. Também devemos dar crédito ao fato de que em ambas as genealogias, em Gênesis e
Lucas, Caim está faltando. Se Caim fosse filho de Adão seria dito dele em algum lugar que: “E
Caim de Adão, e Adão de Deus.” Não diz isso porque NÃO PODE dizê-lo.
104 É claro que estudiosos por muito tempo têm descrito duas linhagens de homens: uma das
quais sendo a linhagem pia encontrada em Sete, e a outra a linhagem ímpia como sendo instituída
por Caim. E é estranho, porém verdadeiro, que estes mesmos estudiosos jamais nos contaram como
é que Caim era o tipo de pessoa que foi, enquanto que Abel e Sete eram da linhagem pia e
espiritual. Efetivamente, Caim deveria ter sido espiritual e Abel menos espiritual, e Sete ainda mais
assim, e continuando linhagem abaixo, porque cada geração seguinte sempre tem se afastado mais
de Deus. Mas não, Caim surge tão maligno quanto nenhum homem jamais tem sido descrito,
porque ele violentamente resistiu a Deus e à Palavra.
105 Agora, que se saiba isto: A Escritura não brinca com palavras. O que quer que esteja
testemunhado, está lá para os olhos ungidos verem. Está lá com um propósito. Nessa Palavra diz,
Gên. 3:20: “E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva; porquanto ela era a mãe de todos os
viventes.” 4 Porém nenhuma Escritura jamais diz que Adão é o pai de todos os viventes. Se não há
esta conotação a ser colocada sobre Gên. 3:20, por que seria mencionado que Eva é a mãe de
todos, e nenhuma palavra é dita acerca de Adão? O fato é que, embora Eva tenha sido a mãe de
todos os viventes, Adão não foi o pai de todos os viventes.
106 Em Gênesis 4:1, Eva disse: “Alcancei do Senhor um varão.” Ela não reconhece em Adão a
paternidade de Caim. Mas em Gên. 4:25, ela diz: “Porque, disse ela, Deus me concedeu OUTRA
semente EM LUGAR DE ABEL, que Caim matou.” Ela não diz que Deus lhe tinha DADO outra
semente – isso teria sido Cristo, porque Ele foi DADO. Este filho, Sete, foi CONCEDIDO em lugar
de Abel. Ela reconhece seu filho que veio através de Adão; ela porém não reconhece Caim, porque
ele veio através da serpente. Quando ela diz OUTRA SEMENTE em lugar de Abel, está dizendo que
Caim era diferente de Abel, porque se eles fossem do mesmo pai ela teria que ter dito: “Foi-me
dado MAIS SEMENTE.”
107 Eu não creio em tudo que leio, mas certamente é uma coisa curiosa que a edição de 1º de
março de 1963, da revista LIFE, escreve sobre psiquiatras dizendo exatamente a mesma coisa que
estamos discutindo. Agora, eu sei que todos os psiquiatras não concordam uns com os outros, mas
aqui está. O medo de cobras não é uma reação consciente, mas inconsciente. Se fosse um medo
natural, as pessoas ficariam tão alegremente fascinadas como diante das jaulas do gorila e do
leão. Suas mentes inconscientes mantêm-nas olhando fixamente para as cobras. Essa atração pelas
cobras é inconscientemente sexual. Que isto tem acontecido através dos tempos é visto pelas
pessoas em sucessivas gerações passando pela mesma coisa. As cobras sempre têm sido e sempre
serão repulsivamente atraentes. A cobra sempre tem representado tanto o que é bom quanto o que
é mau. Tem sido um símbolo fálico através dos tempos. Exatamente como a descrição do Jardim do
Éden, encontramos a serpente como a personificação do mal passional.
108 É quase universal entre as várias tribos incultas que a cobra esteja associada com o sexo e
muitas vezes adorada em conjunção com ele. O estudo da sexologia revela isso em muitos casos.
Agora, eu gostaria de saber de onde estas pessoas obtiveram isso, visto que elas são incultas e
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nunca leram a Bíblia. Porém assim como a história do dilúvio é conhecida em todo o mundo, assim
é esta verdade da queda do homem também conhecida. Eles sabiam o que aconteceu lá no Éden.
109 Agora, a esta altura alguém vai me fazer esta pergunta: Deus disse a Eva para tomar
cuidado com a serpente, ou que a serpente a seduziria? Agora ouça, Deus não tinha que dizer nada
acerca do que aconteceria. Entenda justamente o ponto principal da história. Ele simplesmente deu
a Palavra. Ele disse para não tomar da CIÊNCIA. Tome da VIDA. A VIDA ERA A PALAVRA DE
DEUS. A MORTE ERA QUALQUER COISA QUE NÃO FOSSE A PALAVRA DE DEUS. Ela
permitiu que fosse mudada UMA PALAVRA e logo então Satanás a possuiu. Deus poderia ter dito:
“Não apanhe mais frutos das árvores além do que você possa comer.” Satanás poderia dizer:
“Olhe, isso é muito correto. Veja, se você colher demais apodrecerá. Mas eis aqui um método de
conservar o fruto e assim ao mesmo tempo você pode colher tudo que quiser. Portanto veja, você
pode ter a sua maneira e a maneira de Deus ao mesmo tempo.” O diabo a possuiria bem ali.
Aquele que é culpado em UM só ponto da lei, quebrantou TODA a lei. Não brinque com essa
Palavra. Isso é exatamente o que aconteceu na Era de Éfeso antes que acabasse por volta de 170
d.C.
110 E o que aquela árvore produziu? A Árvore da Ciência produziu morte. Caim matou seu
irmão, Abel. O ímpio matou o justo. Isto estabeleceu um padrão. Esse padrão se manterá até a
restauração de tudo como foi anunciado pelos profetas.
111 A Árvore da Ciência produziu homens hábeis; homens de fama. Mas os seus caminhos são
os caminhos da morte. O povo de Deus é simples, porém de mentalidade espiritual, inclinando-se
para Deus e a natureza, cultivando tranqüilamente o solo, interessando-se pela verdade em vez da
riqueza. A semente da serpente tem trazido tremendo comércio, invenções maravilhosas, porém
com tudo isto vem a morte. Sua pólvora e bombas atômicas matam na guerra; e em tempo de paz
suas invenções mecânicas, tal como o carro, matam até mais em um tempo de paz do que as
invenções de guerra destroem em tempos de desordem. A morte e a destruição são os frutos dos
seus labores.
112 Porém eles são religiosos. Eles crêem em Deus. Eles são como seu pai, o diabo, e seu
ancestral, Caim. Ambos criam em Deus. Eles vão à igreja. Eles misturam-se com o justo assim
como o joio mistura-se com o trigo. Em assim fazendo eles corrompem e produzem uma religião
nicolaíta. Eles espalham seu veneno fazendo todo esforço para destruir a semente de Deus, assim
como Caim matou Abel. Não há nenhum temor de Deus diante de seus olhos.
113 Mas Deus não perde nenhum dos Seus. Ele os guarda até na morte, e prometeu que no
último dia Ele os ressuscitará.
114

A Era da Igreja de Laodicéia Capítulo 9, págs 334-335.
Agora podemos ver porque houve duas vinhas, uma verdadeira e uma falsa. Agora podemos
ver porque Abraão teve dois filhos, um segundo a carne (que perseguiu Isaque) e um segundo a
promessa. Agora podemos ver como, procedentes dos mesmos pais, saíram dois meninos gêmeos,
um conhecendo e amando as coisas de Deus, e o outro conhecendo muito da mesma verdade,
porém não do mesmo Espírito, e por isso perseguiu o filho que era eleito. Deus não reprovou por
reprovar. Ele reprovou por causa do eleito. ELEITO NÃO PODE perseguir eleito. ELEITO NÃO
PODE causar dano a eleito. São os reprovados que perseguem e destroem os eleitos. Oh, esses
reprovados são religiosos. Eles são espertos. Eles são da linhagem de Caim, a semente da serpente.
Eles edificam suas Babéis, eles edificam suas cidades, eles edificam seus impérios, e durante todo o
tempo invocando a Deus. Eles odeiam a verdadeira semente, e farão tudo o que podem (mesmo no
Nome do Senhor) para destruir os eleitos de Deus. Porém eles são necessários. “Que tem a palha
com o trigo?” Nenhuma palha, nenhum trigo. Mas no fim, o que acontece com a palha? É
queimada com fogo que nunca se apagará. E o trigo? Onde está ele? Está ajuntado em Seu celeiro.
É onde Ele está.
115 Ó eleito de Deus, guarde-se! Estude atentamente. Seja cauteloso. Opere sua salvação com
temor e tremor. Confie em Deus e se fortaleça em Seu poder. O seu adversário, o diabo, agora
mesmo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigie em oração e
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seja firme. Este é o tempo do fim. Tanto a verdadeira como a falsa vinha estão chegando à
maturidade, porém antes que o trigo amadureça, aquele joio maduro deve ser atado para a queima.
Veja, todos eles estão se unindo ao Concílio Mundial de Igrejas. Essa é a atadura. Logo virá o
recolhimento do trigo ao celeiro. Porém agora mesmo os dois espíritos estão trabalhando em duas
vinhas. Saia do meio do joio. Comece a vencer para que você possa ser considerado louvável ao
seu Senhor, e apto para reinar e governar com Ele.

-------------oo0oo-------------

SEMENTE
1
Para começar o nosso estudo sobre a semente e a diferença entre as duas sementes que
compõem as duas naturezas dos gêmeos, já examinamos a fonte dessas duas sementes, ou a
natureza da vida que habita dentro destas duas sementes. Neste estudo vamos começar examinando
o que Jesus está falando sobre a semeadura da boa semente e a semeadura da semente ruim no
mesmo campo, em uma parábola que Ele conta em Mateus.
2
Vamos examinar esta parábola sobre as duas vinhas ou as duas sementes, como lemos em
Mateus 13:24-30
Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia
a boa semente no seu campo; mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio
do trigo, e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos
do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu, no teu campo, boa
semente? Por que tem, então, joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe
disseram: Queres pois que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não; para que, ao colher o
joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; e, por
ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em feixes para o queimar;
mas, o trigo, ajuntai-o no meu celeiro.
3
Note que Jesus salienta o fato de que dois tipos muito diferentes de vida (semente) serão
plantadas ao lado um do outro no mesmo campo. O campo representa o mundo, e o plantio é feito
primeiro pelo proprietário do campo, e depois o seu inimigo entra em seu campo e imita a sua
semeadura, mas com uma vida (semente) diferente.
4
Os fatos desta parábola são os seguintes:
1) Existe um campo em que a semente é colocada, ou seja, uma mulher; somos agricultura,
2) Há dois semeadores, ou fontes de sementes: o proprietário do campo e o seu inimigo.
3) Há duas sementes semeadas, identificando duas formas de vida e naturezas diferentes: trigo e
joio.
4) A semente do joio é uma intromissão, mas é permitida a crescer ao lado do trigo até a colheita,
por causa do trigo, até que o trigo esteja maduro o suficiente para resistir a uma separação.
5) A separação guerreia sempre.
6) Haverá uma amarração e um enfeixamento destes joios.
7) Os joios são destinados para a queima.
8) O trigo será recolhido mas não enfeixado e deve ser colocado no armazém do proprietário.
5
Observe que as duas sementes são autorizadas a crescer lado a lado até o momento da
colheita. Depois uma separação está para acontecer. Primeiro haverá um ajuntamento da semente
que o inimigo semeou. O joio começará a reunir-se primeiro.
6
Jesus usa a palavra “deo” para descrever esse ajuntamento. A palavra realmente significa
“ligar-se colocando sob a obrigação”. Agora, este ajuntamento é necessário a fim de controlar o
conjunto do joio. E ao colocar as pessoas sob obrigações que os tiram da Palavra, vemos que a
organização tem atado as pessoas, impedindo-as de procurar por mais luz além daquela que está
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disponível em sua igreja. Isto é feito por meio de programas... Olhe para cada igreja grande e você
verá que as pessoas não se contentam em vir aqui e ver o ministro pregar, mas você encontrará
muitos programas em curso nessas igrejas. Quanto maior a congregação, mais programas para
manter as pessoas contentes.
7
Depois que o joio é atado, Jesus nos diz que eles são depois colocados em feixes. Agora, ao
usar a palavra “feixe”, Jesus está nos dizendo que há uma certa característica com relação ao
ajuntamento. Embora a palavra para “feixe” seja uma palavra que pode significar “ligação”, Jesus
usou duas palavras diferentes para descrever o processo que está para acontecer.
8
Ele diz que os ceifeiros irão uni-los em feixes. Ele nunca disse em um feixe, mas em feixes.
Desta forma vemos que a palavra “feixes” define ainda mais o processo em que esses joios devem
passar antes de estarem prontos para a queima. Eles são primeiro atados e depois enfeixados. O uso
do plural nos diz que haverá muitos feixes diferentes, assim como vemos que há muitas
denominações diferentes. Elas são recolhidas primeiro. Este recolhimento poderia sugerir um alívio
vindo junto, mas ao acrescentar a palavra “feixe” para mais adiante definir o processo de
ajuntamento, Jesus mostra-nos “forma e simetria” e “finalidade” que será envolvida na forma como
eles serão apresentados para a queima.
9
Um feixe não é apenas uma coleção desordenada de varas atiradas juntas para qualquer
direção. Mas um feixe nos sugere que todos os joios em cada molho serão alinhados em conjunto,
todos indo para a mesma direção. Sua união em um feixe ou em uma congregação irá torná-los um
meio mais eficiente, pelo qual todos sejam queimados.
10
E assim vemos como a organização é o meio pelo qual o joio é recolhido e ajuntado. A
igreja primeiro é presa por uma falsa palavra, e depois ao se organizar em torno dessa falsa palavra,
eles reúnem as pessoas em um meio mais eficiente e rentável para que todo o grupo possa ser
preparado para a queima.
11
Assim vemos claramente que a falsa vinha é a igreja organizada, pois é a organização que os
une. Então se é assim, um dos principais atributos da falsa vinha será a sua capacidade de se
organizar em números e, assim, utilizar a eficiência de pregar o seu evangelho falso.
12
Agora, um feixe não representa uma organização frouxa, mas uma que tem estrutura e
simetria. Cada vara está indo na mesma direção, e elas estão lá para o mesmo propósito, e elas
devem estar de acordo com algum padrão a fim de caber dentro do feixe. Agora, vamos ver se isso
não é exatamente a imagem que o próprio Jesus fala sobre as duas sementes.
13

Mateus 13:36-43
Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé Dele os Seus
discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E Ele, respondendo, disse-lhes: O
que semeia a boa semente, é o Filho do homem; (Jesus é chamado pelo título de Filho do Homem
84 vezes, o que é mais do que qualquer outro título usado por Ele na Escritura. Este título “Filho do
homem” significa um profeta. Portanto vemos que um profeta surgirá, semeando a semente) o
campo é o mundo; e a boa semente são os filhos do reino; e o joio são os filhos do maligno; o
inimigo, que o semeou, é o diabo; e a ceifa é o fim do mundo; e os ceifeiros são os anjos.
(mensageiros) Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, (pelos mensageiros aos joios)
assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os Seus anjos, e eles colherão
do Seu reino tudo o que causa escândalo, (aqueles que fariam outros tropeçar) e os que cometem
iniqüidade. (aqueles que sabem fazer o certo e que não o farão) E lançá-los-ão na fornalha de fogo;
ali haverá pranto e ranger de dentes. (Este é o período da Tribulação) Então os justos
resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
14
Agora, nas epístolas de Paulo, somos informados de dois tipos de filhos. Filhos obedientes e
filhos da desobediência.
15

I Pedro 1:14
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Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em
vossa ignorância;
16

Efésios 2:1-2
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes
segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora
opera nos filhos da desobediência.
17

Efésios 5:6
Ninguém vos engane com palavras vãs; porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os
filhos da desobediência.
18

Colossenses 3:6
Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência;

19
Devemos entender o que Paulo estava dizendo quando falou dos filhos da desobediência.
Ele não disse filhos desobedientes, mas ele chamou-os de filhos da desobediência. Em outras
palavras, estes são filhos que foram trazidos a este mundo através de um ato de desobediência.
Assim, eles foram o produto da desobediência. E se eles são o produto da desobediência, então eles
são a semente da desobediência. Nós agora sabemos que a semente de vida retratada aqui nesta
parábola fala de pessoas reais, os filhos de Deus e os filhos do maligno, semeados pelo diabo. Estes
são sementes da serpente como João nos diz em I João 3:12:
Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou?
Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas.
20
Agora, se Caim fosse filho de Adão, então, João nunca poderia ter falado tais palavras duras
e críticas contra ele, porque Adão era o filho de Deus. Mas nós sabemos que Caim foi concebido
pela vontade da desobediência de Eva com a Serpente.
21
O Dr. George Ricker Berry em seu Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Inglês (GênesisÊxodo) mostra a tradução literal linear do hebraico “nasha” com a palavra “seduzir”. Outras
traduções citam Eva como dizendo: “A serpente me enganou5 e eu comi”.
22
Agora, se nós escolhemos utilizar a palavra “enganar” ou “seduzir” ambas têm o mesmo
significado. A Concordância de Strong define esta palavra hebraica como uma raiz primitiva para
“enganar”, “iludir mentalmente” para “seduzir moralmente”. O Webster nos diz a palavra “seduzir”,
que significa “persuadir na relação sexual ilegal especialmente pela primeira vez”.
23
Você pode nunca chegar a um entendimento completo e claro da predestinação e eleição até
ver os dois lados do quadro. Paulo deixa isso claro para nós no Livro de Romanos capítulo 9. Aqui
ele fala de Jacó e Esaú, ambos nascidos dos mesmos pais, e todavia um era um vaso de honra
ordenado para ser assim, e o outro era um vaso de desonra. Paulo nos permite saber que mesmo
antes dos filhos nascerem o propósito da eleição permanece firme. Deus disse: “Amei Jacó e odiei a
Esaú”.
24

Romanos 9:11-25
Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal (para que o propósito de
Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama), foilhe dito a ela: O maior servirá o menor. Como está escrito: Amei a Jacó, e odiei a Esaú. Que
diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés:
Compadecer-Me-ei de quem Me compadecer, e terei misericórdia de quem Eu tiver misericórdia.
Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que Se compadece.
Porque diz a Escritura a Faraó: Para isto mesmo te levantei; para em ti mostrar o Meu poder, e
para que o Meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-Se de quem quer, e
endurece a quem quer. Dir-me-ás então: Por que Se queixa Ele ainda? Porquanto, quem tem
resistido à Sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa
formada dirá ao que a formou: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro,
5

Do inglês “beguiled”, que também quer dizer “seduziu” – NT.
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para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus,
querendo mostrar a Sua ira, e dar a conhecer o Seu poder, suportou com muita paciência os vasos
da ira, preparados para a perdição; para que também desse a conhecer as riquezas da Sua glória
nos vasos de misericórdia, que para glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também
chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também diz em Oséias:
Chamarei Meu povo ao que não era Meu povo; E amada à que não era amada.
25

Gênesis 3:14-16
Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a
fera, e mais que todos os animais do campo; sobre o teu ventre andarás, (ficará sem as pernas) e pó
comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a
sua semente; (Agora, isto nos diz que a serpente tinha uma semente) esta te ferirá a cabeça, e tu lhe
ferirás o calcanhar. E à mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição; com
dor darás à luz filhos; e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará.
26
Agora, por que Deus amaldiçoaria a mulher a ter filhos se ela comesse uma maçã? O que as
maçãs têm a ver com esta maldição na concepção? Outra coisa que podemos considerar ao
compreender esta doutrina da semente da serpente, é de que havia duas árvores no jardim. No
parágrafo 17 do sermão do irmão Branham “Preparação” ele disse:
No jardim do Éden havia duas árvores: uma era a vida, uma era do conhecimento. O
homem deixou a Árvore da Vida para comer da árvore do conhecimento.
27

Gênesis 1:11-12
E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto
segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra; e assim foi. E a terra produziu erva,
erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a
sua espécie; e viu Deus que era bom.
28
Nos versículos 11 e 12, vemos a lei da reprodução. Cada semente deve produzir segundo a
sua espécie. Esta palavra “espécie” falada no versículo 12 é a palavra hebraica “miyn” e se
pronuncia “min”. A palavra “espécie” significa e refere-se à natureza. “Que cada semente produza
segundo a sua própria espécie ou natureza”. Portanto a lei de Deus de reprodução fala totalmente
contra à hibridação, pois a hibridação reuniria duas espécies ou naturezas diferentes e produziriam
uma vida que não é natural. Então, podemos ver que a Lei de Deus de reprodução que Ele colocou
na semente é feita para ser uma lei de proteção que iria preservar a espécie ou a natureza.
29
Agora, até este ponto também vemos nestes dois versículos da Escritura que Deus colocou
essas sementes sobre a terra neste momento pela Sua Palavra falada. Elas ainda não estão plantadas
na terra, mas a Escritura diz claramente que elas estão sobre (acima – na) terra.
30
Agora, nós sabemos que você não pode ver a vida, você somente pode ver os atributos da
vida, tais como a cor ou cheiro ou outros atributos tais como a textura, taxa de crescimento, etc;
vida, portanto, é um espírito. Ela é invisível, e somente pode ser vista pelos muitos atributos que ela
exibe. Quando Deus disse estas palavras, as sementes que Ele colocou sobre a terra estavam ainda
na forma de espírito. Não houve manifestação dessas sementes neste momento, mas a Palavra de
Deus estabeleceu o caminho ordenado no qual era para elas se multiplicarem. E Deus disse:
“Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua
espécie, cuja semente está nela sobre a terra; e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando
semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua
espécie; e viu Deus que era bom”.
31
Agora, ao que parece aqui essa reprodução já está acontecendo, mas não está. Pelo menos
não no sentido visível da palavra, pois veremos mais adiante, nos versículos 14-15 que o sol ainda
não é criado, e se não há luz do sol, nenhuma vida pode manifestar-se sobre a terra.
32

Gênesis 1:14-19
E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a
noite; e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para
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luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra; e assim foi. E fez Deus os dois grandes
luminares: o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite; e fez as
estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a
noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas; e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a
manhã, o dia quarto.
33
Além disso, veremos também em Gênesis 2:1-2 que estas sementes devem ser plantadas na
terra e quando elas são plantadas na terra, então elas crescerão para fora da terra, como a lei de
Deus dita no versículo 12.
34
Observe no versículo 12 que a terra é para produzir. Isso significa que elas terão que sair da
terra, mas neste ponto as sementes estão somente acima e sobre a terra. Elas ainda precisam ser
plantadas. Mas vemos no versículo 12 a ordem em que elas estão para vir à tona. Assim, vemos o
seguinte:
Nº 1) Em Gênesis 1:11 vemos a Palavra Falada (logos) surgindo e produzindo sementes.
Nº 2) Estas sementes (logos) são colocadas acima e sobre a terra.
Nº 3) Elas estão esperando ali para serem plantadas a fim de brotarem à manifestação para
cima e para fora da terra.
35
Esta é, então, a ordem em que elas estão para nascer. Depois se lermos com atenção no
capítulo 1, vemos que todos os animais e todas as criaturas do mar estão sendo falados à existência
e depois finalmente o homem.
36

Gênesis 1:20-31
E disse Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes; e voem as aves sobre a
terra no firmamento dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todos os seres viventes que se
movem, os quais as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies; e toda a ave de
asas conforme a sua espécie; e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e
multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares; e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a
manhã, o dia quinto. E disse Deus: Produza a terra seres viventes conforme a sua espécie; gado, e
répteis e feras da terra conforme a sua espécie; e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a
sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie; e viu
Deus que era bom. E disse Deus: Façamos o homem à Nossa imagem, conforme a Nossa
semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre
toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à Sua imagem;
à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse:
Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar e sobre
as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho
dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra; e toda a árvore, em que há
fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos
céus, e a todo animal que rasteja sobre a terra, em que há vida, toda a erva verde será para
mantimento; e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom; e foi a tarde e
a manhã, o dia sexto.
37
Agora, se continuarmos a ler no capítulo 2, veremos que isso não é um outro relato da
criação, mas uma continuação do mesmo relato da criação. No capítulo primeiro, vemos somente a
Palavra falada de Deus surgindo e falando à existência, seres espirituais. Mas no capítulo 2, vemos
Deus vestindo esses seres espirituais com o pó da terra.
38

Gênesis 2:1-7
Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no
dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a Sua obra, que tinha feito. E
abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou; porque nele descansou de toda a Sua obra que Deus
criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados; no dia em que o
Senhor Deus fez a terra e os céus, (observe esta palavra que é usada, “origens”. É uma palavra
hebraica, “towldah” pronuncia-se “to-le-daw”, e significa os processos, ou a conta ou os resultados
da criação) ...e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que
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ainda não brotava; porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia
homem para lavrar a terra. (Agora eu quero que você note, então, que estamos apenas dando um
relato da criação, até este ponto, quanto à vida da Palavra falada – a vida espiritual – de cada
semente e animal. Nós sabemos que isso é verdade porque nos é dito que esta descrição dos
processos é de antes que estivessem na terra.) E toda a planta do campo que ainda não estava na
terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava... Um vapor, porém, subia da terra, e regava
toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o
fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente. (Agora, no capítulo 1:26-27, vemos que Deus já
criou o homem à Sua própria imagem).
39
Agora observe que até este ponto aqui Deus criou o homem à Sua imagem. E sabemos que
“Deus é Espírito, e aqueles que O adoram devem adorá-Lo em espírito e em verdade”, porque é isso
que o próprio Jesus nos disse em João 4:24.
40
Agora nós vemos em Gênesis 1:26 Deus falar isso: “Disse Deus: Façamos o homem à Nossa
imagem, conforme a Nossa semelhança”. E no versículo 27 Deus realiza o que Ele falou: “E criou
Deus o homem à Sua imagem; à imagem de Deus o criou”. Depois no capítulo 2 vemos Deus vestir
o homem no pó, dando-lhe manifestação: “E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e
soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente”.
41
Antes de irmos adiante, vamos esclarecer algumas coisas aqui. Deus está falando e Deus
disse: “Façamos o homem à Nossa imagem, conforme a Nossa semelhança”. Agora, com Quem Ele
está falando aqui? Ele diz “Façamos!”. E depois Ele diz “Nossa imagem!”. Quem é a imagem de
Deus em primeiro lugar?
42

Hebreus 1:1-5
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos
profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a Quem constituiu herdeiro de tudo, por
Quem fez também o mundo. O qual, sendo o resplendor da Sua glória, e a expressa imagem da Sua
Pessoa... (A expressa imagem... ou a irradiação ou entalhe de Deus) e sustentando todas as coisas
pela Palavra do Seu poder, havendo feito por Si mesmo a purificação dos nossos pecados,
assentou-Se à destra da majestade nas alturas; feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto
herdou mais excelente nome do que eles. Porque, a qual dos anjos disse jamais: Tu és Meu Filho,
Hoje te gerei? E outra vez: Eu Lhe serei por Pai, E Ele Me será por Filho?
43
E a versão Amplificada diz Dele: “Ele é a única expressão da Glória de Deus – o Ser-Luz, a
irradiação do Divino, e Ele é a impressão perfeita e a própria imagem da natureza de Deus”.
44

Hebreus Capítulo 1 (21/08/1957) § 129
Agora, aqui está o que aconteceu. Oh! (Perdoe-me), Isso simplesmente me leva bem onde eu
amo isso. Vê? O Logos, e esta Grande Fonte; esta Grande Fonte do Espírito, que não teve
princípio nem fim. Este Grande Espírito começou a formar na criação, e o Logos que saiu Dele era
o Filho de Deus. Era a única forma visível que o Espírito tinha. E era uma teofania, que significa
um corpo, e o corpo era como de um homem.
45

Do sermão Perguntas e Respostas Sobre Gênesis (29/07/1953) §§ 10-15
...de Deus veio o Logos, o qual era o Filho de Deus; depois do Logos, o qual era a Palavra
(“No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. E a Palavra Se
fez carne e habitou entre nós”), e do Logos saiu o – o homem. Oh! Tenho um belo quadro em
minha mente agora, se você pudesse fazer uma pequena viagem comigo. Creio que já tenho falado
sobre isto antes, somente para levar isto ao lugar onde você esteja certo de vê-lo. Agora, vamos
fazer uma pequena viagem e vamos voltar ao princípio por alguns instantes. Agora, não pense no
calor que está fazendo; vamos manter nossas mentes no que iremos falar e pensar agora. Vamos
voltar a cem milhões de anos antes que houvesse uma estrela, lua, ou qualquer coisa no mundo.
Agora, houve um tempo quando não havia nada aqui; tudo simplesmente era para sempre e a
eternidade. E todo o sempre e a eternidade era Deus; Ele estava lá no princípio. Agora, vamos sair
aqui sobre a beira deste corrimão e examinar e ver estas coisas acontecerem.
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46
Agora: “Ninguém viu o Pai em momento algum”. Ninguém pode ver Deus na forma
corporal, porque Deus não está na forma de corpo; Deus é um Espírito. Vê? Tudo bem. “Ninguém
tem visto o Pai, a não ser o Filho Unigênito do Pai que O declarou”, João 1... Vê? Agora, mas note
agora, não há nada; há somente espaço. Não há luz; não há trevas; não há nada; simplesmente
nada aparece. Mas lá há um grande Ser sobrenatural, Jeová Deus o qual cobria todo espaço de
todos os lugares o tempo todo. Ele era de eternidade em eternidade; Ele é o princípio da criação.
Esse é Deus. Não se pode ver nada, nem se pode ouvir nada, nem sequer um movimento de um
átomo no ar, nada, nem ar, nada, mas ainda assim Deus estava lá. Esse era Deus. (Agora, vamos
observar por alguns minutos, e depois de um tempo...) Ninguém jamais O viu; agora, Esse é o Pai.
Esse é Deus, o Pai.
47
Agora, observe. Então depois de algum tempo eu começo a ver uma pequena Luz sagrada
começar a se formar, como um pequeno halo ou algo assim; você somente poderia vê-La pelos
olhos espirituais para olhar agora, enquanto estamos olhando, toda a igreja agora. Estamos de pé
sobre um enorme corrimão, observando o que Deus está fazendo. E nós vamos ir direto a esta
pergunta aqui e você vai ver como Ele a declara. Agora, ninguém jamais viu a Deus. E agora, a
próxima coisa que nós começamos a ver, olhando pelos olhos sobrenaturais, nós vemos uma
pequena Luz branca formando lá fora. O que é isso? Isso foi chamado pelos leitores da Bíblia de
“Logos”, ou “o ungido”, ou “a unção”, ou – como eu diria, a – a parte de Deus que começa a se
desenvolver em algo de modo que os seres humanos pudessem ter algum tipo de ideia do que era:
era uma pequena, baixa – uma pequena Luz se movendo. Ele... Essa era a Palavra de Deus. Agora,
Deus mesmo deu à luz a este Filho que era antes que houvesse sequer um átomo no – ou ar para
fazer um átomo. Isso foi... Veja, Jesus disse: “Glorifica-Me, Pai, com a glória que Nós tínhamos
antes da fundação do mundo”. Veja, lá atrás além...
48
Agora, em São João 1 Ele disse: “No princípio era a Palavra”. Quando o primeiro... “E a
Palavra era Deus. E a Palavra Se fez carne e habitou entre nós”. Deus Se desvelando a um ser
humano, agora, observe como Ele fez isso. Agora, lá atrás, então, quando este pequeno halo vem...
Agora, nós não podemos ver nada ainda, a não ser pelos olhos sobrenaturais é que podemos ver
um halo permanecendo ali. Agora, esse é o Filho de Deus, o Logos. Agora, posso vê-Lo brincando
em volta como uma pequena criança perante a porta do Pai com toda a eternidade. Vê? E agora,
depois em Sua mente criativa, Ele começa a pensar sobre o que as coisas seriam, e eu posso ouviLo dizer: “Haja luz”. E quando Ele disse, um átomo explodiu e o sol veio à existência. Ela girou
por centenas de milhões de anos, formando clínqueres, e queimando, e formando como isso é hoje:
ainda queimando, ainda rompendo átomos. Se a bomba atômica perdesse o seu controle, a cadeia
atômica levaria – esta terra seria como o sol, lá adiante, simplesmente arrebentando e explodindo.
E se você pudesse ir a um outro continente e olhar para isso, pareceria um outro sol, onde os
átomos estivessem – queimando esta terra, se essa cadeia de átomos perdesse o seu controle e
começasse a virar, girando assim. Milhões e milhões de milhas alcançam essas enormes chamas de
bilhões de graus, do calor que sai daquele sol.
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Agora, observe isto agora. Bonito... Agora, Ele fez o sol. Então a primeira coisa que você
sabe é que um grande clínquer caiu disso, pesando cerca... simplesmente como esta terra, se foi...
Então este Logos aqui agora, o Filho de Deus, está observando isto. Ele deixa isto cair por
centenas de milhões de anos e Ele o pára. Depois outro voa e Ele o deixa voar por – por milhões de
anos, depois Ele o pára. Agora, nós estamos parados observando isso vir à existência. Agora, Ele
tem algo em Sua mente. E o que Ele está fazendo? Ele está escrevendo Sua primeira Bíblia. A
primeira Bíblia que o homem alguma vez olhou foi as estrelas, o zodíaco. E isto é um perfeito...
simplesmente... Isso se encaixa com esta Bíblia aqui. Isso começa do, o primeiro do zodíaco é a
virgem. É isso mesmo? E com o que termina? Leo, o leão. Esta é a primeira vinda de Jesus; Ele
veio através de uma virgem; na Sua segunda vinda, vem como o Leão da tribo de Judá. Vê? Ele
escreve isso acima, a era do câncer, e tudo mais do início ao fim. Agora, Ele colocou tudo no céu e
colocou isso fora, todos estes meteoros, pedaços de terra, ou o sol, suspensos aqui. Agora, quando
a ciência vai em busca daqueles meteoritos que têm caído, isto não refuta à Deus; isso
simplesmente o confirma para mim. Veja, isso apenas o torna mais real. Agora, agora observe,
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todos estes meteoritos lá que estão flutuando longe daquele sol quente, indo através do ar, é claro,
eles têm colecionado. A primeira coisa que você sabe é que isto simplesmente começou como uma
massa de gelo.
50

Agora, voltando a esta cena da criação, pegamos no capítulo 2 e versículos 8-9:
E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental; e pôs ali o homem que tinha
formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para comida.
Agora, vamos parar aqui só por um momento, e eu gostaria que você observasse que Deus
agora está plantando. A Escritura nos diz que Deus planta, e então da terra sai toda árvore que é boa
para comer e agradável à vista. Eu só posso imaginar toda a cor e aroma e os belos frutos vindos
deste jardim.
51
Mas se você notar cuidadosamente, todas as árvores que foram plantadas na terra por Deus
eram boas para o alimento ou para a vista. Mas vamos continuar lendo, porque nós verificamos que
há duas outras árvores que são encontradas também neste jardim, mas não sabemos como elas
chegaram lá, porque destas duas não se diz terem sido plantadas.
52
E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para comida; e a
árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. (Agora, vamos
pular para o versículo 15) ...E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o
lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim
comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás; porque
no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem
esteja só; far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da
terra todo o animal do campo, e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes
chamaria; e tudo o que Adão chamou a todo o ser vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os
nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo; mas para o homem não se
achava ajudadora idônea.
53
Agora lembre-se que no capítulo um tudo o que Deus falou, todas as formas de vida que
Deus falou surgiram em uma forma de espírito somente. Mas agora Deus também está lhes trazendo
à manifestação vestindo-as do pó da terra. Portanto lembre-se disso... A Palavra falada é a semente
original. Agora, nós prometemos que iríamos analisar de onde essas duas outras árvores vieram.
Como você viu no capítulo dois, Deus plantou todas as árvores do jardim, exceto duas delas. Estas
duas árvores são diferentes de todas as outras árvores, porque todas as outras árvores foram
plantadas, mas essas duas árvores não foram plantadas. Então, de onde é que estas duas árvores
vieram? Ou como diremos, quem eram essas duas árvores?
54
A fim de sermos capazes de distinguir as duas dentre qualquer coisa, temos que ter uma
maneira de classificá-las. Desde que a lei de reprodução era de que cada semente deve produzir
somente segundo a sua própria espécie, então temos um princípio estabelecido e que é este: se cada
semente tem uma vida dentro de si e cada semente pode produzir somente segundo a sua própria
espécie ou natureza, então temos de olhar para a natureza dessas duas árvores que não foram
plantadas e ver o que a sua natureza nos diz sobre elas.
55
Apesar de tudo, em qualquer campo da ciência nós designamos diferenças com base no que
podemos ver. Isso é chamado de dados empíricos que são dados observáveis. Nós podemos dizer a
diferença entre uma árvore de bordo e uma árvore de carvalho por dados empíricos. A forma das
folhas, a natureza da casca, a forma da árvore, etc. Esta forma de ciência é chamada de botânica,
que é um ramo da biologia que lida com as plantas, sua vida, suas estruturas, o seu crescimento,
suas características e, assim, com suas classificações. Portanto se quisermos compreender as
diferenças entre estas duas árvores que estavam no jardim, mas que não foram plantadas lá,
devemos começar examinando se há características, a fim de sermos capazes de definirmos a sua
natureza.
56
A primeira que vamos examinar é esta Árvore da Vida. Observe que o nome fala de vida.
Ela é a Árvore da Vida. Agora, se quisermos encontrar alguma coisa sobre essa Árvore devemos ir
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para a Fonte da Vida, que é o próprio Deus, e já que Ele é a Palavra, então se quisermos saber mais
sobre esta Árvore da vida, é preciso ir para a Palavra de Deus.
57
Já sabemos que Deus é a Fonte de toda vida. No princípio, Deus foi uma grande fonte de
vida, como vemos em Salmos 36:9
Porque em Ti está a fonte da vida; na Tua luz veremos a luz.
58

Descobrimos também que João reconheceu este atributo de Deus também. João 1:1
No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Ele estava
no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
59
Deus estava sozinho no princípio, e Nele estava a Vida. E quando Ele começou a trazer esta
Vida, ela foi primeiro para o Seu Filho. Então nós vemos que Deus, a grande Fonte da Vida,
começou Ele mesmo a trazer Seu grande plano ao cumprimento, e Ele começou este cumprimento
ao trazer primeiro um Filho. Nós encontramos em João 5:26: “Porque assim como o Pai tem a vida
em Si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em Si mesmo”.
60
Agora, uma coisa que nós não podemos esquecer é de que Adão não foi proibido de comer
da árvore da vida. Ele só estava proibido de comer da árvore do conhecimento. No Livro de
Apocalipse 2:7:
“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer
da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus”.
Assim, vemos que Deus queria que o homem comesse da árvore da vida, mas antes que ele
pudesse, ele já havia participado da árvore do conhecimento, e quando ele fez isso, ele teve de
colher a promessa: “No dia em que dela comeres, nesse dia certamente morrerás”.
61

Gênesis 2:16-17
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás
livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás; porque no dia em
que dela comeres, certamente morrerás.
Portanto o homem poderia ter comido da árvore da vida. Mas observe o que aconteceu
depois que ele comeu da árvore proibida do conhecimento.
62

Gênesis 3:22-24
Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de Nós, sabendo o bem e o mal;
ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva
eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora
tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma
espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida.
Portanto Deus enviou uma espada de fogo nas mãos dos querubins para manter, proteger e
guardar o caminho da árvore da vida. O homem não poderia comer da árvore da vida em seu estado
caído.
63
Agora, até aqui não temos visto muito a respeito desta Árvore da Vida. Sabemos que nela
estão as características essenciais da Vida e que esta Vida veio de Deus que é a Fonte da Vida. Mas
por que é descrita como uma árvore? É disso que os homens se livram em sua busca pela verdade.
Deus usa tipos e sombras e os homens são depois entregues a si mesmos para decifrar o que não é
significativo para eles saberem. Lembre-se que em Mateus 13 Jesus disse que “a vocês é dado
conhecer os mistérios do Reino, mas para os de fora não é para que saibam, portanto, Eu lhes falo
por meio de parábolas”. Portanto devemos saber o que o simbolismo desta árvore representa.
64

Salmos 1:1-3
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no
caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei
do Senhor, e na Sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros
de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer
prosperará.
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65
Agora, não há dúvida de que a Escritura metaforicamente fala de homens como árvores.
Descobrimos isso no primeiro Salmo, onde um homem justo é comparado a uma árvore que é
plantada junto a ribeiros de água, e encontramos também no Livro de Judas, onde ela se refere ao
homem natural.
66

Judas 1:10-12
Estes, porém, dizem mal do que não sabem; e, naquilo que naturalmente conhecem, como
animais irracionais se corrompem. Ai deles! Porque entraram pelo caminho de Caim, e foram
levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são
manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e apascentando-se a si mesmos sem
temor; são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte; são como árvores
murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas.
67

E vemos que árvores representam os homens em geral, como vemos em Marcos 8:22-24
E chegou a Betsaida; e trouxeram-Lhe um cego, e rogaram-Lhe que o tocasse. E, tomando o
cego pela mão, levou-o para fora da aldeia; e, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos,
perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens; pois os vejo
como árvores que andam.
68
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Mas quem então é esta Árvore da Vida? Nós encontramos a resposta no livro de Isaías 53:1-

Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque
foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca; não tinha beleza nem
formosura e, olhando nós para Ele, não havia boa aparência Nele, para que O desejássemos.
69
Agora, todos os leitores da Bíblia sabem que isto fala de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim
vemos então que Ele é a Árvore da Vida que estava no Jardim. Então, quem era esta outra árvore, a
árvore do conhecimento? Bem, já vimos no Livro de Judas que aqueles que são chamados de
animais irracionais também são chamados de árvores:
Estes, porém... naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se
corrompem... Ai deles! (porque) ...são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas,
desarraigadas.
70
Portanto se a Escritura fala de homens – tanto os justos como os injustos – como árvores,
então se eles são árvores, eles teriam que ser descendentes de árvores, pois cada semente deve
produzir segundo a sua espécie. Agora, não acha estranho que os homens sejam comparados a
árvores, depois de todos os homens serem também comparados ao trigo e ao joio, e como as ervas
do campo? Mas, para este estudo, vamos olhar apenas para o ponto de vista metafórico, como
árvores, uma vez que estamos a lidar com estes dois indivíduos no Jardim do Éden que não foram
plantados lá. Agora, o irmão Branham nos ensinou que essas duas árvores eram Cristo e Satanás.
Do livro das Eras da Igreja, ele disse:
“Nós começamos com o fato de que havia duas árvores no meio do jardim. A Árvore da
Vida era Jesus. A outra árvore é definitivamente Satanás por causa do que veio do fruto dessa
árvore. Agora, então, sabemos que ambas as árvores tinham um relacionamento com o homem ou
elas nunca teriam sido colocadas lá”.
71
Outra coisa que devemos entender é que uma árvore era a Árvore da vida, depois a outra
chamada de a árvore do conhecimento era também a árvore da morte, “porque no dia em que dela
comeres, nesse dia morrereis”, é o que Deus disse.
72
Nós ouvimos o irmão Branham nos dizer o mesmo na mensagem O Tanque de Betesda
(11/08/1950)
No jardim do Éden havia duas árvores. Uma delas era a Árvore da Vida. Quando o homem
comesse dessa árvore, ele viveria para sempre. E a outra era a árvore do conhecimento, que era a
árvore da morte, que era a árvore das enfermidades.
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73

A Fé Que Uma Vez Foi Entregue Aos Santos (29/11/1953) § 42
Agora, a Árvore da Vida, creio eu, era Jesus Cristo. “Aquele que come a Minha carne e
bebe o Meu Sangue tem a vida eterna”. Ele é a Árvore da Vida.
74

A Era da Igreja de Éfeso - Capítulo 3
Mas o que é a Árvore da Vida? Bem, em primeiro lugar teríamos que saber o que a árvore,
propriamente dita, representa. Em Números 24:6, quando Balaão descreveu Israel, ele disse que
“como árvores de sândalo o Senhor os plantou.” Árvores por toda a Escritura referem-se a
pessoas, como no Salmo 1. Portanto a Árvore da Vida deve ser a Pessoa da Vida, e essa é Jesus.
Agora, no Jardim do Éden havia duas árvores situadas no meio dele. Uma era a Árvore da Vida, e
a outra era a Árvore da Ciência do Bem e do Mal. O homem devia viver da Árvore da Vida; porém
não devia tocar na outra árvore senão morreria. Mas o homem tomou da outra árvore, e quando o
fez, a morte entrou nele pelo seu pecado, e ele ficou separado de Deus. Agora, essa Árvore lá atrás
no Éden, essa Árvore que era a fonte da vida, era Jesus. Em João, capítulos seis a oito, Jesus Se
apresenta como a fonte da vida eterna. Ele chamou a Si mesmo de Pão do céu. Ele falou em dar a
Si mesmo e que se um homem comesse Dele nunca morreria. Ele proclamou que conheceu Abraão,
e que antes de Abraão, Ele ERA. Ele profetizou que Ele Mesmo lhes daria águas vivas, que se um
homem bebesse jamais teria sede novamente, mas viveria eternamente. Ele mostrou-Se como o
GRANDE EU SOU. Ele é o Pão da Vida, o Manancial da Vida, o Eterno, a ÁRVORE DA VIDA. Ele
estava lá atrás no Éden no meio do jardim, assim como Ele estará no meio do paraíso de Deus.
Alguns têm a ideia de que as duas árvores no jardim eram apenas mais duas árvores como o resto
das que Deus plantara lá. Porém estudantes cuidadosos sabem que isto não é assim. Quando João
Batista clamou que o machado estava posto à raiz de todas as árvores, ele não estava falando de
árvores meramente naturais, mas de princípios espirituais. Agora, em 1 João 5:11 diz: “E o
TESTEMUNHO é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está em Seu Filho.” Jesus disse
em João 5:40: “E não quereis vir a Mim para terdes vida.” Portanto o testemunho, a Palavra de
Deus, afirma clara e diretamente que a VIDA, VIDA ETERNA, está no Filho. Não há outro lugar. 1
João 5:12: “Quem tem o Filho tem a VIDA; quem não tem o Filho de Deus NÃO tem a Vida.”
Agora, uma vez que o testemunho não pode mudar, ser tirado dele ou acrescentado a ele, então
permanece o testemunho de que A VIDA ESTÁ NO FILHO. . . Uma vez que isto é assim, A
ÁRVORE NO JARDIM TEM QUE SER JESUS. Muito bem. Se a Árvore da Vida é uma pessoa,
então a Árvore da Ciência do Bem e do Mal é uma pessoa TAMBÉM. Não pode ser de outra forma.
Assim, o Justo e o Maligno estavam lado a lado lá no Jardim do Éden.
75

Ezequiel 28:12b-19
...Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da medida, (tu és o selo do Sinal, o modelo)
cheio de sabedoria (pleno de sabedoria) e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de
Deus; de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix,
jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro; em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros; no
dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci;
no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus
caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniqüidade em ti. (a palavra
“iniqüidade” aqui é uma palavra hebraica “evel” e ela fala de injustiça e que tem uma palavra
errada em sua boca) Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e
pecaste; por isso te lancei, profanado, (ou poluído) do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim
cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura,
corrompeste (perverteste) a tua sabedoria por causa do teu resplendor; por terra te lancei, diante
dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniqüidades, pela injustiça do teu
comércio profanaste os teus santuários; eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e
te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te vêem. Todos os que te conhecem entre
os povos estão espantados de ti; em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá.
76

Mateus 5:45
Porque faz que o Seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e
injustos.
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A Era da Igreja de Éfeso - Capítulo 3, pgs. 74-75.
Agora, para entendermos o real significado daquilo que estamos a ponto de ventilar, eu
devo adverti-lo a manter sempre em mente que religião (assuntos espirituais se preferir) é
composta de duas partes que se entrelaçam mas são tão opostas quanto o preto e o branco. A
religião e o mundo espiritual são formados dessas duas árvores que tiveram suas raízes no Éden.
Tanto a Árvore da Vida como a Árvore da Ciência do Bem e do Mal estavam no meio do jardim e
sem dúvida seus próprios ramos entrelaçavam-se uns com os outros. Assim na Igreja de Éfeso
existe esse mesmo paradoxo. A igreja é constituída de bons e maus. Duas vinhas formam a igreja.
Elas são como o trigo e o joio, crescendo lado a lado. Mas uma é a VERDADEIRA. E a outra é a
FALSA. Ora, Deus falará COM cada uma e Ele falará ACERCA de cada uma. Ele as chamará de a
igreja. E somente os escolhidos saberão realmente qual é o verdadeiro Espírito. Somente os
escolhidos não serão enganados. Mat. 24:24: “Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e
farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos.” Assim, lá
atrás na igreja primitiva (um período muito curto após o Pentecostes) a falsa vinha começou a se
entrelaçar em torno da Verdadeira Vinha e encontramos estas obras dos nicolaítas. E esse espírito
vai ser achado combatendo a Verdadeira Vinha até ser destruído por Deus. Você compreendeu
agora?

78

Resumo das Eras Capítulo 10, pág. 341.
Conforme nossos estudos, já aprendemos que grande parte do Apocalipse é totalmente mal
entendida porque anteriormente não sabíamos que a ‘igreja’ da qual, e para qual se fala neste
livro não se refere à pura ‘ekklesia’, os ‘eleitos’, o ‘corpo de Cristo’, a ‘noiva’, mas trata-se do
corpo inteiro de indivíduos que são chamados cristãos, quer sejam verdadeiros ou meramente
nominais. Assim como NEM todo Israel é Israel, assim também NEM todo cristão é cristão. Desse
modo aprendemos que a igreja é constituída de duas vinhas, a verdadeira e a falsa. As duas vinhas
são motivadas por duas espécies de espíritos; uma tem o Espírito Santo, enquanto a outra é dotada
do espírito do anticristo. Ambas alegam conhecer e ser conhecidas de Deus. Ambas professam falar
em nome de Deus. Ambas crêem em certas verdades bem básicas e discordam em outras. Porém
desde que ambas levam o nome do Senhor, sendo chamadas cristãs, e por levarem tal nome
obviamente alegam ter um parentesco com Ele (Deus o chama de casamento), Deus agora
considera ambas responsáveis perante Ele e portanto fala a cada uma.
79

A Era da Igreja de Laodicéia Capítulo 9, pág. 334.
Agora podemos ver porque houve duas vinhas, uma verdadeira e uma falsa. Agora podemos
ver porque Abraão teve dois filhos, um segundo a carne (que perseguiu Isaque) e um segundo a
promessa. Agora podemos ver como, procedentes dos mesmos pais, saíram dois meninos gêmeos,
um conhecendo e amando as coisas de Deus, e o outro conhecendo muito da mesma verdade,
porém não do mesmo Espírito, e por isso perseguiu o filho que era eleito. Deus não reprovou por
reprovar. Ele reprovou por causa do eleito. ELEITO NÃO PODE perseguir eleito. ELEITO NÃO
PODE causar dano a eleito. São os reprovados que perseguem e destroem os eleitos. Oh, esses
reprovados são religiosos. Eles são espertos. Eles são da linhagem de Caim, a semente da serpente.
Eles edificam suas Babéis, eles edificam suas cidades, eles edificam seus impérios, e durante todo o
tempo invocando a Deus. Eles odeiam a verdadeira semente, e farão tudo o que podem (mesmo no
Nome do Senhor) para destruir os eleitos de Deus. Porém eles são necessários. “Que tem a palha
com o trigo?” Nenhuma palha, nenhum trigo. Mas no fim, o que acontece com a palha? É
queimada com fogo que nunca se apagará. E o trigo? Onde está ele? Está ajuntado em Seu celeiro.
É onde Ele está.
80

A Era da Igreja de Pérgamo Capítulo 5, pág. 161.
Porém o que temos neste nosso dia? Multidões estão operando sinais a ponto de termos
uma geração de buscadores de sinais que sabem pouco ou nada acerca da Palavra, ou de um
verdadeiro movimento do Espírito de Deus. Se vêem sangue, azeite e fogo eles ficam felizes; não
importa o que esteja na Palavra. Eles sustentarão qualquer sinal, até mesmo os inescriturísticos.
Porém Deus nos advertiu a respeito disso. Ele disse em Mateus 24 que nos últimos dias os dois
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espíritos seriam tão parecidos que somente os escolhidos poderiam distingui-los, porque só eles
não seriam enganados.
81

A Vinha Verdadeira e a Vinha Falsa (7/06/1955) § 30
Observe os dois espíritos, saindo de lá. Veja como isso está dominando o mundo. Eles saem
aqui de Gênesis. Observe qualquer coisa que você queira; observe a ordem do mundo; observe
tudo. Enquanto isso vem através de Gênesis, isso vem através de um processo e, agora, isso é feito
indo até aqui, e floresce na semente para produzir a mesma coisa que estava em Gênesis. Aqui está
a vinha falsa e aqui está a vinha verdadeira. E ambas estão crescendo lado a lado. Você percebeu
que Judas Iscariotes que era o tesoureiro da igreja, saiu da mesma tribo do Senhor Jesus? Ele era
um homem grande, irmãos com o restante deles, sentado no mesmo banco, cantava os mesmos
hinos, adoravam o mesmo Deus, pregava o mesmo Evangelho, e que era Judas? Você percebe que
o mesmo espírito se move através da igreja? Mas onde Judas mostrou suas cores foi no dia do
pentecostes, pouco antes do pentecostes, antes que eles realmente nascessem de novo. As pessoas
não acreditam, esta noite, muitas pessoas não acreditam que existe uma coisa tal como uma
experiência de nascer de novo. Elas dizem: “Está tudo na sua mente”. Não, isso está em seu
coração, irmão. Isso mesmo.
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Apocalipse Capítulo 1 (4/12/1960) §§ 5-6
Agora, nós – nós sentimos muito que nossa igreja não seja maior, esperamos algum dia ter
isso. E estes últimos quatro dias, especialmente, estudando para isto sobre a parte histórica do – do
Livro de Apocalipse, eu tenho me deparado com coisas que nunca pensei que alguma vez
houvessem acontecido. E isto até mesmo me trouxe um – um sentimento de que, depois destas Sete
Eras da Igreja, eu tenha terminado isso, eu gostaria de ter outra série semelhante para trazer “a –
a verdadeira Igreja e a falsa igreja,” juntas, e exatamente no decorrer da história e da Escritura.
Como certa vez eu me esforcei para, num sermão, falar de “a verdadeira vinha e a falsa vinha,”
encontradas na Bíblia.
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Apocalipse Capítulo 1 (4/12/1960) §§ 68-69
Como eu disse antes, agora, nisto nós vamos tentar fazer uma pequena análise agora do
Livro, conforme as histórias e assim por diante. E toda vez que vocês me virem referindo-me a
páginas que tenho escritas aqui, são coisas que tirei de comentários e assim por diante. Agora, o
escritor deste Livro é João, São João, o divino, escreveu para a geração futura (A). (B) Dirigiu aos
sete anjos dos sete períodos distintos da era cristã, uma era desde os dias dos apóstolos até a Vinda
do Senhor. E agora, as eras aparecem em sucessão, cada uma, desde a ascensão de nosso Senhor
até a Sua vinda novamente. Cada era da igreja é descrita pela sua condição espiritual. (E) Cada
era da igreja pode contemplar a si mesma por seu estilo escriturístico e espiritual a elas. À medida
que o Espírito fala, cada era pode contemplar a si mesma. Cada era foi portadora da verdadeira
Vinha de Cristo, a Virgem prudente. E cada era foi portadora da vinha enxertada, a virgem louca.
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A Era da Igreja de Éfeso (5/12/1960) § 154
“Mas... tu... Mas isto tu tens, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais Eu também
aborreço”. A vinha verdadeira odiava os atos formais dos nicolaítas; assim como Deus. O que era
feito na igreja de Éfeso, na igreja dos efésios, tornou-se uma doutrina na igreja de Pérgamo. Em
Éfeso a primeira igreja, foi uma ação, na igreja seguinte se tornou uma doutrina. Você pode ouvir
isso? Você entende agora? Foi um ato em Éfeso, e observe, aqui em Pérgamo tornou-se uma
doutrina. Isso apenas começou aqui na forma de um pequeno bebê. Agora, em um minuto iremos
descobrir o que era isso. Aqui está os lobos de Paulo: “as obras dos nicolaítas”.
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As Coisas Não Foram Assim Desde o Princípio (20/01/1961) §§ 16-17
Agora, vocês agricultores, você texanos, louisianos, e o que você puder ser aqui, qualquer
um que tem senso comum, que alguma vez viu uma videira crescer, soube que a videira não dá
fruto. Os ramos da videira é o que dá fruto, mas ele recebe a sua vida da videira. Jesus é a nossa
fonte de Vida. Sim, senhor. Agora, vamos observar, então, se Jesus é a fonte da nossa vida, isto é,
se Ele é a Videira verdadeira. A própria vida que está na videira está no ramo. E se essa videira
brotar um primeiro ramo, e esse ramo estiver – um cacho de uvas sair dele. Se alguma vez ele
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brotar outro ramo, ele será um cacho de uvas. Ele brotará outro ramo, que será um cacho de uvas.
E ele será o mesmo tipo de ramo até o fim da videira. Ó Deus. (Agora, eu preciso da minha meia
hora; apenas prepare-se ...?...) Amém. Cada vez que a videira brotar um ramo, ele será como o
primeiro ramo. Por quê? Porque a vida que está na videira vai produzir o mesmo tipo de ramo. Se
a primeira videira trouxe uvas, a seguinte não trará abóboras. A próxima não trará frutas cítricas.
E então, depois de algum tempo assim, ela não fará isso. Se a videira verdadeira produz um ramo,
e se Jesus for o Ramo na primeira... ou a Videira. E o primeiro ramo que produziu, eles escreveram
um livro de Atos após isso. É isso mesmo? A igreja pentecostal, a igreja Pentecostal real... E
escreveu um livro de Atos, com sinais e maravilhas seguindo o crente. Se a real e verdadeira
Videira produz outro ramo verdadeiro, eles escreverão um livro de Atos após ele. Sim, senhor. Aqui
no Arizona, há não muito tempo atrás, eu estava olhando para uma árvore no quintal de um
homem: uma árvore cítrica. Tinha nove tipos diferentes de frutas em uma árvore. Ela era... Cada
um deles era um fruto diferente. Para começar era uma laranjeira, mas ela tinha romãs; ela tinha –
tinha limões; tinha toranja, todos os diferentes tipos de frutas cítricas. Por quê? Eles foram
enxertados lá dentro. Eles estavam vivendo da vida da árvore, mas eles não podiam produzir nada
a não ser o que eles eram. Eles não podiam produzir laranjas, porque eles são uma videira
enxertada. Mas toda vez que a árvore produzia um ramo verdadeiro de si mesma, era um pé de
laranja; ela produzia somente laranjas. É dessa maneira que é hoje. Temos metodistas enxertados,
batistas, videiras presbiterianas na videira verdadeira, e vivendo da força dela. Mas elas não
podem produzir nada, a não ser credos e denominações. Mas se essa videira alguma vez produzir
um outro ramo, ela será interdenominacional, alimentado com o Espírito Santo, exatamente como
foi no dia de – de Pentecostes. De volta ao princípio. Amém. É melhor eu parar. Amém.
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Os Ungidos dos Últimos Dias (25/07/1965) § 52
Estas árvores – a vinha verdadeira e a vinha falsa... Vocês me têm ouvido pregar sobre isso
desde há anos, como que elas têm crescido juntas. As tenho trazido em indivíduos e mostrado como
que desde Caim e Abel, as duas vinhas, que se encontram em um altar, ambas sendo religiosas,
ambas sendo ungidas, ambas desejando vida e adorando ao mesmo Deus... E uma foi rejeitada e a
outra recebida. E a única maneira pela qual o que foi recebido poderia ter feito qualquer coisa
diferente de seu irmão é que isso lhe foi revelado, porque a Bíblia diz: “Pela fé (Hebreus capítulo
11) – pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo que Deus testificou que ele era
justo”. Jesus disse (a revelação espiritual de Quem Ele era), “Quem dizem os homens ser o Filho
do Homem?”. Ele disse – Pedro disse: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo”. “Bem-aventurado
és, Simão filho de Jonas; porque não to revelou carne nem sangue; Meu Pai que está nos Céus to
tem revelado. Sobre esta pedra edificarei a Minha Igreja.” O quê? A verdadeira revelação da
Palavra. Ali está a Vinha Verdadeira novamente. “Abel, por fé...”
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Os Ungidos dos Últimos Dias (25/07/1965) §§ 57-58
A vinha verdadeira e a vinha falsa tinham a mesma unção. A chuva caiu sobre ambas. Com
razão Ele nos advertiu que enganariam se possível aos escolhidos. Note. Elas pareciam a mesma;
são igualmente ungidos. Mas note: “Por seus frutos...” Como você sabia que isso – como você
sabe que isso não é uma laranjeira? Porque ela está produzindo uma toronja. Essa vinha está bem;
está vivendo na árvore; mas ela está produzindo uma toronja. Não é como o primeiro. E se uma
igreja diz que crê que “Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, e eternamente”, e negam o Seu Poder,
negam Suas obras, negam Sua Palavra... Se – se... A igreja que crê em Jesus Cristo fará as obras
de Jesus Cristo; ela terá a Vida de Jesus Cristo. E se ela não é... Não importa se a vida esteja se
derramando nela, se ela não está predestinada desde as raízes, ela produzirá toronjas cada vez ou
algo diferente. Mas se é a Vida predestinada nas Raízes, ela produzirá Jesus Cristo o mesmo
ontem, hoje, e eternamente, se é a Palavra que vem desde a Raiz, o qual Ele é a Raiz, o princípio do
tempo.
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O Selo do Anticristo (11/03/1955) § 53
Então eu pedi desculpas ao ministro. E se ele está aqui esta noite, peço desculpas de novo.
E ao invés de levar o povo à união, eles deram início a rituais. Todo mundo tem um cheiro de um
demônio. Todo mundo tem um sapateado de um demônio. Todo mundo tem que fazer alguma coisa.
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Oh irmão, saia disto. Volte para a sua Palavra de Deus, volte para o Evangelho. Volte para a
pregação do Evangelho à moda antiga, o Espírito Santo de Deus, movendo-Se para cima e para
baixo na terra, em meio ao povo. É disto que precisamos esta noite. Isto é o que devemos ter esta
noite. Ouça-me, se você me vê como sendo um servo de Deus, ouça minha voz esta noite. Não por
minha causa; por causa do que estou dizendo da Palavra de Deus, amigos. Vocês se baseiam sobre
algo que não tem um fundo para isto. Mas vocês estão famintos, vocês estão desejando Deus. Por
favor, voltem para Deus. Voltem para o Espírito Santo, e orem para que Deus vos conceda o amor
que romperá tudo que é prejudicial à sua vida, e traga você para a humildade, e molde você
novamente, e te faça novo. Então você não terá qualquer destas coisas de vinhas falsas, que tentam
personificar e fazer isto. O povo – oh, é uma pena. Amém.
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O Selo de Deus (16/02/1961) § 163
Estes membros de igrejas que levantaram suas mãos, Pai, eu Te agradeço por eles. Eles –
eles – eles têm professado que foram a uma igreja, mas perceberam que eram apenas membros de
igreja, eles podiam ser marcados como uma mulher de má fama. Entraremos nisto amanhã a noite,
se for Tua vontade, Pai, mostre a eles como estão marcados em uma noiva falsa. A verdadeira
Noiva tem o óleo em suas lâmpadas. Eu oro Pai, que Tu dês a eles óleo em suas lâmpadas esta
noite. Possam estes membros de igrejas serem cheios com o Espírito Santo esta noite. Conceda isto,
Senhor. Eu oro, não por ser mal, mas por serem meus irmãos, sabendo que aquele que perder o céu
perde tudo. O que é este pequeno espaço de vida perto do que é a eternidade? Isto apenas se
dissolve em um – sem um fim, porque nunca começou. E Pai, eu oro para que Tu os atraia nos
últimos dias ao reino eterno da glória Contigo. Conceda isto; eles são Seus.
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O Sinal da Semente do Tempo do Fim (19/03/1962) § 64
Há um avivamento acontecendo. O que é isso? Uma semeadura. Você já não ouve muito de
Billy Graham mais, não é mesmo? E sobre Oral? E o resto deles? Saiba que o fogo do grande
avivamento não está queimando. O que é isso? É o sinal da semente do tempo do fim. As palavras
têm sido semeadas. O que é isso? Denominação colherá denominação. Isso as faz se confederarem
juntas. Mas a Palavra de Deus também foi semeada. E quando o Espírito de Deus começa a cair, a
Palavra de Deus viverá no povo. E essa falsa noiva que tem cometido adultério aí fora, e que levou
a si mesma para os credos, e que vendeu a sua primogenitura vai colher o quê? Uma confederação
de igrejas, que está para ser amarrada e queimada como os espinhos e cardos. Mas onde a Palavra
de Deus foi semeada no coração do povo colherá uma Noiva para Cristo tão certo quanto eu estou
aqui: os sinais do tempo do Fim.
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O Primeiro Selo (18/03/1963) 131-5{98}
Agora, lembre-se, a Noiva verdadeira... Agora, existe uma noiva falsa. Temos isto em
Apocalipse 17. Ela disse: “Sou uma viúva e de nada tenho falta,” (Vê?), assentada sobre uma besta
vestida de escarlata, e assim por diante, (a besta, melhor). Agora, mas a Noiva verdadeira será
formada de milhares vezes milhares de pessoas, mas ela será escolhida de cada era da igreja. Toda
vez que vinha uma mensagem e as pessoas criam nela e a aceitavam em toda a Luz que ela tinha,
elas eram seladas até aquele dia da redenção... Não falou Jesus a mesma coisa quando Ele disse:
“O – o clamor veio na – na sétima vigília”? Aquela é a última era da igreja. Vê? E disse: “Eis aí
vem o Noivo; saí-Lhe ao encontro.” E então veio a virgem néscia, esfregando seus olhos, e disse:
“Eu acho que devia ter um pouco daquele azeite também, então talvez seja melhor termos um
pouco.” E a verdadeira Noiva ali de pé disse: “Temos apenas o suficiente para nós mesmas. Temos
apenas o suficiente em nós mesmas. Não podemos lhe dar nada. Se você quer um pouco, vá
comprar.”
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Cristo é o Mistério (28/07/1963) § 560
Observe. O que a denominação está tentando fazer? Exaltar a si mesma como Lúcifer. Elas
assim chamam a si mesmas de “a igreja, a noiva”, as quais estão em Apocalipse 17, do qual nós
falamos, a falsa noiva. Acima do pequeno rebanho de Cristo, a Noiva, Lúcifer pensa e a si mesmo
se exalta acima da humilde Palavra da Verdade de Deus pelo conhecimento da revelação, e se tem
colocado através de uma educação de seminário e teologia até que eles têm se organizado, e se
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você não pertence ao grupo deles, então você é um rejeitado.
93

Poder de Transformação (31/10/1965) § 213
Aqui vem o papa, a cabeça, à mulher; o falso anticristo à falsa noiva, da ciência. O que,
nosso mundo, nosso mundo americano oriental aqui, ou mundo ocidental, tem liderado o mundo,
em ciência. Vem a ela, em sua igreja científica, e agora todos os protestantes estão se sujeitando a
ele, veja, em treze. Você vê isso? Tudo é em um treze. Nossa nação inteira, tudo mais é treze, um
mundo da mulher. Veja, aqui estamos, nós o temos. Tornou-se um mundo da mulher no jardim do
Éden, mas será o mundo de Deus algum dia.
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José Encontrando os Seus Irmãos (30/12/1956) § 22
Agora, no Gênesis, “Gênesis” significa “o princípio, o capítulo semente”. E lembre-se que
tudo o que existe hoje, na verdade, começou em Gênesis. Foi o começo de todas as coisas. Era o
início da – da salvação. Foi o início do pecado. Foi o início de todos os cultos. Foi o início da
verdadeira igreja. Foi o início da falsa igreja. Foi o início da justiça. Foi o início do engano. Foi o
começo de – de todas as coisas começou em Gênesis. Eu gostaria que tivéssemos pelo menos uns
três meses sobre isso, para ficar bem sobre o assunto e apenas escavá-lo, amarrá-lo pelo Espírito
Santo por meio das cordas de Deus. E apenas envolver isso junto e ver como cada palavra
simplesmente se encaixa bem com as outras palavras: uma coisa tão bonita.
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Apocalipse Capítulo 1 (4/12/1960) §§ 5-6
Agora, nós – nós sentimos muito que nossa igreja não seja maior, esperamos algum dia ter
isso. E estes últimos quatro dias, especialmente, estudando para isto sobre a parte histórica do – do
Livro de Apocalipse, eu tenho me deparado com coisas que nunca pensei que alguma vez
houvessem acontecido. E isto até mesmo me trouxe um – um sentimento de que, depois destas Sete
Eras da Igreja, eu tenha terminado isso, eu gostaria de ter outra série semelhante para trazer “a –
a verdadeira Igreja e a falsa igreja,” juntas, e exatamente no decorrer da história e da Escritura.
Como certa vez eu me esforcei para, num sermão, falar de “a verdadeira vinha e a falsa vinha,”
encontradas na Bíblia.
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As Dez Virgens (11/12/1960) § 30
Agora, eu pensei nesta manhã, não vamos poder nestas mensagens da igreja... Agora,
talvez, se o Senhor permitir, logo poderei ter outra destas pequenas séries de reuniões a respeito da
Verdadeira e da falsa igreja, por todo o caminho desde Gênesis, tomar isto através da Bíblia e
levar até Apocalipse: as duas igrejas, exatamente o que elas irão fazer. E então talvez um dia
quando nós... se o Senhor permitir, construiremos a igreja para que então possamos ter um pouco
mais de espaço para nos assentar... Você estaria surpreso com quantos foram convidados para vir
e disseram assim; eles simplesmente chegam, e está tudo lotado, então eles apenas seguem em
frente. Vê? ...Nós não temos espaço. E talvez algum como... Na época do verão quando o clima está
quente ou algo, quando conseguirmos o ginásio da escola secundária ou algo, seria bom tomar o
Livro de Apocalipse então, ou algo, ou o Livro de Daniel e Apocalipse, e os ligarmos para que
então pudéssemos ter isso.
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Batalhando Diligentemente Pela Fé (14/06/1953) § 23
Lá estava Jesus retornando, levando com Ele os nascidos de novo, a Igreja arrependida, e o
diabo voltando, tendo aquele bando: “Se Você é um curador divino, faça isso se Você é isso...”. Se
isso está certo... Se, se, se”. Satanás está sempre colocando um ponto de interrogação em toda a
Palavra de Deus: “Se Tu és...”. “Ora, se Ele é um curador divino, deixe que Ele cure este, deixe
que Ele cure este. Se ele é, que Ele seja isso”. “Se”. É sempre assim, com um ponto de
interrogação nisso. Mas um verdadeiro crente crê em cada Palavra que Deus disse que é a
verdade, e aceita-A da mesma forma. Aí está você.

98

Batalhando Diligentemente Pela Fé (14/06/1953) § 56
E você diz: “Bem, agora irmão, nós também cremos na expiação também. Bem, isso é... nós
cremos”. Claro que eu sei que você crê. Caim também acreditava. Mas Deus confirmou a crença
de Abel quando Ele aceitou o seu sacrifício. E quando você crê, isso é bastante justo. Mas se você
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crê e é um verdadeiro crente, Deus lhe dará o batismo do Espírito Santo então quando você crê.
Aleluia. Eu me sinto religioso agora. Note, quão glorioso.
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A Palavra Falada é a Semente Original (18/03/1962) § 35
Este é o problema hoje. Você deseja alguma classe de maquiagem artificial, com gritos,
pulos, falando em línguas ou algo, ao invés de esperar pela verdadeira Palavra de Deus se
manifestar para a Noiva. Aqueles que tomam a Palavra são a verdadeira Noiva de Deus,
produzindo filhos. Eles não podem morrer. Um filho que a Noiva gera pela Palavra não pode
morrer, porque ele é a Palavra. Amém. Você entendeu isto? Ela não pode morrer porque ela... Esse
filho não pode morrer porque ele é um filho Palavra; ele é um filho semente; ele é um filho eterno.
Aleluia!
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A Palavra Falada é a Semente Original (18/03/1962) §§ 58-59
Agora, observe, a verdadeira Noiva... Aleluia, haverá uma. Por quê? Ela é predestinada.
Ela não quer se denominar, porque Ela é predestinada. Ela não tem que se preocupar a respeito de
alguma denominação; Ela já está predestinada para tomar o lugar. Veja, como Maria... eu quero
que você capte isto agora e não falhe. Você está pronto? Diga: “Amém”. [A congregação
responde: “Amém”. - Ed.] Quando Cristo vier à Sua Noiva, Ela será uma virgem como Maria foi,
pois Deus não trará Cristo através do ventre de uma prostituta, e nem Ele trará a Noiva. Ele não
pode trazer Sua Palavra através de uma prostituta de Sua Palavra. Estas palavras são horríveis,
mas isto é o que a Bíblia diz. Estou dizendo o que Ela diz, porque é – isto tem que ser
compreendido. A verdadeira Noiva, como Maria, terá um ventre virgem para a Noiva da Palavra,
que é Cristo. Quando Cristo, a Palavra, vier para a Noiva, Ela será o mesmo que Ele é: Uma
virgem através da Palavra. Eu espero – eu espero que isto penetre, irmão Neville. Eu... Veja, vê?
Eu espero que você entenda. O que era Ele? Palavra, a Palavra de Deus. Sobre Suas vestes Ele
tinha um nome escrito: “A Palavra de Deus”. “No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com
Deus, e a Palavra era Deus. E a Palavra... Se fez carne e habitou entre nós”. Ele é Deus e Deus é a
Palavra. E quando Sua Noiva vier, Ela será o mesmo produto que Ele é: virgem.
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O Conflito Entre Deus e Satanás (31/05/1962) §§ 73-74
O fogo é a confirmação da Luz vindo da Palavra. Eles encherão... A virgem prudente, a
virgem sábia, tinha óleo em sua lâmpada, e ela preparou sua lâmpada e a acendeu. Agora, o que é
isto? Agora, o... Deus é a Palavra; o Óleo é o Espírito; e o Fogo é a Luz do Evangelho sobre esse
Óleo. Amém. Deus disse assim. Vê? Este é o vaso. Tudo bem. O óleo está no vaso e o Fogo está
queimando-o. Isto mostra que está refletindo a Luz do que a Palavra disse. Vê? Este é o reflexo.
Agora, aquela virgem prudente podia fazer isto; mas a outra, a virgem néscia, que estava do lado
de fora, não tinha Óleo. E elas não podiam refletir nada senão sua igreja e sua denominação. Vê?
Agora: “Você diz que a Palavra... Você diz que a Palavra era – era Espírito?”. Sim, senhor. Deus
disse: “Minha Palavra é Espírito”. Isso mesmo. A verdadeira Noiva deve ser unificada pela
Palavra. Agora, lembre-se, se Ela é uma parte de Cristo, Ela tem que ser a Palavra de Cristo. A fim
de ser a Palavra de Cristo, você tem que ser batizado em Cristo. E quando você está em Cristo,
você crê em Cristo e Cristo é a Palavra. Amém. Amém. Amém. Você crê nisto? Amém. Você O
ama? Amém. Você O servirá? Amém. Amém. Amém. Amém. Ele é a Luz do mundo. Amém. Ele é o
gozo de nossos corações. Amém. Ele é o poder de nossa vida. Amém. Amém. Amém. A – a Noiva
deve estar unificada, unificada juntamente pela Palavra. “Minhas ovelhas ouvem a Minha voz”, e
esta é Sua voz na Palavra impressa. Certo. Unificada pela Palavra, Ela Se apronta, não com o
credo habitual.
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O Quarto Selo (21/03/1963) §§ 270-272
Observe agora. A Palavra original. Eles – ela tem que se arrepender para voltar. Então
suas filhas foram solicitadas a serem forçadas, elas serão julgadas e lançadas na mesma cama e
mortas com ela. Foi pedido a elas que voltassem à Palavra original, voltassem à doutrina
apostólica; mas elas estão tão atadas com os seus credos e coisas, que elas não farão isto. Elas
simplesmente zombam disto. Então o que elas fazem? Elas finalmente formam uma imagem à besta,
outro poder; observe, e atua para com a Noiva do Cordeiro, como ela o fez em Apocalipse 13:14.
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Isto é o que elas fazem, simplesmente perseguem, exatamente a mesma coisa. As igrejas criticam da
verdadeira Noiva de Cristo, como Roma já criticou. (Exatamente. Sim, senhor), age para com a
verdadeira Noiva do Cordeiro exatamente como ela agiu em Apocalipse 13:14. Agora observe, nós
vemos, através da promessa da Palavra de Deus, Ele – Ele matará as filhas dela, as denominações,
suas filhas, com a morte espiritual. (Agora, isso está em Apocalipse 2:22. Não se esqueça disso).
Matar é fazer morrer. E morte é “separação eterna da Presença de Deus”. Pense nisto, amigos.
Pense nisto. Não confie em nenhum credo manufaturado. Qualquer coisa que seja contrária à
Palavra, afaste-se disto.
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O Quarto Selo (21/03/1963) §§ 285-287, 291
Agora, a batalha começou no Céu. Ela terminará na terra, na forma de Armagedom. Agora
vamos observar e ver isto se desvelar. E talvez possamos desvelar isto se o Senhor nos ajudar neste
momento a fazer isto agora. Observe isto se desvelar. O cavaleiro misterioso, (observe o que ele faz
agora); se opôs, recusou se arrepender e a voltar ao Sangue original da Palavra. A Palavra Se
tornou Sangue e carne. (Vê?); ele se recusou a voltar para Ela. É o anticristo... A verdadeira Noiva
Palavra é o... Ele se opôs à verdadeira Noiva Palavra. Ele toma a sua própria noiva (Ele se opõe a
esta Noiva verdadeira, também), e ele toma sua própria noiva, e a traz para si na forma de religião
chamada credos e dogmas. Vê? E agora, vendo a Noiva santa, ele está contra ela, mas ele forma a
sua própria noiva chamada anticristo pelo ensino anticristo, que é contrário a Cristo. Vê quão
astuto ele é? E agora, ao invés de ter uma unidade de amor controlando a adoração sob o Sangue,
ele tem uma denominação. Ao invés de ter a Palavra, ele tomou credos, dogmas, e assim por
diante. (...) O anticristo recusa a doutrina da verdadeira Noiva, e portanto, ele toma a sua própria
noiva agora e a edifica, sob seus próprios credos. Toma sua própria noiva e faz dela uma
denominação.

-------------oo0oo------------

IDENTIFICAÇÃO
1
Esta manhã eu gostaria de examinar as características identificáveis dos gêmeos. Como você
bem sabe, há duas fontes de vida e duas sementes que estamos a tratar quando se considera este
assunto dos gêmeos. Nós verificamos em nosso primeiro estudo de definições que a principal
definição é que “gêmeos nascem ao mesmo tempo e têm a mesma mãe”. Agora, isso é essencial,
pois se eles não nascem ao mesmo tempo, mas têm a mesma mãe, eles podem ser irmãos, mas não
são chamados gêmeos. Então os gêmeos devem ter o mesmo tempo de nascimento e a mesma mãe.
2
Agora, esta manhã vamos olhar para as características de identificação destes gêmeos
bíblicos. Por isso é necessário que para que se reconheça a fonte de vida de qualquer criatura, deve
haver algumas características de identificação específicas para ser identificado.
3
Agora, existem várias características e nós examinaremos as que se encaixam em ambos os
lados dos gêmeos. O nosso exame consiste daqueles que são filhos de Deus e daqueles que são
filhos do diabo.
4
Os primeiros atributos de que eu falarei são atributos que ambos os gêmeos compartilham.
Estes atributos e características não nos dizem nada da fonte, pois os gêmeos as compartilham
igualmente. Estes atributos compartilhados e suas características não identificam a fonte. Mas são
necessárias para compreender por que a doutrina dos gêmeos é tão importante para se entender.
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Este primeiro gráfico mostra os atributos que são comuns tanto para
a Semente eleita de Deus como para a semente da Serpente.
Semente de Deus

Atributos e Características

Semente da Serpente

X

Dá à luz no mesmo avivamento, na mesma
igreja, etc.

X

X

Comem da mesma Mesa do Senhor

X

X

Crê em Deus, no mesmo Deus Único,
portanto, é um crente

X

X

Citam da Palavra de Deus

X

X

Sinceramente oferecem sacrifícios a Deus

X

X

Adoram a Deus em sinceridade

X

X

Oferecem louvor a Deus

X

X

Fazem obras para agradar a Deus

X

X

Recebem uma marca em sua testa e na
mão direita
Ambos produzem frutos, e pelos seus
frutos os conhecereis

X

X

X

Este gráfico mostra as características identificáveis que identificam
sua fonte e identificam que semente você é.
Escrituras
Atos 13:48; 1 João 2:20,
João 3:15

Efésios 4:15, 1 Pedro 1:22

Atributos da Semente Atributos da Semente
de Deus
da Serpente
Todos os que são ordenados
para a vida crêem na
Palavra de Deus
Estes amam a verdadeira
Palavra de Deus, a Palavra
Revelada e a Palavra
Vindicada para a sua
estação

Estes não têm lugar para a
Palavra

Escrituras
João 8:37; 1 João 4:5-6; 1
Jo 2:19

Estes não amam a
verdadeira Palavra, mas
conservam a Palavra de
outra era

2 Tessalonicenses 2:10-12

Isaías 60:3; Salmos 56:13 /
89:15; João 3:21, 12:46 / 1
João 1:7

Estes vêm para a Luz
(Palavra Revelada) e não
andarão em trevas

Estes não vem para a Luz e
tentam impedir os outros
Dela. Mateus 23:13;
Romanos 1:18

João 3:19-20, 12:35, 48;
Isaías 50:11; 1 João 1:5-6

Isaías 50:4-10; Mateus
13:11 e 16; Marcos 4:11;
Lucas 8:10; 1 Coríntios
2:12

Somente os Filhos de Deus
podem entender a Palavra.
João 8:31, 42 e 47

Estes não podem
compreender a Palavra de
Deus. João 8:38-39, 43-45

Mateus 13:11-15; Marcos
4:11; Lucas 8:10 12; 1
Coríntios 2:14

Os Filhos de Deus são
Esses filhos são recolhidos
recolhidos pela Palavra
pela organização e por uma
Revelada de Deus. Efésios
falsa palavra e por um falso
1:10; Marcos: 13:27; Lucas
pastor
3:17

Mateus 13:24-30, 36-43;
Gálatas 2:4; Atos 13:45,
15:5

Recebem a marca de Deus,
o selo de Deus em sua testa
e em suas mãos. João 6:27

Gênesis 4:15; Apocalipse
3:7, 14:9-11, 16:02, 19:20

2 Tessalonicenses 2:1;
Hebreus 10:25; Mateus
3:11-12, 13:28-30
2 Timóteo 2:19; Ezequiel
9:4; Efésios 4:30;
Apocalipse 15:2, 9:4; 2
Timóteo 4:8.

46

Recebem a marca da Besta,
a marca de Caim, na testa e
nas mãos

Doutrina da Mensagem
Eles têm a Vida eterna. 1
1 Pedro 1:23; João:28,17:3;
João 5:11-13, 20; João
Atos13:48; Romanos 6:23;
6:54,68; 1 João 3:1-2;
1 João 2:25
Colossenses 3:4; João 5:26;
Hebreus 7:16
Não faz nada a não ser o
João 5:19-20, 30; 7:16-18,
que o Pai lhes mostra
6:38; Mateus 7:21, 11:27;
primeiro. Salmos 37: 9;
12:50; 16:17
Salmo 145:15; Isaías 40:31;
Atos 1:4
Nascidos da Semente
1 Pedro 1:23, 3:4; João 3:3incorruptível, a Palavra
8 ,15-6; 1 Coríntios 15:53revelada e vindicada de
54; Lucas 21:18
Deus. Mateus 18:14; Lucas
13: 3-5

A vida deles é apenas
1 Pedro 1:23-25; Isaías
temporária, terrena, sensual.
1:28-31; Isaías 24:1-6; 40:7Isaías 40:7-8; Tiago 1:11;
8; 29:14
Judas 1:12
Tem zelo, mas sem
entendimento. Filipenses
3:6; Lucas 13:24; 1
Coríntios 9:25; Provérbios
25:8; Lucas 13:24

Mateus 7:22-23; Gálatas
5:7-9; Romanos 10:2; João
2:16-17

Nascidos de semente
corruptível, palavra de uma
outra era. Salmo 1:6; Salmo
9:3; 37:20; 68:2; Atos 13:41

1 Pedro 1:23; 1Coríntios
9:25; Gálatas 1:6-9; 2
Coríntios 11:2-6

Mantêm suas próprias
ideias acima da Palavra.
Salmo1:5; Provérbios
1 Samuel 12:16; Lucas
Salmo 10:4.
14:12, 16:25; Jeremias 8:5;
21:36; 1 Tessalonicenses 5:
Isaías 55:7-11; Ezequiel
Hebreus 10:26; Mateus 5:19
21; 2 Timóteo 1:13
18:29; Salmo 103:6-7;
Gênesis 6:5
Esta semente é
Efésios 2:2, 5:6;
1 Pedro 1:14; 2 Coríntios
Esta Semente é obediente à
desobediente à Palavra de
Colossenses 3:6; 1 João
2:8; Deuteronômio 11:26- Palavra de Deus. Atos 5:32;
Deus. 2 Tessalonicenses
3:12; 2 Tessalonicenses
27; Jeremias 7:23
2 Coríntios 10:5-6; Hebreus
1:8-9; 1 Pedro 4:17;
3:14
5:8; 1 Pedro 1:2
Deuteronômio 11:28
Amam a Deus porque eles Esta semente odeia a Deus
João 14: 24;1 João 2:4; João
(porque eles odeiam a
1 João 2:5, 5:2-3; João
amam a Palavra de Deus e
8:42-7; João 5:42-47; 1
14:15, 23; João 15:10
Ele é a Palavra. João 7:17- Palavra, e Deus é a Palavra.
Coríntios 2:14
João 10:32-39
18
João 8:12; 2 Timóteo 4:8;
Ama a Presença de Deus e Não pode viver na Presença
Isaías 63: 9; 1
Gênesis 4:16; 2
permanece nela sempre.
de Deus, portanto prega
Tessalonicenses 2:19; 1
Tessalonicenses 1:8-9; João
Portanto prega a Presença,
Apousia. Salmo 101:4; Jó
Coríntios 8:3; Romanos
1:10-11; 12:47-50
Parousia
1:12, 2:7
8:28
Nunca entenderá a
Compreende a Divindade
Jeremias 9:6; João 8:19;
Salmo 9:10; Atos 22:14;
de Deus, a relação do Pai e Divindade de Deus porque
Mateus 7: 23; João 8:16-19;
Jeremias 24:7; Hebreus
do Seu Filho. João 6:45; 2
eles querem ser iguais a
5:31-37
8:11; Isaías 54:13
Deus.
João1:3
Nunca é capaz de discernir
Conhecerão os dois
Gálatas 4:29; 2 Timóteo
Mateus 24:24; 1 João 4:1-6;
os dois espíritos, por
espíritos e não serão
3:7-8, 13; 2 Pedro 2:1-3; 2
1João 3:7; Malaquias 3:16conseguinte, estão
enganados. Mateus 16: 3;
João 1:7; 2 Tessalonicenses
18; Ezequiel 44:23-24
enganados e perseguem a
Lucas 12:56; Hebreus 5:14
2:3
Verdadeira Semente
Apocalipse 1:8,11, 21:6;
Olhará para frente ou para
João 8:18-19; 1 Coríntios
Entenderá que Alfa se
22:13; Hebreus 12:1-2;
trás e deixará de ver a
2:8; João 9:28-29; Atos
tornou Omega
Filipenses 1:6
Palavra para o seu dia
6:10-12
Deus somente reconhece a
Deus nunca vai reconhecer
João 14:7; João 20:17;
Sua Semente. 1 Coríntios
Mateus 7:23; Marcos 12:24;
esta semente, mesmo
10:27; João 1:12; 1 João
8:3; Romanos 8:29-30;
João 4:22; João 15:21; 2
quando fazem boas obras.
3:1-2; Romanos 8:14
Gálatas 4:6; Hebreus 12:7;
Tessalonicenses 1:8
Mateus 8:12; Lucas 13:25
Atos 17:28-29
Toma posse somente de
uma Palavra vindicada.
Hebreus 3:6, 4:14; Hebreus
10: 23-25; Jeremias 29:11

Ambos são nascidos espiritualmente, falando através do mesmo avivamento.
5

A Era da Igreja de Éfeso (5/12/1960) § 90
Agora, nós descobrimos que eles queriam iniciar e entrar em uma forma de piedade. Agora,
eu poderia parar por aqui e dizer uma coisa: creio que vou. Você notou que todo avivamento...
Agora, irmãos ministros, verifiquem isso. Todo avivamento produz gêmeos.
6

O Cego Bartimeu (24/01/1961) § 49
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Cada avivamento produz gêmeos. Os dois filhos de Jacó – ou de Isaque estão bem
representados. Toda vez que há um avivamento, há um nascido Esaú e um nascido Jacó. Um
homem religioso do mundo fica engomado, e toma alguma experiência de seminário, e o outro quer
essa primogenitura, independentemente de como ele tem que consegui-la. Se ele tem que ser um
santo rolador, ou qualquer outra coisa, ele quer a primogenitura, eu não me importo. Esse é o
problema com as pessoas de hoje. Elas estão com medo dessa primogenitura. Oh, como que eles
odeiam isso. Mas produz gêmeos. Os homens do mundo, muito religiosos e inclinados, dão esmolas
e coisas boas, mas não se importam com o direito de primogenitura... Essas duas grandes facções
vêm lutando desde que o mundo começou. E eles estão prestes a chegar a uma cabeça agora, onde
algo que Jesus disse: “Eles seriam tão parecidos que enganariam até o eleito se fosse possível”. É
verdade. Veja que hora enganadora em que estamos vivendo! Fique com a Palavra, irmão. Não
deixe essa Palavra. Isso mesmo. A Palavra falará por Si.
7

A Marca da Besta (17/02/1961) § 31
Agora, portanto a grande igreja está se aprontando. Nós descobrimos que Esaú e Jacó,
antes de eles nascerem, Deus disse que Ele amava um e odiava o outro. E lembre-se, eles eram
gêmeos: a mesma mãe, o mesmo pai. Entende isso? Gêmeos. Todo avivamento produz gêmeos.
Certamente que produz. Existem gêmeos que nascem do homem natural e do homem espiritual.
Isto foi lá atrás no jardim do Éden, Caim e Abel, a mesma coisa. Começou desde lá, simplesmente
continua descendo. E olhe para a igreja, Jesus, o Pastor; Judas, o tesoureiro, irmãos, vindos da
mesma tribo, e assim por diante, bem no mesmo grupo, a mesma igreja. Um, o Pastor, e o outro o
tesoureiro. Um, o diabo e o outro, Deus. É dessa maneira que isto segue. Jesus disse: “Nos últimos
dias os dois espíritos seriam tão parecidos que enganariam os próprios eleitos se fosse possível.”
Amém. Se fosse possível, mas não é. E isto... Eles nunca farão isto. Tudo bem.
8

A Era da Igreja de Éfeso - Capítulo 3
Em Gênesis 4:1, Eva disse: “Alcancei do Senhor um varão.” Ela não reconhece em Adão a
paternidade de Caim. Mas em Gên. 4:25, ela diz: “Porque, disse ela, Deus me concedeu OUTRA
semente EM LUGAR DE ABEL, que Caim matou.” Ela não diz que Deus lhe tinha DADO outra
semente – isso teria sido Cristo, porque Ele foi DADO. Este filho, Sete, foi CONCEDIDO em lugar
de Abel. Ela reconhece seu filho que veio através de Adão; ela porém não reconhece Caim, porque
ele veio através da serpente. Quando ela diz OUTRA SEMENTE em lugar de Abel, está dizendo que
Caim era diferente de Abel, porque se eles fossem do mesmo pai ela teria que ter dito: “Foi-me
dado MAIS SEMENTE.”

Ambos são religiosos
9

Sabedoria Versus Fé (01/04/1962) § 70
Estas duas fontes tem lutado desde o Éden: a fé de Deus contra a sabedoria de Satanás.
Deus tem provado em todas as eras que elas não se misturarão; devem estar separadas para
crescer. Agora, rapidamente deixe-me falar somente uma palavra ou duas sobre cada um, só
algumas coisas que eu tenho escrito aqui. Esaú e Jacó foram um tipo perfeito: ambos religiosos, os
gêmeos. Esaú era o tipo eclesiástico. Ele era um homem que era inteligente. Ele tinha uma... tinha
uma boa moral e coisas assim, mas ele não dava valor para essa primogenitura. Jacó não se
importava com o que ele tivesse que fazer, desde que ele conseguisse a primogenitura. E enquanto
eles estivessem juntos eles não poderiam produzir. Isto é certo? Um estava contra o outro. Você
captou isto? Amém! “Saí do meio deles; não toqueis em coisa imunda; e Eu vos receberei.” Vê?
Jacó teve que se separar de seu irmão denominacional antes que Deus o abençoasse. Deus disse a
Abraão a mesma coisa. Israel e Moabe. Os quatrocentos profetas de Israel que ficaram diante de
Micaías, e Micaías se separou deles e recebeu a Palavra do Senhor e voltou com Ela. Moisés e
Coré, a mesma coisa; não se misturariam. Eles tiveram que se separar. Isto é verdade?
10

A Restauração da Árvore Noiva (22/04/1962) §§ 345-347
O pulgão, os Esaús denominacionais... Agora, Esaú (como Esaú e Jacó, ambos eram
gêmeos, ambos eram religiosos) – Esaú era um homem carnal; ele era um bom homem. Ele não...
48

Doutrina da Mensagem
Digamos, bem agora, ele não saiu e roubou, bebeu, ou qualquer coisa ali; ele era um homem
religioso. Mas ele pensou: “Bem, contanto que eu seja religioso, que diferença isso faz?”. Mas o
pequeno velho Jacó, ele não se importava como que ele teria que conseguir isto, aquela
primogenitura era o que ele queria. Não importa como que ele a conseguisse, simplesmente ele
conseguiria. Se ele tivesse que se inclinar no altar, e gritar, e chorar, e “berrar”, e “buu-huu”
(Perdoe-me, ou, sabe), conseguir aquilo, ficar de olho (eu não quis dizer aquilo), e então (perdoeme), e então chegar até o altar e clamar até receber aquilo, ora, ele recebeu aquilo. Vê? Ele não
importava como que ele recebeu aquilo, só sabia que recebeu. Alguns deles dizem: “Eu... Irmão
Branham, aquelas pessoas estão lá embaixo no altar berrando e chorando e clamando. Eu não
quero isto desta maneira”. Bem, você não o receberá.
11

Todos os Dias de Nossa Vida (12/06/1959) §§ 18-19
No entanto, o homem é muito religioso. Caim era muito religioso. E ele pensou sobre o
pensamento de voltar para Deus. E Deus estava disposto a recebê-lo de volta, mas Caim queria vir
da sua maneira. E Deus queria que ele viesse da Sua maneira. E nós descobrimos que havia
completamente um conflito entre eles. Agora, os homens de hoje que tentam dizer que eles fazem os
seus próprios credos e assim por diante, ele está fazendo isso pelo poder de seu pai, Caim, e seu
pai, Adão. Não como no cristão, que é nascido do Espírito, e depende do Espírito Santo, que é
conforme o segundo Adão, que era Jesus, a expiação que guia o homem pelo Espírito Santo. E
quando os homens de hoje tentam dizer que eles não têm de ter o Espírito Santo hoje, então você
pode ver em que tipo de estado que esse homem está. Embora ele queira ser religioso, mas ele quer
isso da sua própria maneira. E ele é muito semelhante a Caim. Caim queria ser religioso, então ele
saiu e fez a sua própria religião. E quando a fez, ele a trouxe perante Deus com algo como isto:
“Aqui está o melhor que eu tenho. Isso é tudo o que eu posso fazer sobre isso agora, é pegar ou
largar...”. É dessa maneira que o homem faz hoje. “Eu ajudei a construir a igreja. Eu enviei os
meus filhos lá para a igreja. Eu ponho o meu dinheiro lá todos os anos. E isso é o melhor que eu
posso fazer. É pegar ou largar”. Oh, veja, ele quer isso da sua própria maneira. Foi dessa maneira
que Caim fez. Mas Deus ainda o amava, e Ele ainda foi atrás dele. O que Deus disse a Caim?
“Você fará bem se você simplesmente adorar como seu irmão, Abel”. Abel veio da maneira de
Deus. Mas Caim queria da sua maneira. E Deus disse: “Agora, Caim, Eu não tenho nada contra
você. Se você simplesmente vier e fizer da maneira que Abel fez, você fará bem.
12

Tomando Toda a Armadura de Deus (01/07/1962) § 60
Mas apressem-se, estes gigantes intelectuais são demais para as pessoas humildes de Deus.
Agora, o povo de Deus sempre foi ignorante e humilde. Diga-me apenas uma vez que isso foi de
outra maneira. Observe os dois filhos. Observe Caim e os filhos de Sete. Abel foi morto, o qual era
um tipo da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Sete tomou o seu lugar. Agora, os filhos
de Caim se tornam intelectuais e religiosos porque o seu pai era intelectual (Caim), religioso. E
Caim construiu um altar, Abel construiu um altar. Caim fez uma oferta, Abel fez uma oferta. Caim
adorou; Abel adorou. E se Deus só aprecia uma igreja, sua ordem, sua adoração, suas ofertas e
assim por diante, se isso é tudo que Deus aprecia, Ele foi injusto ao condenar Caim, porque ele era
tão religioso quanto Abel. Mas ele não veio da maneira certa.

Ambos comem da mesma Mesa do Senhor.
13

Judas 1:10-13
Estes, porém, dizem mal do que não sabem; e, naquilo que naturalmente conhecem, como
animais irracionais se corrompem. Ai deles! Porque entraram pelo caminho de Caim, e foram
levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são
manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e apascentando-se a si mesmos
sem temor; são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte; são como árvores
murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas; ondas impetuosas do mar, que escumam
as suas mesmas abominações; estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a
negrura das trevas.
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Hebreus Capítulo 7 - Parte1 (15/09/1957) §§ 146-151
Mas, se você notar, o velho corvo pode pousar aqui sobre uma carcaça morta e comer por
meio-dia. A pomba pousa em um campo de trigo e come por meio-dia. E o corvo pode voar de lá e
comer comida de pomba, o tanto que ele quiser. Ele poderia comer simplesmente o mesmo tanto de
trigo que o corvo pode... que a pomba pode comer. Mas ele... O corvo pode comer comida de
pomba, mas a pomba não pode comer comida de corvo. Isso mesmo. Então, um velho hipócrita
pode vir à igreja e regozijar e gritar e louvar ao Senhor, e prosseguir desse modo e voltar e
desfrutar das coisas do mundo. Mas um cristão nascido de novo não pode fazer isso, porque o
amor de Deus o constrange a tal ponto que ele não pode fazê-lo. Então, se você é um cristão
simplesmente por se unir à igreja e deixa de fazer isto e aquilo e o mesmo desejo estiver em você,
você precisa de um outro mergulho. Isto é exatamente certo. E vocês mulheres, que podem se vestir
com estes pequenos velhos shorts e correrem aqui fora na rua e depois chamam a si mesmas de
crentes. Você é uma crente, mas talvez você seja um pobre exemplo de uma. Se você realmente
tivesse Cristo em seu coração, você não teria que pensar em tais coisas como essas. Não me
interessa o que o restante das mulheres façam e o restante das moças façam, você seria diferente;
porque você ama muito a Cristo. Outro dia, conversei com uma mulher em uma casa e ela levantou
suas mãos para cima deste jeito e disse: “Reverendo Branham, eu estou quase nua aqui em minha
casa; eu estou andando em volta”. Eu pensei: “Que vergonha.” Em sua própria casa, não me
importa onde você esteja. Isso mesmo. Vista-se e aja como uma mulher, como uma dama deve agir.
Envergonhe-se. Mas você mantém... E a Bíblia diz: “Se você ama essas coisas, as coisas do mundo,
o amor de Cristo não está em você.” E se simplesmente você ama ao Senhor de todo o seu coração,
com toda a sua alma, com toda sua mente, você manterá essas coisinhas velhas, sujas e
abomináveis longe de você. Isso mesmo.

Ambos crêem em Deus e citam a Palavra de Deus.
15

Tiago 2:19
Tu crês que há um só Deus; fazes bem: também os demônios crêem e tremem.

16

Olhe como ele citou a Palavra de Deus a Eva. Olhe como ele A citou para Jesus.
Por que Eu Sou Um Santo Rolador (30/08/1953) §§ 41-42
Agora, isso irá fazer com que você aperte a sua camiseta eclesiástica só um pouquinho, mas
ouça. Observe. Deus não pode ser justo. Se você disser: “Eu sou um crente”, assim foi Caim, e
assim é o diabo. Isso mesmo. Ele veio como um crente. E você diz: “Bem, eu vou à igreja, eu vou
para o altar”. Assim fez Caim. Caim construiu um altar ou uma igreja ao Senhor. Você diz: “Eu
sou um membro de uma igreja”. Assim foi Caim. E Caim fez um sacrifício. Você diz: “Eu dou tanto
a cada ano na minha igreja”. Assim fez Caim. “Eu adoro o Senhor do fundo do meu coração”.
Assim fez Caim. Caim era um crente, um adorador, e tão fundamentalmente correto quanto Abel
foi. Amém. Ah, eu amo isso. Eu rogo, Deus, ferva nossos corações. Agora, não fique assustado, eu
sei onde estou. Olhe, mas eu me sinto um tanto religioso agora mesmo. Observe, quando eu vejo
esses prós e contras, quando vejo esse negativo e positivo, quando vejo Caim chegar lá no início...
Agora, estamos de volta à Gênesis, no início da árvore, lá onde ela foi plantada. Caim era
estritamente um fundamentalista, tão fundamental quanto Abel foi. Ele amou o Senhor; ele adorou
ao Senhor. E ele construiu um altar ao Senhor; ele fez um sacrifício ao Senhor; ele pagou os seus
votos ao Senhor, simplesmente tão religioso quanto qualquer professor fundamental poderia
ensiná-lo hoje. Isso mesmo. Mas Deus aceitou a oferta de Abel, porque Abel, pela fé, ofereceu um
sacrifício mais excelente do que Caim para ser justo. Agora, se tivéssemos tempo, eu gostaria de
desenvolver isso. Agora, aí está no início das duas árvores, eu quero que você observe: um à
direita, outro à esquerda: Caim e Abel. Agora, aí é onde essa coisa que estamos vivendo hoje foi
plantada lá no jardim do Éden e começou a partir daí em Gênesis: bem aí.

17

Preparação (11/11/1953) § 31
Eu lhe disse na outra noite que Caim era um crente. E eu lhe darei um alimento um pouco
mais forte do que aquela noite se você quiser crer nisso. O diabo é um crente. A Bíblia diz que ele
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é. Ele crê e treme. O diabo é um crente. Agora, se a crença e a fé em Deus é tudo que você tem que
ter para ser salvo, então o diabo é salvo de acordo com a Palavra de Deus. Isso mesmo. Mas,
irmão, é necessário o Espírito Santo, um novo nascimento, uma regeneração, ser uma nova
criatura em Cristo Jesus. Quando Deus vem e coloca o Seu Espírito em você, então você não é mais
você, mas você é de Deus. Oh, eu já começo a me sentir religioso.

Ambos oferecem sacrifícios a Deus e adoração a Deus e louvor a Deus.
18

Mateus 5:45
Porque faz que o Seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e
injustos.
19

O Cordeiro e a Pomba (5/08/1960) §18
Eu me perguntava sobre isso uma vez. Eu tive uma visão, que se manifestou como que o –
um homem que veio semeando trigo, e enquanto dormia, apareceu um inimigo, e semeou o joio, que
é bíblico. E quando o trigo cresceu, e o – ficou maduro, as ervas daninhas estavam também, o joio.
E veio a seca, e quando a seca veio todo mundo estava orando por chuva. E uma grande nuvem
negra veio e choveu, e o pequeno trigo tinha a cabeça baixa dessa forma. Ele levantou sua cabeça
para cima e começou a dizer: “Oh, glória a Deus. Louvai, vós, ao Senhor, por enviar a chuva”. E a
erva daninha saltou assim como o que o trigo fez, e disse: “Glória a Deus, aleluia, pelo envio da
chuva”. Eu disse: “Agora, eu não sei o que pensar”. Então eu os vejo novamente, que a chuva cai
sobre justos e injustos. A chuva foi enviada para o trigo, mas o joio estando lá tem o benefício da
mesma chuva. “Mas pelos seus frutos os conhecereis”, disse Jesus.
20

Mostra-nos o Pai (19/08/1950) § 21
Mas agora, de volta a Caim e Abel, quando Caim adorou, ele construiu um altar, ele
sacrificou, ele adorou a Deus. Mas isso não foi o suficiente. E foi lindo, sem dúvida as flores e as
coisas que cresce no campo, e ele decorou o seu altar.
21

Quem Dizeis Ser Este? (27/12/1964) §162
Agora, bem, ele viu que não conseguia amaldiçoá-los. Estão vendo? Assim o que vai ele
fazer? Ele vai organizá-los. Trazê-los... “Oh, somos todos um de qualquer modo.” Estão vendo?
“Todos nós cremos no mesmo Deus.” Isso é exatamente o que Balaão fez. E não nos advertiu
Judas a respeito disto? Eles erraram no caminho de... na doutrina de Balaão e pereceram na
contradição de Coré. Não nos advertiu Judas, o irmão de criação de Jesus a respeito disto na
Bíblia? Eles são como Caim, do princípio, o assalariado. Aquele que ia à igreja e construía igrejas
e – e construiu um altar e sacrificou. Eles erram no caminho de Caim. Eles correram no caminho
de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Judas apresenta a coisa toda exatamente como
estamos fazendo esta manhã, aqui diante de vocês, como temos feito. A coisa toda encontra-se ali.

Ambos fazem obras.
22

Mateus 7:16-23
Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos
abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus.
Não pode a árvore boa dar maus frutos; nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não
dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o
que Me diz: Senhor, Senhor! Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Meu Pai,
que está nos céus. Muitos Me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu
nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas?
E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de Mim, vós que praticais a
iniqüidade.
23

Paralelo de Efésios Com Josué (15/05/1960) § 75
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Mas há uma coisa que eles podem fazer; eles são bons trabalhadores. Oh, eles
simplesmente trabalham, trabalham, trabalham, trabalham. Isso me põe em mente um grupo destes
arminianos que está sempre tentando operar o seu caminho para o céu (Isso mesmo.), uma mula.
Ah, a Sociedade de Ajuda às Senhoras, e o jantar de frango, para que eles paguem o pregador: “E
nós temos que ter esta dança, e isso social”. É só trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, trabalho,
trabalho, trabalho. E eles... O que eles estão trabalhando? Pergunte a eles: “Você recebeu o
Espírito Santo desde que creram?”. Eles esticam suas orelhas e não sabem aonde eles pertencem:
“O que você quer dizer? O que é isso? O que você quer dizer, o Espírito Santo? Nunca ouvi nada
sobre isso. Oh, você deve ser algum tipo de fanático”. Veja, eles não sabem quem foi o pai ou quem
foi a mãe, qualquer um. E você tem que batê-los em tudo o que faz, bater aqui e bater ali e bater
aqui e bater ali. Isso mesmo, uma mula velha.
24

A Era da Igreja de Éfeso (5/12/1960) § 140
Se Deus tinha isso contra esta igreja, Ele teria contra essa também. “Porque você deixou o
seu primeiro amor, tenho isso contra ti. Eu tenho alguma coisa contra ti. Essa é a Minha
reclamação. Vocês já tiveram um grande momento, mas vocês deixaram o mundo começar a
insinuar-se, e vocês têm agido um pouco formal. Vocês ainda conservam o Meu nome, e vocês
ainda estão fazendo as coisas que são certas, e vocês têm muita paciência e assim por diante, e
vocês trabalham, e vocês são como uma mula, vocês só trabalham e trabalham”. Que coisa, que
coisa, que coisa. Veja, você deixou a graça e a fé e o poder para trocá-los por trabalho e obras.
25
Ora, até agora temos visto muitas características que ambos compartilham, e além de tudo
que eles possuem a mesma mãe. Eles têm a mesma igreja, eles compartilham do mesmo nascimento
no mesmo avivamento. Por isso que é esperado que ambos sejam religiosos. Então se você está
esperando a sua religião para te salvar, você estará em um despertar rude. Ambos acreditam em
Deus, ambos adoram a Deus, ambos fazem sacrifícios a Deus, ambos falam da Palavra de Deus, e
ambos freqüentam a igreja e pagam o dízimo. Mas o que os separa?
26
Vamos começar agora a examinar os atributos que irão mostrar uma fonte de vida
completamente diferente. Afinal, Jesus não nos disse que pelos seus frutos os conhecereis?
27

Mateus 7:16-23
Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos
abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus.
Não pode a árvore boa dar maus frutos; nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não
dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o
que Me diz: Senhor, Senhor! Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Meu Pai,
que está nos céus. Muitos Me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu
nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas?
E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de Mim, vós que praticais a
iniqüidade.
28

Os Ungidos dos Últimos Dias (25/07/1965) § 59
Notem. Porém é o que eles produzem, o que lhe mostra a diferença. “Por seus frutos” disse
Jesus, “os conhecereis”. O homem não colhe uvas de espinhos ainda que os espinhos estejam ali
mesmo entre a vinha de uvas. Isso pode ser possível, porém o fruto o dirá. Que é o fruto? É a
Palavra – o fruto para a temporada; isso é o que é, seu ensinamento. O ensinamento de quê? O
ensinamento da temporada, o tempo que é – a doutrina do homem, doutrina denominacional, ou a
Palavra de Deus para a temporada.

29

Provérbios 23:7
Porque, como imaginou no seu coração, assim é ele.

30

Mateus 12:34-36
Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em
abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu
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coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas Eu vos digo que de toda a palavra
ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo.
31
Ilustração: Use três objetos e descreva apenas um deles. Então, depois de descrever
minuciosamente um, traga os três objetos e peça a igreja para identificar qual deles é que foi
descrito.

“Toda a planta que o Meu Pai não plantou será arrancada pela raiz”.
Mateus 15:13-14
Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que Meu Pai celestial não plantou, será
arrancada. Deixai-os; são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na
cova.
32

Jesus disse que eles não têm nenhum lugar para a Palavra.
33

João 8:37-47
Bem sei que sois descendência de Abraão; contudo, procurais matar-Me, porque a Minha
Palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de Meu Pai, e vós fazeis o que também vistes
junto de vosso pai. Responderam, e disseram-Lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fôsseis
filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-Me, a Mim, homem que
vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido; Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso
pai. Disseram-Lhe, pois: Nós não somos nascidos de prostituição; temos um Pai, que é Deus.
Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente Me amaríeis, pois que Eu saí, e vim
de Deus; não vim de Mim mesmo, mas Ele Me enviou. Por que não entendeis a Minha linguagem?
Por não poderdes ouvir a Minha Palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os
desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não
há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai
da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não Me credes. Quem dentre vós Me convence de
pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as Palavras de
Deus; por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus.
34

João 3:19
E a condenação (“krisis” = linha de separação) é esta: Que a luz veio ao mundo, e os
homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele
que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas
quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são
feitas em Deus.

O ordenado para a vida crê.
35

Atos 13:48
E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, e glorificavam a Palavra do Senhor; e creram
todos quantos estavam ordenados para a vida eterna.

36

Tempo de Colheita (12/12/1964) § 344
Agora, com reverência, e digo isto com amor piedoso. E possa o grande Pai que eu tenho
há pouco lhes falado, no início, que estava presente aqui, onipresente... Se digo isso por préjulgamento, então Ele vai me julgar. Se eu digo isso através da Verdade, Ele me abençoará. Ele
deixará você ver Isto, se você for ordenado para a Vida.
37

Liderança (7/12/1965) § 177
Agora, você está ordenado à Vida. Você A vê se você estiver ordenado a vê-La. Se você não
estiver ordenado a vê-La, você não A verá. Disse: “Tem olhos porém não podem ver, ouvidos e não
podem ouvir”. Quão agradecida você deveria estar, igreja. Como você deveria endireitar-se destas
coisas. Como você deveria estar no fogo por Deus! Que seus olhos observam o que você vê, seus
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ouvidos ouvem as coisas que você vê. Liderança. Por que você veio nesta noite para ouvir uma
mensagem como esta? Estou marcado através do mundo, pelas igrejas, como um “fanático”. Por
que você veio? O Espírito Santo te conduziu aqui (Vê? Vê?) para ouvir. Circuncida-se, corte fora
suas coisas do mundo, aceite a liderança de Jesus Cristo, ou você perecerá tão certo quanto o
mundo.
38

Em Sua Presença (9/09/1962) § 42
Então não estamos ordenados a não fazer nada a não ser ficar com essa Palavra. E se um
homem é enviado de Deus, ele ficará com a Palavra, porque Deus somente pode ficar por Sua
Palavra. Vê? Veja, Ele deve ficar por Sua Palavra. Então quando nós entramos em Sua Presença,
quando um homem uma vez entra na Presença de Deus, ele é mudado para sempre, se há qualquer
mudança para ele. Agora, há aqueles que podiam andar na Presença de Deus e não dão atenção
para Isso. Ele não foi ordenado para a Vida. Mas se ele foi predestinado por Deus, tão logo esse
primeiro movimento atinge, ele sabe disso. Isso pega fogo.
39

Se a Trombeta Der Um Sonido Incerto (14/01/1963) § 54
Agora uma verdadeira ovelha dirá: “Oh, oh. Oh, oh. Não, algo está rangendo nisso. Isso
não soa bem. Oh, isso deve ter sido uma harpa francesa. Isso não foi uma trombeta, porque a
Bíblia não dá um sonido incerto”. Ela diz que você deve receber o Espírito Santo, você não pode –
vocês poderão, cada um. Por quanto tempo? Para os seus filhos e os filhos de seus filhos, e para os
que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele tocará a trombeta em todas as
raças e em todas as gerações, e eles ouvirão a Sua voz. Eles crerão nisso, aqueles que são
ordenados para a vida. Amém. Eles crerão, porque eles sabem que é a trombeta do Evangelho
tocando. Ela não é incerta. Cada soldado sabe como se defender.
40

O Selo de Deus (14/05/1954) § 58
Agora, com atenção agora, ouçam, de modo que não deixem de se recordar. Não estou
condenando os católicos, e não estou condenando os protestantes, porque de ambos e de todos eles,
procede a Semente de Deus, por eleição. Aqueles que são ordenados para a Vida, verão Isto e
caminharão Nisto. Aqueles que não podem ver, caminham em trevas. Isso é com Deus. Deus faz
isto. Ele jurou e prometeu a Abraão que Ele o salvaria e sua Semente. Agora, se vocês têm a
Semente de Abraão, vocês têm Vida Eterna, (Isso é tudo), e vocês são herdeiros de acordo com a
promessa. E isto é tudo por graça e por eleição de Deus.
41

Onde Está o Rei dos Judeus? (21/12/1958) § 79
Oh, Ele é tão bom. Ele chamará a atenção de cada pessoa que Ele ordenou para a Vida,
talvez em suas próprias formas de adoração. Mas Ele é Deus, e Ele conhece os corações dos
homens, e Ele os observa, e Ele os protege, e Ele os leva a um lugar. Quando o fundo clama ao
Fundo, tem que haver um Fundo para responder a esse clamor. Se um homem tem sede de algo,
isso mostra que há algo lá fora, para responder e para saciar essa sede.
42

Observando Sua Estrela (11/04/1959) § 17
E por mim mesmo, eu estou esperando algo acontecer. Está escrito: “Quando as pessoas
que são chamadas pelo Meu nome, se reunirem e orarem, então Eu ouvirei dos céus”. E eu estive
orando hoje, e eu sei que os outros têm orado, e eu estou esperando que algo aconteça. Pode haver
coisas que aconteçam que passarão direto pela cabeça das pessoas. Muitos que não são ordenados
para a vida nunca serão capazes de vê-las. Quando Jesus veio, havia dezenas de milhares, sim,
milhares esperando por Ele vir, e Ele só Se revelou a um pequeno grupo. Veja, isso é para quem
está à procura de algo, aqueles que têm uma – a pulsação em seu coração – batendo, esperando,
desejando que algo aconteça. É para aqueles que crêem que vai acontecer e estão à espera do
evento, de que Jesus virá para aqueles que amam a Sua aparição. Se você ama alguém, e você está
esperando que eles apareçam, você está fazendo toda a preparação para isso. Essa é a forma como
a Igreja deve estar esta noite, fazendo toda a preparação para a vinda do Senhor, observando a
cada sinal. E quando você vê Deus fazer alguma coisa, alegre-se, porque isso está apontando para
Sua vinda. E nós estamos até o – perto do último sinal agora. Ele poderia aparecer antes do
amanhecer.
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43

A Rainha de Sabá (19/01/1961) § 17
Jesus havia repreendido o povo e – porque eles haviam entendido mal a Sua mensagem. E
eles estavam tentando fazer disso algo que não era. Ele tinha estado em suas cidades, e tinha
realizado milagres, e mostrando o Seu sinal Messiânico para as pessoas, como falamos ontem à
noite. E descobrimos que aqueles que foram ordenados para a vida viram. Aqueles que não foram
ordenados para a vida não viram. O Evangelho cega aqueles que são – que não estão dispostos a
aceitá-lo, e ele dará visão para aqueles que estão dispostos a aceitá-lo. E é dessa maneira que foi
em Seus dias, quando a Escritura claramente afirma exatamente as coisas que Ele fez, e disse que
Ele faria isso, e como eles falharam em ver, isso mostrou que eles tinham de ser cegados.
44

Queríamos Ver a Jesus (9/04/1961) § 39
Deus estava Nele. Ele disse: “Não sou Eu, é Meu Pai que habita em Mim”. O Filho era um
homem, Deus era o Espírito que estava Nele, e era o Espírito falando por Ele. Agora, vê o que Ele
fez para os judeus? Quando Ele Se encontrou com eles, os que foram ordenados para a vida O
reconheceram. Não perca isso igreja. Aqueles que foram ordenados para a Vida reconheceram
Isso e creram Nisso. Mas aqueles que não creram Nisso se voltaram para a perdição. Não disse
Jesus aos santos homens santificados que conheciam a Bíblia de A a Z, ou que declaravam, Ele
disse: “Vós tendes por pai o diabo”? Isto é exatamente correto.
45

O Homem Mais Insignificante em Santa Maria (30/06/1962) § 66
E, sabe, tudo de uma só vez, seus olhos captaram uma visão. Há algo sobre Ele. Eu não sei.
Se os seus olhos alguma vez captarem um vislumbre Dele, você sabe disso, isto é, se você está
ordenado para a vida. Sim. Caso contrário, você pode olhar através Dele e nunca dar nenhuma
atenção a isso. Mas se você tiver sido ordenado para a vida, à primeira vista, Ele é diferente.
46

Eis Um Maior do Que Todos Está Aqui (15/07/1962) § 59
Mas, sabe, quando João veio para preparar uma igreja para Jesus, não havia um
milionésimo de pessoas que alguma vez ouviu falar dele. E quando Jesus Cristo esteve na terra,
não havia nem uma centena de um milionésimo de pessoas que alguma vez O viram ou Lhe
ouviram. Mas Ele veio para aqueles que foram ordenados para a vida, e eles receberam. E dos que
Ele teve, Ele tinha só cento e vinte deles. Vê? Há somente um pequeno número de pessoas que irão
receber isso, e quando é isso, é isso. O resto deles... Você pode derramar água sobre isso e todos os
tipos de tudo, nunca levará – isto nunca levará a – a verdade adiante. Ele nunca irá crer. Vê? Isso
simplesmente seguirá em frente, porque não há nada nisso para acreditar, como a minha velha mãe
sulista costumava dizer: “Você não pode tirar sangue de um nabo, porque não há nada nele”.
47

O Mundo Está Caindo Aos Pedaços (12/04/1963) § 70
A mesma coisa chegou novamente, e os homens não crerão, as pessoas não crerão; as
igrejas não crerão. Não é de admirar. Você não pode estar decepcionado com isso, porque a Bíblia
diz que eles não fariam isso. Mas isso para vocês indivíduos, vocês que estão ordenados para a
vida. Olhe para os campos agora e veja em que hora estamos vivendo. Venha para a vida. Deixe a
vida que estava em Cristo entrar em você, na mente... Você disse: “Ah, eu penso. Eu penso isso.
Eu...” Você não tem nenhum pensamento vindo. Deixe os pensamentos que estavam em Cristo
estarem em você, e que é a Palavra. Isso mesmo. Pense os pensamentos que Ele pensou.
48

Jesus Chegou e Chamou (13/02/1964) § 25
Agora, nós aprendemos que, tudo isto, Jesus tinha declarado a apenas uns poucos. Apenas
aqueles que Ele havia ordenado para a Vida O viram. Não grandes multidões. Seu grupo nunca
poderia ser como o grupo de Caifás. Ora, Caifás poderia ter reunido toda a nação. Jesus reuniu
apenas uns poucos. Não muitos O conheciam. Milhares vezes milhares, quando Ele veio à terra,
Ele passou pela terra, e nem mesmo souberam que Ele esteve aqui. Assim fizeram eles outra vez.
Ele virá para aqueles que são chamados à Vida. Ele sabe quem é chamado à Vida. E Ele não... É
seu assunto cuidar disso.
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A Voz do Sinal (14/02/1964) § 157
Então Ele voltou-Se para os discípulos, e Ele disse: “Vocês querem ir também?” Vê? Eles
não poderiam ir. Eles tinham visto alguma coisa. Eles conheciam as Escrituras e eles sabiam que
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era Ele. Eles não podiam explicar o que Ele estava falando. Mas, ainda assim, eles acreditavam
nisso de qualquer forma. Eles nunca fizeram perguntas; isso nunca os incomodou. Eles
acreditavam nisso, porque era uma vindicação da Escritura. Você crê nisso? Pedro disse: “Senhor,
para onde iremos? Só Tu tens as Palavras de Vida Eterna”. Eles viram. Eles sabiam que Ele, que
Ele – que Ele era Aquele que estava suposto a fazer. “Não importa, nós não podemos explicar
isso”. Vê? Eles foram ordenados para a vida antes da fundação do mundo. Quando a Luz atingiu,
eles souberam disso. Não há nada que irá movê-los disso. Não importa... Parecia que os fariseus
tinham-lhe preso de um lado e do outro. Isso não incomodou os discípulos. Eles seguiram em frente
de qualquer maneira porque eles acreditavam nisso. Sua voz falou então.
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Deus é Identificado Por Suas Características (11/03/1964) § 19
A coisa toda é o grande eterno. A eternidade nunca começou e nunca pode terminar.
Portanto, neste grande eterno estavam os atributos para ser Pai, ser Filho, ser Salvador, ser
Curador, e todas estas coisas estavam Nele. E a única coisa que está acontecendo agora é a
exibição dos Seus atributos. Isto é tudo. Agora, os nossos nomes foram colocados no Livro da Vida
do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E quando a Palavra atinge isso, se há qualquer
luz aí que tem sido ordenada à Vida, Jesus disse: “Ninguém pode vir a Mim a menos que o Meu
Pai o traga, e todos que o Meu Pai Me tem dado virão a Mim”. Então veja, é a Palavra,
constantemente, a Palavra, a Palavra.
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A Voz do Sinal (13/03/1964) § 58
Agora, eu sei que quando Ele esteve aqui na terra, Ele – Deus estava Nele. Ele era Deus.
Ele foi a plenitude de Deus. Ele era toda a Palavra de Deus manifestada. Na Bíblia ainda está
Deus, a Palavra, e há algo da revelação ainda a ser revelado. E Ele disse que nos últimos dias
quando o mundo for como Sodoma novamente, o Filho do homem seria revelado, e o sinal de
Sodoma retornaria. Então a voz chamará o povo de volta, aqueles que são ordenados para a vida.
Nós sabemos que quando Ele esteve aqui havia milhões de pessoas na terra que nunca souberam
que Ele estava aqui: não há razão para saber. Ele vem para aqueles que foram predestinados para
ver isso.

Um é verdadeiro e o outro é falso; um é bom e o outro é mau.
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A Era da Igreja de Éfeso – Capítulo 3, pág. 64
Agora, sejamos muito cuidadosos para não nos confundirmos neste ponto. Assim, vamos
esquadrinhar a Palavra para validar esta afirmação. Voltemos ao Livro do princípio, Gênesis. No
Jardim do Éden havia DUAS árvores. Uma era boa; a outra era má. Uma produzia VIDA, e a
outra produzia Morte. Houve dois filhos que originalmente ofereceram sacrifícios a Deus. Deixeme repetir isso, AMBOS ofereceram sacrifícios a Deus. Gên. 4:3-5: “E aconteceu ao cabo de dias
que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos
das suas ovelhas, e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta, mas para
Caim e para a sua oferta não atentou...” Porém um (Caim) era mau, sendo de seu pai (o Maligno),
enquanto Abel era justo diante do Senhor. Outra vez, houve dois filhos provenientes da carne dos
mesmos pais. Foram os gêmeos de Isaque e Rebeca. Um era eleito de Deus e o outro era réprobo.
Ambos adoravam a Deus. Em cada caso em particular a adoração a Deus estava envolvida. Em
cada caso o mau odiava o justo, e perseguia o justo. Em alguns casos o mau destruía o justo. Mas
note. Eles foram plantados juntos. Eles viviam juntos. Faziam alegações quanto a Deus e O
adoravam.
53

Perguntas e Respostas Sobre Hebreus - Parte 1 (25/09/1957) [241-190].
Agora, vamos voltar a Caim. Você poderia me dizer de onde esse espírito e essa maldade
veio? Se Caim... Olhe, se Caim era filho de Adão, o qual era filho de Deus, de onde veio o mal? A
primeira coisa quando ele nasceu, ele odiou; ele era um assassino, ele era ciumento. E agora
assume a natureza de seu pai, o mesmo que começou no princípio, Lúcifer, e ele foi... No começo
ele estava com ciúmes de Miguel, o que começou todo o problema. Quantos sabem disso? E Caim
era a natureza de seu pai, o qual estava com ciúmes de seu irmão e o matou. Essa pure... Essa
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natureza não poderia sair dessa semente pura. Isso veio – teve que sair dessa corrente pervertida.
E note, tão logo Caim nasceu... E então Abel nasceu após ele, então ela concebeu por Adão, e ele
conheceu – a conheceu e ela deu à luz o filho Abel. E Abel era um tipo de Cristo, e quando –
quando Abel foi morto, Sete tomou o seu lugar: a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo em
tipo.
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A Era da Igreja de Esmirna – Capítulo 4, pág. 111
Considere a ideia de blasfêmia. Estes da sinagoga de Satanás não estavam blasfemando de
Deus nesta ocasião (embora não seja preciso dizer), mas eles estavam blasfemando da verdadeira
igreja. Certamente. Assim como Caim perseguiu e matou Abel porque ele (Caim) era do maligno, e
também como os seguidores judaicos profundamente formais (Jesus disse que eram de seu pai, o
diabo) procuravam destruir os cristãos nos primeiros anos da primeira era, agora este mesmo
grupo (a falsa vinha) está tentando até mais fortemente destruir o verdadeiro crente na segunda
era. Esse espírito anticristo está crescendo.
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Perguntas e Respostas (27/05/1962) [704-67]
Mas este companheiro, de onde essa pura mentira... De onde veio esse pecado? De onde
veio este homem Caim, que assassina? E a Bíblia diz que o diabo é um assassino. De onde veio
essa mentira? (O diabo é o pai da mentira, ele é um mentiroso e pai da mentira.) Ele tinha que vir
de algum recurso fora de Deus. Então Caim era mal e o seu pai era Satanás, e ele trouxe este mal.
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A Era da Igreja de Éfeso – Capítulo 3.
Porém eles são religiosos. Eles crêem em Deus. Eles são como seu pai, o diabo, e seu
ancestral, Caim. Ambos criam em Deus. Eles vão à igreja. Eles misturam-se com o justo assim
como o joio mistura-se com o trigo. Em assim fazendo eles corrompem e produzem uma religião
nicolaíta. Eles espalham seu veneno fazendo todo esforço para destruir a semente de Deus, assim
como Caim matou Abel. Não há nenhum temor de Deus diante de seus olhos.

Quem não tem a semente de Deus é reprovável.
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Romanos 1:28
E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um
sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm.
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II Coríntios 13:5-7
Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé; provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis
quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estais reprovados. Mas espero
que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum,
não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos
como reprovados.
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Os Ungidos dos Últimos Dias (25/07/1965) § 129
Agora, só um minuto. Eu quero procurar algo aqui. Acho que escrevi isso bem embaixo. Eu
não tenho certeza, mas eu quero dizer isso, e olhar para isso antes que eu – eu diga. Agora, só
minuto. Reprovados quanto à verdade, quanto à fé, a fé. Há somente uma fé (isso mesmo.), quanto
à fé, reprovados.
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II Timóteo 3:1-10
Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá
homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e
mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis,
sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que
amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te.
Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres néscias
carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências; que aprendem sempre, e nunca podem
chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também
estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não
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irão, porém, avante; porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles.
Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor,
paciência.
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Os Ungidos dos Últimos Dias (25/07/1965) §§ 131-132
“Réprobos, Janes e Jambres, como eles resistiram.” Agora, também, ouça: II Timóteo 3:8:
“Como Janes resistiu a Moisés, também nos últimos dias estes mesmos réprobos virão (Vê como
diz aqui?) tendo aparência de piedade, ungidos”. Agora, vamos apenas – volte e – e leia quando
você chegar em sua casa, para que eu possa terminar isto nesta manhã, se me for possível.
“Réprobos quanto a...” Não réprobos no – no – no viver, eles são bons, eles são cultos. Agora note
quando Moisés desceu ao Egito, com uma mensagem do ASSIM DIZ O SENHOR, e foi vindicado;
conclamou a Israel, o qual era um povo, não uma igreja. Israel era um povo; eles nunca foram uma
igreja. Pois, a palavra “igreja” significa “os chamados a sair”. Eles foram o povo de Deus. Então
quando eles se tornaram ungidos sob a Palavra, e chamados, eles se tornaram a igreja de Deus. E
então apostataram, porque eles não creram na Palavra de Deus, e deram ouvidos a um falso
profeta. Eu espero que isso penetre. Israel sendo um povo de Deus, saiu sob as mãos de Deus,
ungido com a Palavra... com o poder de Deus, viu os sinais e maravilhas de Deus. E então quando
Deus estava movendo adiante com eles, um falso profeta entrou, ungido, e ensinou algo contrário à
Palavra original de Deus que eles tinham ouvido; e todos eles pereceram no deserto, exceto três
pessoas. Agora espere aí.
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Tito 1:16
Confessam que conhecem a Deus, mas negam-No com as obras, sendo abomináveis, e
desobedientes, e reprovados para toda a boa obra.
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Os Ungidos dos Últimos Dias (25/07/1965) §§ 256-257
Agora, observe, isso era Jesus falando. Aqui vem Paulo, após Ele, e disse: “Agora, nos
últimos dias surgirão pessoas religiosas, vejam, tendo forma de piedade. E levam mulheres néscias,
carregadas de todo os tipos de concupiscências mundanas”. E eles se perguntam, dizem: “Por que
o senhor implica com as mulheres?”. Oh, pelo amor... Eles nem sequer vêem Isso. “Levam
mulheres néscias, carregadas de várias concupiscências,” para longe das coisas como em... do...
Vejam, “E, como Janes e Jambres...” Mateus 24:24, “ falsos cristos”, falsos ungidos, fazendo
sinais e prodígios para enganar os escolhidos. “Agora como Janes e Jambres resistiram a Moisés,
assim farão estes réprobos; mente réproba quanto à Fé”. Não “uma” fé. “A Fé!”. “Uma fé, um
Senhor, um...?...”. Não se pode ter “uma Fé” sem crer em “um Senhor”. Você não pode ter dois
batismos, nem um para o Pai, e Filho, e Espírito Santo. Há um batismo, Jesus Cristo. Isso mesmo.
Vê? Falso batismo...
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A Era da Igreja de Pérgamo – Capítulo 5, pág. 155
Então eu soube a verdade sobre a reunião de campanha e a visão. A parábola do Semeador
e a Semente, o sexto capítulo de Hebreus, e a evidente manifestação dos dons espirituais numa
audiência mista – tudo tornou-se maravilhosamente claro. O semeador de branco era o Senhor. O
semeador de preto era o diabo. O mundo era o campo. As sementes eram pessoas, eleitos e
réprobos. Ambos compartilhavam do mesmo alimento, água e sol. Ambos oravam. Ambos recebiam
ajuda de Deus, porque Ele faz que o Seu sol e chuva caiam tanto sobre bons como maus. E embora
ambos tivessem a mesma bênção maravilhosa e ambos tivessem as mesmas manifestações
maravilhosas, AINDA HAVIA ESSA GRANDE DIFERENÇA: ELES ERAM DE SEMENTES
DIFERENTES. Aqui também estava a resposta para Mateus 7:21-23: “Nem todo que Me diz:
Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Meu Pai, Que está nos
céus. Muitos Me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu Nome? E em Teu
Nome não expulsamos demônios? E em Teu Nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes
direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de Mim, vós que praticais a iniqüidade.” Jesus
não nega que eles fizeram maravilhas que somente o Espírito Santo pode realizar por meio de
homens. Porém Ele realmente negou tê-los conhecido algum dia. Estes não eram apóstatas. Eram
ímpios, irregenerados, réprobos. Estes eram a semente de Satanás.
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A Era da Igreja de Sardes – Capítulo 7, pág. 249
Ora, se a linguagem de algum modo significa alguma coisa devemos admitir que Judas foi
escolhido por Jesus (João 13:18), embora ele não estivesse limpo (João 13:10-11). Judas também
foi dado a Jesus pelo Pai (João 17:12). (Note-se aqui que a “escolha” e a doação é o exato
paralelo como na ilustração de Moisés e Faraó, Jacó e Esaú, porque embora Esaú e Faraó foram
ambos previamente conhecidos, foram predestinados para a ira, enquanto o fim de Moisés e Jacó
foi a glorificação. I Pedro 2:8-9a mostra tanto os reprovados como os eleitos: “para aqueles que
tropeçam na Palavra, sendo desobedientes; para o que também foram destinados. Mas vós sois a
geração eleita.”) Judas foi contado com os doze e realmente teve parte com eles no ministério
antes do Pentecostes. Atos 1:16-17: “Varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o
Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam
a Jesus; porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério.” A parte que Judas obteve
entre os doze e depois perdeu não foi inferior aos ministérios dos outros onze, nem foi um
ministério estranho e diabólico intrometido entre os ministérios dos outros. Atos 1:25: “Para que
tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio
lugar.” Judas, um diabo, perdeu um ministério do Espírito Santo dado por Deus, matou-se e FOI
PARA SEU PRÓPRIO LUGAR. Seu nome estava mesmo no Livro da Vida. Porém seu nome foi
riscado.
66

A Era da Igreja de Laodicéia – Capítulo 9, pág 334.
Agora podemos ver porque houve duas vinhas, uma verdadeira e uma falsa. Agora podemos
ver porque Abraão teve dois filhos, um segundo a carne (que perseguiu Isaque) e um segundo a
promessa. Agora podemos ver como, procedentes dos mesmos pais, saíram dois meninos gêmeos,
um conhecendo e amando as coisas de Deus, e o outro conhecendo muito da mesma verdade,
porém não do mesmo Espírito, e por isso perseguiu o filho que era eleito. Deus não reprovou por
reprovar. Ele reprovou por causa do eleito. ELEITO NÃO PODE perseguir eleito. ELEITO NÃO
PODE causar dano a eleito. São os reprovados que perseguem e destroem os eleitos. Oh, esses
reprovados são religiosos. Eles são espertos. Eles são da linhagem de Caim, a semente da serpente.
Eles edificam suas Babéis, eles edificam suas cidades, eles edificam seus impérios, e durante todo o
tempo invocando a Deus. Eles odeiam a verdadeira semente, e farão tudo o que podem (mesmo no
Nome do Senhor) para destruir os eleitos de Deus. Porém eles são necessários. “Que tem a palha
com o trigo?” Nenhuma palha, nenhum trigo. Mas no fim, o que acontece com a palha? É
queimada com fogo que nunca se apagará. E o trigo? Onde está ele? Está ajuntado em Seu celeiro.
É onde Ele está.

O verdadeiro vem para a luz e o falso não pode aceitar a luz.
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João 3:18-21
Quem crê Nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê
no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens
amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o
mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem
pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas
em Deus.
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Os Ungidos dos Últimos Dias (25/07/1965) § 198
Note. A Luz tem que vir; não é na escuridão. A Luz vem à escuridão e a escuridão não A
percebe. Observe agora os ungidos neste dia. Como Moisés libertou aqueles filhos de Israel; e eles
ouviram e eles ficaram todos confusos com aquela grande nação lá em cima. Agora, Israel era
interdenominacional. Ele não tinha nenhuma terra, não tinha nenhum lar. Ele estava indo a um
lar. Nós não temos igreja. Nós não somos... Nós vamos – nós vamos a uma Igreja, a Igreja do
Primogênito, a Igreja que está na Glória; não a igreja que está na terra, por um homem. A Igreja
que está na glória, os chamados, predestinados à Vida Eterna, vêem? Indo ao seu Lar. E quando
eles chegaram ao lugar para cruzarem, eles duvidaram da Palavra e voltaram. Depois que Josué e
Calebe e eles foram e trouxeram um cacho de uvas para provar a eles que a terra estava lá, a
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Palavra da promessa de Deus: “É uma terra boa, leite e mel”. E o trouxeram de volta, deste lado,
para provar a eles. E eles experimentaram e disseram: “Oh, oh, mas nós não podemos fazê-lo”. O
que aconteceu? Eles pereceram no deserto. Eles ficaram bem ali e se organizaram e morreram
cada um deles. Mas os que foram até o outro lado e trouxeram de volta, Josué e Calebe; Moisés foi
trasladado. Um tipo da espera para a Igreja; e a ressurreição do Antigo Testamento, Novo
Testamento; e o Corpo arrebatado. Vêem esses três lá? Tem que manter esses três em linha, vêem,
assim – no crente e no incrédulo.
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A Rainha de Sabá (19/02/1961) § 34
Você não pode esconder isso. Você não pode esconder a vida genuína. Você precisa da vida
natural, a vida botânica. Deixe que o sol venha aquecer. Agora, como no meu estado, as pequenas
sementes caem destas flores; elas morrem. Elas têm um cortejo fúnebre; o – os céus choram
enormes lágrimas em outubro e as enterra no chão. A semente brota; a polpa se solta. Isso não é o
fim daquela flor. Apenas deixe o sol, o s-o-l, que tem o controle de toda a vida botânica, e, então
quando ele começa a brilhar no chão e chegar a uma determinada temperatura; nenhuma outra
temperatura fará isso. Nada mais irá colocar essa cor lá, a não ser o sol. Então deixe-o ficar na
temperatura certa, na atmosfera certa, e aquele pequeno germe de vida escondida em algum lugar
da terra virá novamente. Alguma vez você já se sentou em uma calçada de concreto e observou na
primavera do ano, onde está o mais grosso de sua grama? Bem em torno da borda da calçada. O
que é isso? É aquela semente que foi enterrada sob essa calçada. E quando chega a temperatura
certa, chega a estação certa, você não pode esconder a vida. Ela seguirá o seu caminho em frente e
esticará a sua pequena cabeça para cima e louvará a Deus. Porque é vida. Você não pode escondêla quando o s-o-l está brilhando. Tão certo como o s-o-l traz a vida botânica, o F-i-l-h-o traz a
Vida Eterna. E você não pode escondê-La. Ela vai brilhar. Há algo que tem que acontecer. Jesus
disse: “Se eles se calarem as pedras clamarão”. Algo acontece. Quando Deus, o Deus eterno,
começa a brilhar o Seu Espírito para baixo, aqueles que são ordenados para a vida irão
reconhecer isso. Eles virão e andarão na Luz, viverão na Luz.
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João 12:35-36
Disse-lhes, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto
tendes luz, para que as trevas não vos apanhem; pois quem anda nas trevas não sabe para onde
vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus e,
retirando-Se, escondeu-Se deles.
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João 12:46
Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em Mim não permaneça nas

trevas.
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Efésios 4:17-19
E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros
gentios, na vaidade da sua mente. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus
pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração; os quais, havendo perdido todo o
sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza.

A videira falsa é reunida pela organização.
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Poder de Transformação (31/10/1965) § 135
Há sempre gêmeos. E essa é a razão... Não se esqueça disto, pequeno rebanho. A igreja nos
últimos dias vai ser gêmeos, “tão parecido que enganará os escolhidos...” Mateus 24:24, veja. A
igreja vai... É um movimento pentecostal. É tão parecido com a coisa verdadeira, que enganaria os
próprios escolhidos se fosse possível. E um pouco mais adiante, se tiver oportunidade, eu quero
explicar o que, como essa eleição vem. Veja, vai enganá-los porque é quase a mesma coisa. Veja,
somente dois pais, isso é tudo; mesma mãe, mesma igreja, mesmo movimento, mesma coisa. O
campo de cultivo é o mesmo, onde a Palavra cai; porém um deles, como aqui, é pervertido. Você
entende? Diga: “amém” se você entendeu. [A congregação diz: “Amém.” – Ed.] Veja, um deles é
uma perversão, porque é o pai errado. O que, eu provarei algum dia, se Deus me permitir, que
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denominação é a marca da besta. Veja, é o pai errado, ele está incitando o povo a uma
organização ao invés de à Palavra. Veja, é o pai errado. É um movimento de Caim.
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Perguntas e Respostas Sobre Hebreus Parte 3 (6/10/1957) [305-591]
Agora observe. Os filhos de Caim sempre foram... E antes da destruição antediluviana, eles
eram as pessoas inteligentes, os cientistas, os educadores, e muito religiosos, mas era o grupo
condenado. Vê? Agora observe. Eles eram como o seu pai Caim. Caim era um homem religioso.
Ele construiu um belo altar e fez uma bela igreja, e tentou fazê-la parecer mais bonita do que a
pequena missão que Sete tinha lá em baixo. Você sabia disso? Ele com certeza... Ele decorou o
altar com flores e o deixou bonito, e fez bonito, e fez uma grande, uma enorme igreja enfeitada,
porque ele pensou que ele poderia encontrar o favor de Deus ao fazê-la. E Abel saiu e pegou um
cordeirinho e começou a puxá-lo para o altar, e colocou-o sobre uma pedra, e matou-o. E agora,
se Deus é justo, se tudo o que Ele requeresse fosse adoração, Caim adorou a Deus com sinceridade
tanto quanto Abel adorou. Ambos eram sinceros. Ambos estavam tentando encontrar graça diante
de Deus. Nenhum deles era infiel. Ambos eram absolutamente crentes em Jeová. Agora, aí, isso nos
dá algo para pensar. Alguns aqui esta noite eu nunca os vi, as pessoas, eu nunca vi você antes. Mas
você deve perceber isso, e manter isso em sua mente. Vê? Não importa o quanto você é religioso,
isso não tem nada a ver. Você pode viver na igreja, você pode ser sempre tão sincero e você ainda
está perdido. Vê? E você diz: “Bem”, você diz, “nossos pastores são os mais inteligentes, pois eles
vêm através dos seminários e obtêm a melhor educação. Eles são teólogos, sabem tudo – toda a
teologia e assim por diante. E eles são inteligentes, treinados, muitos dos melhores eleitos que
conhecemos”. E eles ainda poderiam estar perdidos. Vê?
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II Pedro 2:1-22
E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos
doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os
resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções,
pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com
palavras fingidas; sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição
não dormita. Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no
inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo; e não perdoou ao
mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio
sobre o mundo dos ímpios; e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindoas a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente; e livrou o justo Ló, enfadado da
vida dissoluta dos homens abomináveis (Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os
dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas); assim, sabe o Senhor livrar
da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados; mas
principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia, e desprezam
as autoridades; atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades; enquanto os anjos,
sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas
estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos,
blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da
injustiça; pois que tais homens têm prazer nos deleites quotidianos; nódoas são eles e máculas,
deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco; tendo os olhos cheios de
adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado
na avareza, filhos de maldição; os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho
de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça; mas teve a repreensão da sua
transgressão; o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são
fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas
eternamente se reserva. Porque, falando coisas mui arrogantes de vaidades, engodam com as
concupiscências da carne, e com dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em
erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém
é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do
mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e
vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não
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conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que
lhes fora dado; deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: O cão voltou
ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama.

A Verdadeira é reunida pela Revelação da Palavra.
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Perguntas e Respostas Sobre Hebreus Parte 1 (25/09/1957) [242-192]
Mas agora, Caim adorou, tudo de suas obras carnais, como a igreja carnal de hoje, eles
vão para a igreja; eles adoram. Caim adorou, ele não era um infiel, ele não era um comunista.
Caim era um crente, ele foi até Deus, ele construiu um altar. Ele fez cada coisa religiosa que Abel
fez, mas ele não tinha a revelação espiritual da vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Aí está você. Você vê isso? Ele não tinha a revelação espiritual, e esse é o problema com a igreja
hoje. E Jesus disse que Ele edificaria Sua Igreja sobre essa revelação espiritual. Você entendeu
isso? Oh, que coisa, seus olhos se abriram agora. Vê? A revelação espiritual... Caim veio, ele
construiu um altar, ele adorou, ele trouxe sacrifício, ele se ajoelhou, ele louvou a Deus, ele adorou
a Deus, ele fez toda a religião que Abel fez. E Deus abertamente recusou, porque ele não tinha a
revelação espiritual. Siga essa mesma linha de Caim direto até a arca, desde a arca até Israel,
desde Israel até Jesus, e desde Jesus até este dia, e veja se essa igreja carnal, fundamental, dura e
engomada, estudiosa... Quero dizer homens que têm as Escrituras, que sabem toda a doutrina e
as teologias, pois eles podem explicar isso, rapaz, assim como – isso [O irmão Branham estala o
dedo – Ed.], mas sem a revelação espiritual. Isso mesmo. Essa é a doutrina de Caim. A Bíblia diz:
“Ai deles, porque eles foram para a doutrina de Caim, e precipitaram nos erros de Balaão, e
pereceram na contradição de Coré”. O mesmo livro, Judas, ele – ele disse: “Eles estavam
predestinados para esta condenação”. Certamente, eles estão. Vê?
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A Fé Que Uma Vez Foi Entregue Aos Santos (01/05/1955) § 25
Agora, como Abel soube alguma vez que ele deveria trazer um cordeiro? E ele foi ensinado
pelo mesmo pai e mãe que Caim foi. A única maneira, diz a Bíblia, foi pela fé que ele ofereceu um
sacrifício mais excelente do que Caim, mostrando que ele era justo. Em outras palavras, ele foi
justificado diante de Deus, e Deus deu-lhe uma revelação sobre qual era o plano da salvação. Que
era através do derramamento de sangue, não da oferta de construção de igrejas, e vindo com uma
grande fé intelectual, e dizendo: “Certamente...”. Caim disse: “Deus, eu creio em Ti. Certamente,
vou me curvar aqui”. Nenhum homem de frente para a eternidade poderia vir falsamente, quando
ele sabia que o seu destino eterno dependia de ele encontrar graça perante Deus. Então o homem
veio com um verdadeiro coração diante de Deus e disse: “Senhor, eu creio em Ti. E eu ofereço a Ti
este altar bonito, esta bela igreja. E trago da minha substância, e do meu dízimo, e eu dobro os
meus joelhos e levanto as minhas mãos para Te adorar, Senhor. Tu me receberás?”. Tão religioso
quanto ele poderia ser. Mas ele falhou em ter a revelação direta.
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Livro de Êxodo 2 (6/10/1955) § 16
Você sabia que toda a igreja do Deus vivo está edificada sobre a revelação do Senhor
Jesus? No jardim do Éden, depois que os filhos de Israel... Perdoe-me. Depois que Caim e Abel e
eles foram expulsos do jardim, você notou como que Caim (não sendo um comunista) veio e adorou
ao Senhor, e – e ofereceu um sacrifício, e – e fez tudo o que podia... Caim era muito religioso. Mas
Abel não veio com obras, mas pela fé, a Bíblia diz. Ele ofereceu a Deus um sacrifício mais
excelente do que o de Caim, Deus testificando de que – ele era justo, porque ele viu o programa de
Deus, que foi revelado a ele... Agora, eles não tinham... A Bíblia não foi escrita naquele tempo.
Então, se Caim, seu irmão, que estava debaixo do mesmo ensinamento do pai e da mãe, desceu e
trouxe frutos para fazer a oferta... Mas Abel, por revelação ele viu que não foram frutos que nos
levaram para fora do jardim do Éden, como algumas pessoas ainda pensam que era. Mas não
foram frutos. Foi o sangue de sua mãe que o tornou mortal, ou o seu pai. Então ele veio e ofereceu
o sangue de um cordeiro por revelação divina. Ninguém lhe disse nada sobre isso, mas ele, pela fé
viu o Filho de Deus chegando e ofereceu um cordeiro em um tipo figurativo, vendo que Jesus era o
Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. E Deus testificou: “Essa é a verdade”.
Deus sempre testifica a verdade. Essa é a razão pela qual eu estou tão feliz quando podemos
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apresentar para as nações do mundo, um Jesus Cristo ressuscitado. Não é uma história de ficção,
uma história de ficção. É uma afirmação absoluta e positiva do próprio Jeová Deus, que
ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E isso pode ser provado. Essa é a parte boa sobre isso.
Agora, Caim, quando ele viu seu irmão, é claro, ele matou o seu irmão, estava com ciúmes. Mas
note como Abel obteve isso.
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Casamento e Divórcio (21/02/1965) §§ 270-271
E Abel e Caim, no jardim do Éden. Caim deduziu sua própria concepção, ele disse: “Agora,
veja, Deus é um bom Deus. Ele está sobre toda a natureza, assim eu colherei os feijões e as batatas,
e eu colherei as – as flores, e eu Lhe construirei um altar bem bonito.” Isto é, uma igreja. Ele se
ajoelhou. Ele cria em Deus. Ele adorou a Deus, ergueu as mãos, e ofereceu este sacrifício. Ele fez
tudo religioso que Abel fez. Abel edificou o mesmo tipo de altar. Porém quando Abel trouxe o seu,
ele trouxe um cordeiro. Agora, Caim pensou que, fazendo um antídoto para o pecado, que seu pai e
mãe deviam ter comido fruto, como foram ensinados naquele jardim. Porém Abel, por divina
revelação, soube que foi o sangue que causou isto. Por divina revelação! E a Bíblia diz em
Hebreus, capítulo 12, capítulo 11, que: “Abel, pela fé, revelação, ofereceu a Deus maior sacrifício
do que Caim, pelo qual Deus testificou que ele era justo.” Está certo? Amém! Irmão, irmã, está
simplesmente tão claro quanto alguma coisa possa estar, para mim. Aí está a coisa toda.

Ambos recebem uma marca na testa (seus pensamentos), e na mão (suas ações). Mas a
Palavra de Deus é a diferença. Um recebe uma marca da besta que é a organização,
enquanto que o outro recebe a Marca de Deus que é a Sua Palavra.
80
A primeira vez que ouvimos da marca sendo colocada é no livro de Gênesis. Deus colocou
um sinal em Caim, que era o filho da besta, tornando isso então “a marca da besta”. Agora, no livro
de Gênesis, nós não vemos em que parte do corpo de Caim este sinal foi colocado, mas nós vemos
sua reação a este sinal. Ele sai da Presença do Senhor.
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Gênesis 4:15b-16
E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu
Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Node, do lado oriental do Éden.
82
Observe, Caim sai da presença do Senhor imediatamente após receber esta marca. Portanto
esta marca tem a ver com o seu padrão de pensamento, porque nossas ações são apenas um
resultado do nosso pensamento em primeiro lugar. O adultério deve acontecer em primeiro lugar na
mente, e em seguida o corpo segue. Para roubar você deve primeiro pensar, então você o faz. É por
isso que Eva cometeu adultério com a besta. Ele teve que levá-la a pensar esses pensamentos em
primeiro lugar, e depois o ato acompanhou. O mesmo é para qualquer pecado. Mentir, roubar,
fumar e beber são somente atributos da incredulidade. Você pensa esses pensamentos e depois você
faz essas coisas. Você colhe o que planta. Essa é a lei da reprodução como em Gênesis 1:11 “Cada
semente deve produzir segundo a sua espécie”. Você não colhe uma coisa diferente do que você
semeia. Você colhe exatamente a mesma vida da semente que você semeia.
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Apocalipse 13:16-18
E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um
sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão
aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele
que tem entendimento, calcule o número da besta; porque é o número de um homem, e o seu
número é seiscentos e sessenta e seis.
84
Observe que a marca está NA testa. Este é o lugar onde a mente controla o seu corpo. A sua
memória é o pensamento que está no lobo frontal. E notem que a marca está NA mão. Isto é nas
ações que você faz.
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Apocalipse 20:1-3
E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão.
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. E
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lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que não mais engane as
nações, até que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo.
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Deus marca também o pai desta raça animal, que é o próprio Satanás. Eu gostaria que você
notasse que este selo é uma marca. Ela vem da palavra grega “sphragizo” que significa: estabelecer
um selo sobre, marcar com um selo, selar, a fim de marcar uma pessoa ou uma coisa, portanto
estabelecer uma marca com um sinal por impressão de um selo ou de um carimbo.
87
Agora, eu quero que você perceba que Deus também tem um selo que Ele coloca sobre a
verdadeira Semente de Deus, o Eleito. Ele é chamado de a Marca de Deus, ou o Selo de Deus. Ele
também é colocado NA testa, e observe o efeito sobre aqueles que são marcadas com ele.
88

Ezequiel 9:4-7
E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um
sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se
cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele, e feri; não
poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até
exterminá-los; mas a todo o homem que tiver o sinal não vos chegueis; e começai pelo Meu
santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes:
Contaminai a casa e enchei os átrios de mortos; saí. E saíram, e feriram na cidade.
No Novo Testamento vemos Jesus também falar desta marca ou selo de Deus.
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João 3:33
Aquele que aceitou o Seu testemunho tem posto o seu selo de que Deus é verdadeiro.

90
Aqui encontramos João Batista dizendo aos discípulos que a prova de que você recebeu o
selo de aprovação de Deus é que você recebe o testemunho de Cristo.
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João 6:27
Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida
eterna, a qual o Filho do homem vos dará; porque a este Deus, o Pai, O selou.
92
Encontramos as próprias palavras de Jesus nos dizendo que Ele mesmo foi marcado por
Deus. Ele nos permite saber que Ele foi selado com o Selo de Deus, que é a aprovação de Deus.
93

II Coríntios 1:21-22
Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos
selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações.
94
Eu creio que o que Paulo está dizendo aqui é que esta unção é quando o Senhor unge a
Palavra que foi colocada em nossos corações por homens fiéis, e Deus unge essa Palavra e ela cai
em nossa alma se tornando uma revelação espiritual.
95

Paulo disse em Efésios 1:13-14
Em Quem também vós estais, depois que ouvistes a Palavra da verdade, o evangelho da
vossa salvação; em Quem também depois de crerdes, fostes selados com o Espírito Santo da
promessa. O qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão adquirida, para
louvor da Sua glória.

96
Observe, Paulo disse: “Depois que você creu você foi selado”. Então crer vem antes do selo
ou de receber a marca de Deus.
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Nomes Blasfemos (4/11/1962), pág. 19
Paciência, e assim por diante, tem um escárnio disso, um fingimento de ser, uma fé dada
por natureza, uma virtude dada por natureza. Tem uma temperança dada por natureza. E todas
estas coisas são dadas por natureza. E a maior parte da nossa fé é fé mental. Pelo ouvir a
Palavra, nós... traz-nos ao reconhecimento mental de Deus. Mas se isto vier de cima, oh irmão, se
chegar a alcançar isto, tem uma fé pia, espiritual. Então o que essa fé faz? Essa fé reconhece
somente a Palavra. Não importa o que qualquer outra coisa diga, ela só reconhece a Palavra,
porque “No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus.” (E a
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Palavra ainda é Deus.) “E a Palavra Se fez carne, e habitou entre nós.” E quando a própria
Palavra está derramando-Se na nossa fé, nossa fé mental torna-se uma revelação espiritual... “E
sobre este fundamento edificarei Minha Igreja,” veja, não sobre um conceito mental de unir-se à
igreja, um conceito mental daquilo, mas sobre a revelação. Quando os córregos de graça estão
derramando-se nessa fé mental que você tem, então sobre isto, uma revelação espiritual: “Eu
edificarei Minha Igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra Ela.” Está vendo? Isso
mostra que seriam contra Ela, mas nunca prevalecerão. Oh, que coisa gloriosa.
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Nomes Blasfemos (4/11/1962), pág. 20
Então, isso foi número um. Número um, chegando a você, sua fé mental, aqui mesmo vem
o Espírito Santo descendo na sua fé mental tornando-a uma fé espiritual. Então a fé espiritual só
reconhece a Palavra. Agora, e número dois... três. Então você terá espiritual... você será – terá o
Espírito Santo, e selará todas estas coisas dentro de você, quando esse Espírito Santo cobre isto.
Da sua fé para cima até o Espírito Santo selar você com Cristo: então se tornam um. Amém.
Tornam-se um. Veja, você e Cristo vivem juntos. “Naquele dia conhecereis que Eu estou no Pai, o
Pai em Mim, Eu em vós, e vós em Mim”. Está vendo? Então essa é uma unidade selada do Senhor
Deus. Agora, e então são vindicados e colocados em posição. Quando se dá essa ocasião, eles se
tornam filhos e filhas vindicados de Deus.
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Israel no Egito (25/03/1953) § 104
Bem, eles dizem: “Eu não preciso de ninguém para me ensinar. Glória a Deus, eu tenho o
Espírito Santo”. Bem, então o Espírito Santo estava errado quando Ele disse que estabelece alguns
na igreja mestres. Deus os colocou na igreja como mestres. Isso encerra. Por que Ele colocaria os
mestres lá se o Espírito Santo irá dar todo o ensino? Hã? Tudo bem. Vê? O que as pessoas
precisam é de seus cérebros batizados, além de sua água. Isso mesmo. Tudo bem.
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Demonologia 2 – Estado Religioso (9/06/19 53) § 178
“Quão pouco vocês pregadores sabem”. Eu disse: “Em vez de batizar o seu corpo, você
precisa batizar o seu cérebro”. Isso mesmo. Não pare para pensar em coisas. Não tente considerar
isso”.

101

Efésios 4:30
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção.
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Apocalipse 15:2-4
E vi um como mar de vidro misturado com fogo; e também os que saíram vitoriosos da
besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de
vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do
Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as Tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso;
justos e verdadeiros são os Teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem Te não temerá, ó Senhor, e não
magnificará o Teu nome? Porque só Tu és santo; por isso todas as nações virão, e se prostrarão
diante de Ti, porque os Teus juízos são manifestos.

103 Agora compare aqueles que receberam o selo ou marca de Deus com aqueles que receberam
a marca da besta. Aqueles que receberam a marca de Deus ou que tenham sido selados, não serão
prejudicados por qualquer das pragas. Mas aqueles que receberam a marca da besta tem se
preparado para a destruição.
104

Romanos 9:22-23
E que direis se Deus, querendo mostrar a Sua ira, e dar a conhecer o Seu poder, suportou
com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição; para que também desse a
conhecer as riquezas da Sua glória nos vasos de misericórdia, que para glória já dantes preparou.
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Apocalipse 14:9-12
E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta, e a sua
imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de
Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da Sua ira; e será atormentado com fogo e enxofre
diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o
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sempre; e não têm repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e
aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que
guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
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Apocalipse 16:2
E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos
homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem.
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Apocalipse 19:20
E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que
enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados
vivos no lago de fogo que arde com enxofre.
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Apocalipse 20:4
E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar; e vi as almas
daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela Palavra de Deus, e que não
adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos; e
viveram, e reinaram com Cristo durante mil anos.

O mau ultrapassa o bom nas obras.
A Era da Igreja de Esmirna (6/12/1960) § 32
O homem está sempre tentando ser mais esperto que o próprio Criador que o fez, e ele não
faz nada a não ser matar a si mesmo. Como alguns domingos atrás eu preguei sobre a – a
“Religião Híbrida”. É exatamente isso. Quando você hibridiza qualquer coisa, você nunca pode,
isso está feito. Está terminado; isso não pode mais voltar. Uma mula não pode produzir de volta e
ter outra mula, porque ele – ele é uma mula; ele é um híbrido. Um milho puro, você não pode
produzir um milho puro de um puro milho híbrido. Ele nem sequer irá... Ele pode vir para cima,
mas é – oh, ele não é bom de maneira alguma. Você não pode fazer isso. Tudo que é híbrido não é
bom. E uma religião híbrida não é boa. Enquanto você está tentando acrescentar algo ao que Deus
disse, ou fazer algo que Deus não quer que você faça, é uma religião híbrida. Pode parecer bonita.
Oh, o milho híbrido irá ofuscar o milho natural. Uma velha mula irá trabalhar mais que dois
cavalos. Bem, isso é... Isso não irá funcionar, irmão; é pela graça que somos salvos: não é pelas
obras que somos salvos, mas pela graça. Assim que possa...
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A Era da Igreja de Esmirna Capítulo 4, pág. 115.
Por falar em híbrido, você conhece o híbrido mais famoso do mundo? Tem estado conosco
por muito tempo. É o mulo. É um cruzamento entre um asno e um cavalo. Ele é um tipo engraçado
de animal. Ele não pode se reproduzir. Ele não tem a vida que possa fazer isso. Todavia ele
trabalha duro. Ele pode superar o cavalo ou o asno no trabalho. Mas observe a sua natureza. Ele é
teimoso e nunca se pode confiar nele. Ele é uma figura perfeita da religião híbrida. Um cruzamento
entre a verdade e as trevas, porque o cavalo é um tipo do verdadeiro crente e o jumento uma figura
do injusto. Misture-os e você terá uma religião formal e estéril. Ela não tem a semente de vida.
Está morta. Ela pode falar acerca da verdade mas não pode produzi-la. Ela não tem Deus em seu
meio, embora se reúna e fale de Deus, ainda durante todo o tempo nega sistematicamente a
eficácia. Eles negarão a Palavra no próprio Nome do Senhor. E não há qualquer esperança para
eles. Você se dá conta de que nenhuma religião organizada jamais teve um avivamento? Nunca!
Uma vez que se organizaram, morreram. Jamais podem voltar. Não, senhor. Eu posso lhe mostrar
isso em tipo. Em Êxodo 13:13: “Porém tudo o que abrir a madre da jumenta, resgatarás com
cordeiro; e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça; mas todo o primogênito do homem entre
teus filhos resgatarás.” Veja, o jumento pode ser redimido. Cada pecador miserável pode ser
redimido pelo sacrifício sangrento de Jesus Cristo, ou ao rejeitar Cristo ele próprio ser rejeitado.
Mas não se redime o mulo. Não há redenção para ele. Não há sangue para ele. Não pode haver
porque o mulo refugia-se na igreja enquanto o jumento refugia-se no sangue. O mulo não tem
“nenhuma semente” nele que possa ser vivificada, porém o jumento tem semente.
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Resumo das Eras da Igreja Capítulo 10, pág. 354.
Assim neste exato momento estamos em completo cumprimento de Mat. 24:24 “que, se
possível fora, enganariam até os escolhidos.” E quem é que tentará enganar até os escolhidos?
Ora, o espírito do anticristo nos “falsos ungidos” deste último dia. Estes falsos já têm vindo em
“Nome de Jesus” alegando que foram ungidos de Deus para o último dia. Eles são os falsos
Messias (ungidos). Eles alegam que são profetas. Porém eles são um com a Palavra? Nunca. Eles
têm acrescentado a Ela ou tirado Dela. Ninguém nega que o Espírito de Deus esteja sobre eles
manifestando-se em dons. Porém como Balaão todos eles têm seus programas, fazem seus apelos
por dinheiro, exercitam os dons, mas negam a Palavra ou se desviam Dela com medo que uma
controvérsia possa diminuir suas chances de maior ganho. Todavia eles pregam salvação e
libertação através do poder de Deus, exatamente como Judas, com um ministério conferido por
Cristo. Mas porque são semente errada, conseqüentemente têm um espírito errado motivando a
eles. Religiosos? Oh, que coisa! Eles ultrapassam os eleitos em esforço e zelo, porém isto é
laodicense, não de Cristo, porque buscam grandes multidões, grandes programas e sinais
sensacionais entre eles. Eles pregam a segunda vinda de Cristo, porém negam o advento do
mensageiro-profeta, embora em poder e sinais e verdadeira revelação ele supere a todos eles. Ah!
sim, este falso espírito que no último dia é tão próximo do real, pode ser distinguido apenas por seu
desvio da Palavra, e toda vez que é apanhado sendo anti-Palavra, ele recorre ao único argumento
que já mostramos ser falso: “Nós conseguimos resultados, não é verdade? Temos que ser de
Deus.”
Somos identificados com Ele no batismo, e Ele Se identifica conosco no batismo do Espírito
O mundo não vai se arrepender de seu próprio pensamento, nem morrerão para si
mesmos. Mas o eleito será identificado com Ele ao morrer para si mesmo, então Ele vem e Se
identifica conosco, e enche o vaso com a Sua própria Vida de Deus.
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I Coríntios 2:9-16
Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram
ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus no-las revelou
pelo Seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está?
Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos
o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos
é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana,
mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora,
o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e
não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne
bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para que
possa instruí-Lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
113

Identificados Com Cristo (20/12/1959) § 73
Mas como você se torna identificado com Jesus Cristo? Primeiro você se arrepende do que
você já fez. E então, você se identifica com Ele aqui no tanque. Sem dúvida muitos se identificarão
com Ele em poucos minutos. No tanque você se identifica com Ele no batismo, pois se somos
sepultados em Cristo somos identificados em Sua morte, sepultura, e ressurreição. É por isso que
somos batizados. Nós descemos às águas, voltamos para testemunhar que cremos na morte,
sepultura e ressurreição de Jesus Cristo. E se somos plantados em Sua semelhança na Sua morte,
Deus nos deu uma promessa: nós seremos como Ele na ressurreição.
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Identificados Com Cristo (20/12/1959) § 78-79
E agora, se você pode ver isto pela fé, antes que o verdadeiro te atinja, venha até a frente,
seja identificado com Ele no batismo. E então, como você está plantado à semelhança de Sua
morte, você também compartilhará de Sua semelhança na ressurreição. Pois quando Ele veio da
sepultura, Ele era o mesmo Jesus que foi para a sepultura. E se estamos em Cristo (como
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entramos? Pelo batismo do Espírito Santo) naquele dia nós chegaremos e compartilharemos da
Sua ressurreição. Há um corinho que eu costumava cantar anos atrás. “Ser como Jesus, ser como
Jesus, Na terra eu almejo ser como Ele. Através de toda viagem da vida, Da terra para a glória, Eu
somente peço para ser como Ele. Da manjedoura de Belém veio um Estranho (Um Estranho para o
mundo). Na terra eu almejo ser como Ele, Através de toda viagem da vida, Da terra para a Gloria,
Eu somente peço para ser como Ele”. Compartilhar de Sua humildade, você compartilhará de Seu
Poder. Compartilhar de Sua obediência, você compartilhará de Sua ressurreição. Faça como Deus
diz para fazer. Em meu coração, a maior coisa que eu poderia pensar, é ser como Jesus Cristo, ser
identificado com Ele. Aí está porque eu batizo as pessoas no nome de Jesus Cristo, porque Ele é a
nossa identificação. Nós carregamos a identificação. “O que você fizer em palavras ou atos faça-o
no Nome de Jesus Cristo, dando louvores a Deus por isto”. E somos identificados com Ele no
batismo.
Tradução: Diógenes Dornelles
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