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INTRODUÇÃO
O irmão Branham ensinava que Melquisedeque era a Pessoa de Deus em uma forma humana; mais
tarde então Deus descerá na forma de Jesus Cristo, que havia abandonado a glória que possuía no
princípio com o Pai a fim de assumir um corpo de carne. O Logos que era o Filho que saiu de Deus no
princípio, era na verdade o próprio Deus tornando-Se
tornan Se visível, porque este Filho era na realidade uma
reprodução exata de Sua própria essência, o que não O torna um segundo deus ou um deus menor, ou
muito menos um ser co-igual
igual com Deus, mas uma cópia perfeita da Sua Pessoa e que traz Consigo toda a
Sua carga genética.
Desta forma, Jesus alegou ter tido uma pré-existência
pré existência ao estar com o Seu Pai antes da fundação do
mundo em um corpo teofânico ou corpo-Palavra.
corpo Palavra. Deus compartilhava com este Filho da mesma glória
que Ele possuía, e por intermédio desse mesmo Filho Deus criou todas as coisas. E assim como antes da
criação Deus compartilhou de Sua glória com o Seu Filho, ao fazer-Se
fazer Se semelhante aos homens, este
mesmo Filho compartilhou do Seu corpo de carne também com Deus, para que ao habitar Nele em
plenitude, pudesse reconciliar o mundo Consigo mesmo.
Além do Seu Filho primogênito, Deus possui ainda muitos outros filhos e filhas que não nasceram do
sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus, uma vez que eles possuem
os mesmos geness espirituais do Pai, sendo da mesma espécie que Ele e da Sua mesma família divina,
formando assim uma raça, a raça de Deus. Quando Cristo esteve com Deus no princípio, Seu Pai Lhe
usou como um agente de Sua criação, e assim ambos, Deus e o Seu Filho, fizeram
fizeram um homem segundo à
Sua própria imagem e semelhança, com o mesmo código genético que Eles possuíam. A esposa de Adão,
Eva, levou consigo os mesmos genes de seu marido, uma vez que ela foi formada de seu próprio corpo. E
da mesma forma como Cristo levava Consigo as características de Seu Pai por ter saído Dele, assim, toda
a raça de Deus leva consigo os Seus genes porque estavam Nele desde o princípio em Deus na forma de
atributos.
Mas embora esses filhos venham de uma mesma origem que o Unigênito de Deus, eles vieram por
um caminho diferente e ocupam uma posição diferente que a do seu irmão mais velho, não obstante seja
um caminho e uma posição que satisfaça plenamente os propósitos que foram de antemão estabelecidos
pelo Pai. Porém essa raça de Deus sofreu em sua carne uma dramática mudança quando ocorreu a
miscigenação ou mistura com a raça da serpente.
Convinha então que Jesus deixasse a Sua glória que tinha junto ao Pai para estar conosco para
apresentar um sacrifício vicário como o Cordeiro de Deus,
Deus, e agora os que foram redimidos, deixarão este
corpo nascido em corrupção para viver na glória com o Pai. Sendo assim, essa família de Deus é liderada
por um Ser humano do mais alto calibre que é o Filho de Deus, que é um Filho de uma maneira que
nenhumaa outra pessoa é um filho, pois o Filho de Deus não precisou passar por um novo nascimento e
tampouco precisava de salvação, mas Ele mesmo Se tornou o Príncipe da salvação de Seus irmãos.
Somente agora por intermédio do Filho de Deus é que os demais filhos
filho podem
odem obter uma revelação
do Pai, pois depois
epois que as sementes se misturaram, somente Deus poderia
pode traçar a Sua linhagem e tirar
dentre todos os habitantes que estiveram sobre a terra, aqueles que pertencem à Sua raça eleita.
Diógenes Dornelles
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Diagrama desenhado no quadro para “Quem é Este Melquisedeque? 11”
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Quem é Este Melquisedeque?
Melquisedeque Nº 111
Deus,, Filho, Família; Uma Raça de Deus
7 de setembro de 1988

Irmão Lee Vayle
1
Vamos orar. Pai celestial,
elestial, estamos mais uma vez agradecidos
por sermos contados como um povo privilegiado Teu, Senhor, Teus
filhos e Tuas filhas a quem Tu destes
stes a vida e Luz, Senhor, neste
último dia. E de acordo com a Tua Palavra, Pai,
P Tu disseste lá no
passado através
vés do apóstolo Paulo, vindicado,
vindicado nestes últimos dias,
quando o batismo
tismo com o Espírito Santo concede o Espírito de
revelação que estaria no meio de nós, aquele Espírito de sabedoria
para nos dar compreensão e conhecimento,
conhecimento exatamente como estava
aqui na forma de um homem que dá sabedoria e conhecimento para
o povo. E nós reivindicamos, Senhor, essa Presença e que depois nos
ajude nesta hora, pois cremos que houve evidência de Ti por meio da profecia vindicada,
vindicada de que isso é
assim. Então nós rogamos, Senhor, para que Tu nos ajude agora nesta hora no nosso estudo desta noite.
Que Tu recebas glória e honra, Senhor,
Senhor enquanto recebemos a revelação e que possa a revelação, Senhor,
não só intrinsecamente realizar o que Tu desejas ter para nós, como do Teu lado do Livro, mas também,
Senhor, como da nossa parte do Livro
ivro para que possamos viver mais piedosamente em Cristo Jesus e
mostrarmos um fruto para o próprio tempo do fim. Nós Te daremos louvor. Em Nome de Jesus. Amém.
Podem se assentar.
2
Agora, o que nós temos olhado nesta mensagem com a qual iremos continuar esta noite...
noite temos
entrado nisso de diversas maneiras,, porque eu não sou um profeta,
profeta e até mesmo o irmão Branham sendo
um profeta não foi capaz de transmitir-nos
transmitir
exatamente o seu conhecimento sobre o assunto e o assunto
real que está neste Melquisedeque, “Quem é Este Melquisedeque?”, como olhamos para isso, que é a
respeito de Deus
us e de Seu Filho Jesus Cristo.
3
Agora, o irmão Branham disse que “Melquisedeque
Melquisedeque era literalmente Deus em uma determinada
forma”, o que nós cremos ser absolutamente verdadeiro. E então vemos que Deus desceu na forma de
Jesus Cristo, depois de ter posto de lado ou abandonado a forma que era conhecida como um corpoPalavra, o que falaremos esta noite e tentaremos
tentar
colocar um pouco mais, em particular, e também
veremos
mos que Jesus reivindicou e foi reconhecido por Deus por ter tido uma pré-existência,
pré
porque Ele
mencionou em Sua
ua oração e também para os outros,
outros de que Ele estava com Deus,
Deus e Ele pediu a Deus para
glorificá-Lo com
om a antiga glória que Ele tinha.
4
Agora, colocar estes dois juntos é extremamente difícil. E por causa da dificuldade e da sondagem
humana com a mente humana, temos o trinitarianismo que é uma doutrina inteiramente
inteir
falaciosa. É uma
doutrina e teologia de demônios... da serpente. Sua origem está na igreja católica
atólica romana, que tornou-se
organizada por volta do século V, em algum lugar nessa área, mas anterior a isso não havia nenhum
pensamento trinitário seja qual for e havia um batismo correto.
5
Então o que estamos constantemente combatendo é o nosso conhecimento que foi transmitido a
nós como trinitários e, claro, tem havido uma ruptura do
d trinitarianismo pelo povo unicista, o só Jesus, e
eles estão errados porque se recusam a dar crédito ao fato de que no princípio Deus...
Deus e Ele teve um Filho,
que compartilhou Sua glória, em Quem
uem e por Quem Ele criou todas as coisas, e depois passou a chegar ao
ponto onde Deus realmente pôde assumir
assum a carne humana sobre Si. E você irá observar também que o
Filho alegou o mesmo devido ao fato de que a Voz
V disse: “Este é o Meu
eu Filho amado”,
amado e Ele habitou
Nele. Você não pode escapar de tais fatos.
fa
6
Agora, o trinitário se esforçaria por nos permitir saber que estamos errados. Nós simplesmente não
entendemos que eles são apenas de um só Deus e que Ele está em três pessoas,
pessoas o que é completamente
estúpido. Se eles estivessem a falar de forma sensata eles entenderiam
entende m que há um Deus que Se manifesta
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em três ofícios particulares. E não somente isso, mas Ele Se manifestou naqueles ofícios de acordo com a
Sua própria vontade, segundo o Seu próprio tempo, tão frequentemente quanto Ele desejava e em
qualquer ocasião.
7
Então nós estamos olhando para um assunto muito, muito difícil aqui e como eu disse, o irmão
Branham foi um profeta e ele teve um trabalho terrível explicando isso. Na verdade, ele salta para trás e
para frente, de tal forma que isso é realmente muito difícil. Ele literalmente salta. Nós poderíamos ter
vários sermões e mostrar-lhe que ele parece pegar um atalho em que podemos simplesmente reduzir tudo
ao Deus Todo-Poderoso. E Ele usava uma forma, Ele usou o arcanjo Miguel, e Ele usou isso, e Ele usou
aquilo e outra coisa, e depois Ele usou Jesus e você pode ignorar completamente o fato de que Jesus
disse: “Glorifica-Me com a glória que Eu tive no princípio”. Você não pode pegar um atalho.
8
Agora, eu ensino e eu tenho que sentir da minha maneira e eu olho para algo e eu sei que estou no
caminho certo e eu continuo em movimento, e em movimento, porque eu não sou um profeta, eu não
tenho um dom de visões ou qualquer outra coisa. Eu lido com a Escritura. A Escritura é difícil porque eu
estou associando tudo com o irmão Branham, que por sua vez, tirou tudo da Escritura – usado as próprias
Escrituras que estou usando esta noite.
9
Então vamos continuar olhando para o assunto até que estejamos totalmente satisfeitos com tanto
quanto podemos ir até que Deus nos mostre mais. E eu não posso presumir, e você seria muito tolo para
presumir que você pudesse estudar isto com a condição de que você chegaria a um conhecimento. Isso é
uma revelação. E eu não posso te dar isso. Só Deus pode, e somente com base de que você é semente. Se
você é a semente errada, você está sem sorte. Se você é a semente certa, você está em harmonia com
Deus; você tem muita sorte. Você pode até mesmo ser a semente errada e ser ungido para saber muita
coisa, que é um conhecimento meramente intelectual, como disse Paulo: “Se eu tenho todo o
conhecimento, de nada me aproveitaria se eu não estiver cheio do Espírito Santo”. Em outras palavras,
você não teria a vida em você para se unir com essa Palavra a fim de transformar você completamente.
Então nós estamos olhando para essas coisas. Vamos apenas sentir da nossa maneira e eu usarei um
pouco o quadro esta noite, sem dúvida.
10
Agora... assim, portanto, esta é a mensagem número onze de “Quem é Este Melquisedeque?”. E
nesta mensagem o irmão Branham, como temos demonstrado, se esforça para estabelecer a nossa relação
com Deus. Um relacionamento com Deus como é apresentado, amplamente citado e puramente ignorado
quanto ao seu verdadeiro significado, em João 1, o livro de João, começando no versículo 11:
11
Veio para o que era Seu, e os Seus não O receberam. 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.
Agora, é claro que eles tomam isso para significar o renascimento, mas não é isso no meu
entendimento, pois aqui diz: “Os que nasceram”, que significa “sair de”. “Que saiu de, não em razão do
sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus”. Assim essas pessoas aqui,
evidentemente, são uma raça muito peculiar que de alguma forma são da raça genética ou da espécie de
Deus. [“Amém”] É para isso que você está olhando.
12
Agora, ele nos mostra que, como Cristo era o Filho de Deus, assim nós também somos filhos,
cujos princípios estavam em Deus, exatamente como Cristo, mas nós viemos por um caminho diferente
para o Zoe e Cosmos de Deus, e ocupamos posições muito diferentes de Cristo, e está mais ou menos
definida como liderança, ou a cabeça de um corpo, com todo o resto como meros membros desse corpo.
No entanto, embora a cadeia de eventos difira quanto à forma como chegamos até aqui e para onde
estamos indo, todos nós viemos para o nosso lugar legítimo e adequado em Deus e com Deus.
13
E vamos ler as Escrituras, o que temos lido anteriormente, mas nós acrescentaremos a elas. A
partir de Efésios 3:14-15, onde Paulo disse:
Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do Qual toda a
família nos céus e na terra toma o nome.
Assim, portanto, Deus tem uma família completa. E essa família de membros humanos é liderada
por um ser humano do mais alto calibre, que é conhecido como o Filho de Deus, e como Filho de uma
maneira que nenhuma outra pessoa é um filho.
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E em Hebreus lemos a mesma coisa, em Hebreus 2:10-18.
Porque convinha que Aquele, (Esse é Jesus) para Quem são todas as coisas, e mediante Quem
tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o Príncipe da salvação deles. (Em
outras palavras, o próprio Deus e toda a vontade de Deus foi movida através de Jesus Cristo) Porque
convinha que Aquele, para Quem são todas as coisas, e mediante Quem tudo existe, trazendo muitos
filhos à glória, consagrasse pelas aflições o Príncipe da salvação deles. Porque, assim O que santifica,
como os que são santificados, são todos de um; por cuja causa não se envergonha de lhes chamar
irmãos...

15
Agora, você não pode me dizer nem por um minuto que Jesus Cristo nasceu de novo. Que Ele foi
um ser humano comum que veio a este mundo e necessitado de salvação. Se Ele precisasse de salvação
então Ele não é o nosso Salvador. [“Amém”] Então isso não tem nada a ver com o renascimento, embora
isso tenha tudo a ver com o renascimento. Aqui fala de sua gênese, seu início, de onde você estava.
16
Dizendo: Anunciarei o Teu nome a Meus irmãos... (A revelação de que Jesus mesmo disse:
“Ninguém pode conhecer o Pai senão o Filho”. E Ele teria que trazer essa revelação, e Ele só poderia
trazê-la pelo Espírito que estava Nele, que era o Espírito Santo) ...Anunciarei o Teu nome a Meus irmãos,
cantar-Te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez: Porei Nele a Minha confiança. (E Jesus pôs
Sua confiança em Deus.) E outra vez: Eis-Me aqui a Mim, e aos filhos que Deus Me deu.
Colocaremos nossa confiança Nele. A mesma fonte e a mesma fé para o mesmo fim.
17

E, visto como os filhos participam da carne e do sangue...
Na verdade tivemos de participar de carne e osso, e este era o nosso destino, e nós não poderíamos
dizer: “Dá-me a glória que eu tive Contigo no princípio”, nós não tivemos corpos especializados
manifestando-se como Jesus teve, você tem que apagar isso.
18
E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas
coisas...
Ele somente tomou uma parte disso. Ele não assumiu tudo isso. Ele é o segundo Adão, o último
Adão, o segundo Homem. Ele é uma raça completa de Deus, muito mais completa do que nós. Há uma
diferença. Foi por essa razão que o irmão Branham salientou isso.
19
...Visto como os filhos participam da carne e do sangue, (nosso irmão mais velho) também Ele
participou das mesmas coisas... (Ele participou de uma parte disso) para que pela morte aniquilasse o
que tinha o império da morte, isto é, o diabo; e livrasse todos (Livrasse a quem? Quem são eles? Todos
os filhos de Deus) os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na
verdade, Ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. (Ele assumiu uma forma humana
e Ele trouxe a Si mesmo a uma linhagem humana, embora Ele próprio não fosse dessa linhagem. É
apenas a identificação.) Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser
misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque
naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer (ajudar) aos que são tentados.
20
Então você vai perceber que tudo isso – se você entender isso – todo o capítulo dois é literalmente
uma interpolação e, na verdade, para o capítulo um é uma interpolação. Você vai bem de volta ao fato:
O qual, sendo o resplendor da Sua glória, e a expressa imagem da Sua Pessoa, 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... Por isso, irmãos santos, (capítulo 3)
participantes da vocação celestial, considerai o vosso Sumo Sacerdote...
Tudo isso é interpolação. É explicação. Isso permite você saber alguns fatores que são valiosos.
21

Certo, com isso vamos para 1 Pedro 2:1-5, 9-10.
Deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as
murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não
falsificado, para que por ele vades crescendo; se é que já provastes que o Senhor é benigno; e,
chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e
preciosa, vós também, como pedras vivas...
E não há nada no grego, não há nada para dizer-lhe que há uma diferença entre os dois, tanto
quanto a origem é em causa ou fonte original. A grande diferença está na carne e nós fomos autorizados a
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descermos até aqui e sermos tentados e é completamente entendido que nós iríamos cair. [“Amém”] Você
não pode escapar disso. Qualquer um que diga o contrário é estrita e espiritualmente estúpido, não dê
nenhuma atenção a ele, caia fora e deixe-o porque ele tem uma fonte errada. Pedras Espirituais, vivas,
espiritual...
22

Agora:
...como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios
espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Em outras palavras, pelo o que Ele sofreu e morreu e nos deu. Tudo bem? Bem, vamos
simplesmente continuar a ler aí porque eu queria... quero chegar até o versículo nove aqui.
23
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que
anuncieis as virtudes Daquele que vos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz; vós, que em outro
tempo não éreis povo...
E assim por diante. O que estamos olhando aqui absolutamente é o fato de que Deus criou, Ele
produziu de Si mesmo um povo muito especial, uma nação muito especial, um sacerdócio muito especial.
Agora, quando Deus começou com Adão e Eva foi exigido deles que levantassem um povo exatamente à
imagem deles, e essa imagem veio de Deus. E a imagem foi completamente destruída pela indução da
animalidade na raça humana. Eu conheço esse povo, eles desprezam e absolutamente odeiam a doutrina
da semente da serpente. É muito estranho, mas os judeus creram nisso durante todas suas vidas. E
qualquer um que ao ler o capítulo 8 de João não conseguir descobrir isso é simplesmente um pouco
doente quando se trata de coisas espirituais. Vê?
24
Agora, eles disseram: “Nós não somos nascidos de fornicação, nós somos filhos de Abraão”. Vou
lhe dizer uma coisa, Abraão não fornicou. Ele tinha uma esposa absoluta cujo nome era Sara. Mas eu vou
lhe dizer a uma coisa, Abraão não era Deus. E quando você pode rastrear sua linhagem até Abraão, você
pode ir diretamente de volta a Deus porque esse é o lugar que você observa, se os judeus pudessem
alguma vez chegar a Abraão eles sabiam pela Escritura que Abraão era um filho absoluto do Deus TodoPoderoso. Eles sabiam dessas coisas. Eles foram direto até Adão porque Adão era um filho de Deus, mas
ele não era um filho de Deus da maneira como Jesus era Filho de Deus. Adão era tanto filho de Deus
como você e eu somos filhos de Deus, mas até mesmo Adão é a cabeça de nossa raça, humanamente
falando, porque ele é a cabeça da nossa raça.
25
Agora vamos entrar e ver o fim dos filhos de Deus, os filhos de Deus, e vamos para Apocalipse, é
claro que nós já lemos isso antes. E Apocalipse 21:1-3, e aqui diz:
E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, (Eles
foram dissolvidos e recondicionados) e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova
Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi
uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles
habitará, e eles serão o Seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. (E depois nos
versículos 9-11) ...E veio a mim um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete
pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em
espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia
do céu... (E assim por diante).
26
Esta é uma Nova Jerusalém e você pode ver, então, que Deus... que Deus requereu Dele mesmo
que Ele criasse uma espécie, e essa espécie era uma espécie de Deus. E você irá descobrir como o irmão
Branham disse categoricamente: “A semente conserva a verdade”. Agora, você pode hibridar isso, você
pode fazer um monte de coisas da mesma forma como Darwin descobriu. Você pode tomar e fazer
pombos brancos, esse tipo de pombo, aquele tipo de pombo, e tudo voltará a um pombo cinza. Faça o que
você quiser. Você pode tomar uma rosa, você pode fazer um lindo trabalho disso, ela irá de volta para
onde ela estava. Há sempre... as espécies conservam a verdade geneticamente. Agora, o que eles estão
tentando fazer é começar a mudar as espécies pela combinação e então isso está bem onde a Escritura diz:
“Eles se esforçarão para misturar a semente”. Você chega a este ponto em que você já tem isso na
natureza, onde eles já estão fazendo isso.
27
Lá no passado no jardim do Éden eles tinham uma pessoa, um determinado indivíduo, que era um
animal, um enorme gigante, ele era um ébano de cor como disse o irmão Branham; nada a ver com a raça
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negra de hoje de modo algum, não há nada a ver com isso, mas ele tinha uma mentalidade muito afiada.
Ele podia falar, podia argumentar e, evidentemente, ele foi o que Deus pôs lá no jardim para Adão para
que Adão pudesse dizer: “Faça isso, faça aquilo, faça aquela outra coisa”, e ele era como um escravo.
Agora, o que eles estão tentando fazer hoje é, eles estão tentando cruzar o chimpanzé, ou algo, com o
homem, emendar os genes e eles estão se perguntando se é moralmente ético para eles produzir um
animal de carga para o povo. Bem lá atrás no Jardim do Éden onde ocorreu a queda. [“Amém”] Mas Deus
desejou ter uma espécie e a mistura da semente, onde os filhos de Deus se casaram com as filhas dos
homens, porque elas são bonitas, mulheres voluptuosas, e eles tiveram mais interesse em sexo do que
tinham em Deus, e assim, portanto, Deus os destruiu. Agora você está olhando para um quadro aqui onde
Deus queria uma raça de Deus. Uma raça para sair Dele.
28
Tudo bem, vamos olhar para o quadro e para isso vamos voltar a uma página aqui, página 14 e eu
só vou ler o 68.
Agora, a diferença entre Ele e você como um filho... (Isso é o que ele disse) Agora, a diferença
entre Ele e você como um filho. Veja, Ele era no princípio a Palavra, um corpo En morphe. Ele entrou e
viveu nisso na Pessoa de Melquisedeque.
Agora, temos que observar nossa linguagem aqui. É por isso que eu digo que o irmão Branham
pode jogar-nos em um laço pela maneira que ele fala. Agora, ele disse que Jesus e Deus são idênticos,
exceto que um teve um princípio. Depois ele disse: “Jesus era Deus, mas Ele não era Deus”. Muitas
vezes você não pode dizer se ele está se referindo ao Jesus encarnado, no sentido Daquele que nasceu, ou
simplesmente ao que ele está se referindo. Mas ele diz categoricamente que Melquisedeque era Deus
manifestado. Vê?
29
Agora, a diferença entre Ele e você como um filho... Veja, Ele era no princípio a Palavra, um
corpo En morphe. Ele entrou e viveu nisso, na Pessoa de Melquisedeque.
Então você tem o que parecia ser um enigma. O meu entendimento aqui é – como eu já ensinei – é
o fato de que Deus, ou de Deus saiu o Filho, Cristo, a unção, Logos, chame como quiser, Coluna de Fogo,
tudo pode ser identificado. É uma forma em que Deus tomou e habitou nisso. Então tudo bem.
30
...Ele entrou e viveu nesse, na Pessoa de Melquisedeque. Então mais tarde... Nunca mais ouvimos
falar de Melquisedeque, porque Ele Se tornou Jesus Cristo. Agora você está correndo para um quadro
muito perto aqui. Então vamos continuar lendo. Melquisedeque era o Sacerdote, porém Ele Se tornou
Jesus Cristo. Agora:) você contornou isso... (agora, é para isso que estamos olhando, nós voltaremos a
isso mais tarde, mas a coisa que estamos olhando é...) você contornou isso, porque naquela forma Jesus
sabia todas as coisas. (E Ele sabia porque Ele diz isso em João 17 orando a Deus) E você não foi capaz
de saber isso ainda. Você veio como Adão, como eu. Você se tornou do atributo para a carne para ser
tentado. Você veio, você contornou o corpo atributo que não poderia ser tentado (Você contornou o
corpo-Palavra que não poderia ser tentado). Você veio para a carne, para ser tentado.
31
Coloque-os todos juntos, como uma frase com hífens. Enfatizar com pequenos traços; a-carnepara-ser-tentado. O-corpo-de-carne-para-ser-tentado. Vê? Não é o corpo que podia desaparecer e
aparecer, mas o-corpo-de-carne-para-ser-tentado. Foi para isso que você veio.
32
...Esse é para onde vamos; isso é... (Agora ele está lhe dizendo para onde nós vamos quando
morremos que é para o corpo que nós temos, que está esperando por nós) ...Esse é para onde vamos; isso
é a Palavra. Então podemos olhar atrás e ver o que fizemos. Agora nós não o entendemos. Nunca temos
nos tornado a Palavra; só nos tornamos o homem-carne, não a Palavra.
33
Agora, o irmão Branham poderia estar dizendo aqui que tínhamos uma consciência em Deus, o
qual certamente teríamos, como ele sugeriu, que todos os filhos de Deus vieram e apareceram diante do
Senhor e que Satanás apareceu também. Isso não é bem uma sugestão, parecia como uma observação que
foi uma declaração real. Mas ele está dizendo: “Você não tem qualquer lembrança disso porque você não
tinha forma por meio da qual você pudesse guardar essa lembrança com você e utilizá-la. Mas agora
quando você voltar você não tem nenhum problema de apreender tudo o que você soubesse naquela época
em Deus”.
34
Agora, nós não estamos falando sobre o Elohim de Deus, o que eu acho que os mórmons
endossam, o que significa que há uma infinidade de deuses, que Deus é composto de uma multidão de
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deuses e que nós somos deuses. Isso não é verdade. Somos filhos de Deus – não somos deuses. Você
poderia ser chamado de semi-deuses ou você poderia dizer: “Nós somos deuses no sentido de uma raça
genérica. Tivemos nossas origens e nossa gênese em Deus e que é a vida e isso é o que foi redimido lá”.
35
Então está bem, vamos ver se podemos fazer algo sobre isso no quadro. Eu não sei. Então vamos
examinar a Cristo e Sua forma manifesta, conforme estabelecido pelo irmão Branham, e vamos tentar
desenhar um pouco no quadro, eu não sei – como eu digo – se eu for bem sucedido ou qualquer coisa, ou
não, porque eu não sou muito, muito conhecedor disso. Creio que o meu verde acabou, não é? Tenho
algum azul sobrando? Sim. Poderíamos usar o azul aqui então.
36
Tudo bem, vamos voltar então ao princípio onde lá está Deus e Ele está sozinho em toda a Sua
Divindade e Sua grandeza. E nós sabemos que Deus é absolutamente constituído apenas por Deus, e que
Ele possui dois atributos principais, que são a onisciência e onipotência e disso vem todo o resto. De
modo que Deus antes que houvesse um átomo, qualquer criação que seja... e isso é incompreensível, tudo
o que podemos fazer é aceitá-lo se cremos na Bíblia e cremos em um profeta vindicado como se isso... se
essa vindicação significa alguma coisa, nós somente temos que aceitar o que ele disse. E ele baseou isso
completamente sobre o que Irineu disse: “Deus sendo um Salvador, foi necessário Ele predestinar um
pecador, a fim de tornar-Se o Salvador e com razão e propósito de ser”, e assim por diante.
37
Então nós sabemos que Deus tinha dentro de Si, em Seu ser complexo, várias coisas como as que
eu digo; o próprio Deus não poderia mudar porque elas estão Nele, e Deus não pode mudar, nem Ele pode
mudar as Suas maneiras. Assim, portanto, o que era essencialmente e intrinsecamente em Deus teve de
surgir. E se você não gosta disso, você está preso a isso. E isso é só o que Paulo disse. “Quem és tu ó
homem que a Deus replicas? Pode a coisa formada dizer ao que a formou: ‘Por que me fizeste assim?’.”
Agora, uma tese tal como essa é totalmente estúpida e não é digna da mentalidade humana. Isso mesmo.
Mas Deus a vindicou. É por isso que “a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a
sabedoria do homem é pura sujeira e tolice na mente... diante de Deus”.
38
Deus é o que Ele é. Então Ele teve que... Ele não vai realmente compartimentar isso, mas o ponto
é que nós podemos de certo modo fazer isso aqui. Eu não sei, eu acho que eu estou de certo modo com
falta de tinta aqui também. Vamos dizer que temos o conceito Filho aqui [1]. Temos o conceito de Pai
aqui. Temos o Espírito Santo. Tudo é o Espírito Santo. É tudo um Deus indivisível. Não há dois caminhos
quanto a isso, mas Deus está no... Deus está agora embarcando e lançando de dentro de Si mesmo o que
Ele tem que fazer, o que Ele mesmo, literalmente, não pode deixar de fazer.
39
Agora, eu sei que isso soa: “Bem, Deus pode fazer qualquer coisa”. Não se iluda, Deus [não] pode
fazer qualquer coisa – Deus não pode mentir. Deus não pode cometer erros. Há um monte de coisas que
Deus não pode fazer. Veja, nem mesmo haveria um Deus se você não pode limitá-Lo, porque se você não
limitar Deus, não há nenhuma definição, e quando não há nenhuma definição, não há nada. E você volta
para: “Bem, nós sabemos que estamos vivendo”. Pode você provar que você está aqui? Agora, o teórico e
o físico, ele é um físico teórico que provará a você exatamente o que os matemáticos podem fazer, que
um objeto pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é besteira. Isso é vã filosofia.
40
Então nós sabemos que Deus absolutamente tem que Se manifestar e Ele começa, como disse o
irmão Branham, sendo um profeta: “Deus começa a mover-Se em uma área aqui” [2]. E ele chamou isso
de “A luz”. E ele a chamou de “O Logos”. E ele o chamava de “Cristo”, de várias coisas. Mas lembre-se
que ele também disse: “Se você faz de Jesus o Logos você tem três deuses”.
41
Bem, vamos olhar um pouco para isto então. Para fazer isso vou ler novamente de Wuest, o
trinitário. E você percebe que ele tem um ponto de vista trinitário, mas isso não me incomoda nem um
pouco, porque até mesmo um trinitário como um católico romano – que decide traduzir a Bíblia e fazê-la
ler da forma como a doutrina católica romana é – eles simplesmente se enganam porque nenhum homem
vivo pode mudar as Escrituras o suficiente para escapar disso. Você tem que jogar a Bíblia na sarjeta
porque Deus manifestou-Se de tantas maneiras, como eu já disse muitas vezes, que se você começar com
Salvador você vai acabar chegando ao Curador, Batizador, tudo sob o alto Céu, porque Deus e a Palavra
são como uma torta, e no minuto que você começar a cortar em uma direção você vai direto ao coração.
Então veja, você poderia dar mil assuntos e você nunca será capaz de destruir a Bíblia. Há sempre alguma
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coisa lá para pegar a você. Então aqui está este bom e velho trinitário e ele é muito útil se você prestar
atenção.
42

No princípio era a Palavra existente...
Em outras palavras, ele não diz nada sobre um princípio de tempo ou qualquer outra coisa em que
algo fosse realmente formado. Ele está falando sobre algo que existia. Deve haver algo que está neste
pensamento que é eterno.
43

No princípio era a Palavra existente, e a Palavra estava em comunhão com Deus.
Agora, de um ponto de vista trinitário, eles poderiam estar olhando para um Pai e um Filho e um
Espírito Santo e todos sentados juntos e se comunicando. Mas isso não é assim. O irmão Branham traz à
tona o fato de que “havia uma comunicação”. E esse homem foi vindicado. Agora ouça:
44

...E a Palavra era como a essência da Sua absoluta Deidade.
Agora, é para isso que eu olho e isso é o que realmente se me apresenta, chame isso de emoção,
chame isso de revelação, chame do que você quiser, mas para mim isso é algo muito surpreendente, muito
original, e muito gratificante, porque se o Logos é exclusivamente a absoluta Deidade, isso está me
dizendo uma coisa, que isso aqui [2] não foi fabricado. De jeito nenhum. Não é um trabalho de
fabricação. Na verdade, é o próprio Deus tornando-Se visível. De modo que Deus é capaz de fazer isso.
Agora vamos ler um pouco mais.
45
Esta Palavra estava no princípio em comunhão com Deus. Todas as coisas por meio de Sua
agência intermediária vieram a existir.
Isso é exatamente o que a Bíblia diz: “Deus criou todas as coisas por Cristo Jesus”. Você não pode
negar isso; você não pode se livrar disso. Agora, um trinitário poderia dizer: “Bem, veja, os três deuses
em um tinham a fusão da mente e assim, portanto, o negócio da criação foi lançado sobre este aqui”. Um,
dois, três deuses. Uma, duas, três personalidades que compõem um grande e vasto conjunto de
conhecimento e poder, e foi dito a este: “Está delegado os fatores da criação”. Agora, eles – eles dizem
isso. Deixe-os dizer o que quiserem.
46
Vê? Temos novidades para eles: o que o Espírito Santo está fazendo todo esse tempo? Você
elimina um bem aí. Agora você abre e descobre que de Jesus é dito: “Deus era o Seu Pai”, mas o anjo
disse: “O Espírito Santo virá sobre ti”. Agora Ele possui dois pais. Agora, você eliminou outro agora.
Então o que você irá fazer sobre isso? Você elimina o Pai, elimina o Espírito Santo. Oh, você só tem um
jogo de palavras. Agora você tem o Filho; de onde o Filho vem? Os filhos tiveram princípios. [“Sim”]
Está vendo? Você não fará sentido.
47
Você tem que voltar para o fato de que há um só Deus e ver se podemos provar a partir da
Escritura e o que o irmão Branham nos ensinou, para reconciliar toda a verdade. Há um só Deus. Você
nunca poderia vender dois deuses para Israel, nem nunca vender três deuses, e ainda assim os israelitas,
todos os armênios, ou melhor, não os armênios, mas todos aqueles que conheciam o aramaico no qual o
Novo Testamento foi escrito, todo o Israel sabia exatamente que o equivalente ao Logos era o Memra. É a
mesma coisa ali [2]. Mas eles sabiam que havia um Deus e eles sabiam que a Glória Shekinah era essa luz
e glória que estava presente sobre a Presença pessoal do próprio Deus e que você não poderia vender a
um judeu mais de um Deus, não há maneira alguma. O Antigo Testamento desde o livro de Gênesis até o
livro de Malaquias nunca fala de dois deuses ou de três deuses. Então você não pode entrar em cena e
tentar fazer uma revelação do Novo Testamento e depois dizer: “Bem, nós somos da religião judaicocristã”. Isso é um monte de besteira – eles são um bando de pagãos.
48
Todas as coisas por meio de Sua agência intermediária vieram a existir; sem eles nada viria a
existir do que veio à existência.
Agora eu quero ler o que ele diz aqui no livro de Hebreus.
Em muitas partes, de diferentes maneiras, Deus antigamente falou aos pais por meio dos
profetas...
Agora, ele sabe que não é verdade. Não há tradutor que alguma vez traduz isso, e eu tenho trinta e
duas edições diferentes em minha casa, pelo menos trinta e duas, e todas elas dizem a mesma coisa – que
Deus estava nos profetas.
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49
...nos últimos dias falou-nos em Alguém que por natureza é Filho (Agora, isso está muito bom aí,
ele está chegando um pouco mais perto.) a Quem Ele nomeou herdeiro de tudo, por Quem Ele constituiu
as eras. O Qual, sendo o resplendor, o brilho da Sua glória, e a exata... (Agora ouça) e a reprodução
exata de Sua essência...
Agora, o que significa reproduzir? Tudo que vive reproduz. Pode ser um inseto, pode ser uma
árvore, pode ser animais, pode ser seres humanos – eles reproduzem. Então é por isso que se diz que este
aqui [2] é uma reprodução, ou algo que Deus produziu em Sua própria linhagem como que saindo Dele
[1]. Agora, isso não faz um segundo deus. Isso torna geneticamente perfeito um Filho na linhagem de
Deus, que é o Filho de Deus, e Ele mesmo diz: “Eu saí de Deus”. [“Amém”] Agora nós estamos
chegando talvez a algum lugar, se você puder ver o que eu estou lhe dizendo.
50
Certo, agora... agora que lemos isso vamos ler novamente e eu vou ler de Wuest outra vez, em
João.
No princípio era a Palavra existente, e a Palavra estava em comunhão com Deus... (E ele coloca
o Pai aí. Veja que ele é um trinitário, ele não tem o direito de por isso aí. Ele está assumindo isso. Não
quer dizer isso.) ...E a Palavra era como a essência da Sua absoluta Deidade.
51
Isso está absolutamente correto. Ouça, o que sai de cães? Cães! O que sai de porcos? Porcos! O
que sai de vacas? Vacas! Agora, vamos colocá-los todos em cima da mesa, o que você quer? Bem, quem
irá chegar até a carne de cachorro? Isso não vai te matar, mas... eca! Quem irá chegar até a carne de
porco? Bem, se você fizer um bom trabalho eu vou ter um pouco para mim. Quem irá chegar até o filé do
T-bone?1 Ponha para mim o número um com uma batata assada. Vê o que estou tentando dizer? Há uma
espécie, há uma gênese, todos eles produzem de acordo com a vida e este Vivente é o Deus vivo. Então o
que Ele irá produzir se Ele alguma vez produz? Somente o que estivesse dentro Dele. [“Amém”] E isso é
o que diz a Seu respeito, Deste [2], a essência absoluta da Deidade. Então nós estamos chegando a algum
lugar. Sua essência é a absoluta Deidade e vá até um cão e ele é um cão absoluto. O cão irá... pegue um
espermatozoide de um cão e um óvulo de um gato e coloque isso junto normalmente, isso não irá
funcionar; agora você pode misturar a semente e obter um cão-gato, sem dúvida. Você pode pegar uma
vegetação e misturá-la com as sementes de origem animal, combinando, eles estão fazendo isso – este é o
fim dos tempos. Está tudo acabado. [“Sim”]
52
Se você sentar aqui esta noite diz: “Bem, há algo mais adiante”. O que há mais adiante? Agora, se
há algo mais adiante é melhor você esquecer alguma coisa sobre uma Bíblia, ou um profeta, ou qualquer
outra coisa, simplesmente esqueça e, infelizmente, você está muito atrasado para realmente ter a graça
que você gostaria de ter tido se você soubesse o que era realmente engraçado, porque é tudo adivinhação
e nós desperdiçamos isso. E nós tivemos uma consciência para nada, se existe uma consciência, e nós
vivemos em vão como um bando de idiotas. Mas qualquer homem em sã consciência sabe, olhando para a
natureza, que tem de haver algo lá fora. Mas nós dizemos uma coisa: “Bem, nós vamos ter uma chance.
Quem sabe?”. Vê para onde o seu pensamento vai? Você tem que observar com cuidado, porque como o
irmão Branham tão cuidadosamente ensinou: “Você verá Deus na natureza”. E ele nos advertiu no
estudo deste – a nossa descida, Sua descida, Deus em carne humana, correu em paralelo. Então eu estou
olhando para isso.
53

Certo, agora veja o que Wuest diz no versículo 14.
E a Palavra (E isso é muito bom) entrando em um novo modo de existência tornou-se carne e
viveu em uma tenda no meio de nós, (e nós contemplamos a tenda com cuidadoso respeito e percepção
espiritual para a Sua glória, uma glória tal como a de um Filho unicamente gerado do Pai), cheio de graça
e de verdade.
Agora, isso diz a você bem aí que Deus está produzindo gerações de Deus. E eles querem tornar o
Filho co-igual com Deus e os filhos têm princípios. [“Sim”] E o Filho não poderia ser co-igual com Deus
até que Ele chegasse a um determinado lugar e Ele ainda não seria Deus, Ele seria co-igual com Deus
como um Filho. Então você tem uma raça de Deus chegando. Agora você entende o que eu estou
dizendo? Eu espero que você esteja. Vê? Nós estamos olhando para esta coisa aqui.

1

O T-Bone também conhecido como bisteca ou chuleta, é um tipo de corte de carne bovina. Ele consiste em um osso em
formato de “T” com carne dos dois lados. O lado maior é de contra filé, e o lado menor é filé mignon – Fonte: Wikipédia.
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54
Então agora “Ele tem chegado a um novo modo de existência”. Aqui não diz: “Ele está chegando
a uma nova existência”, “Ele está chegando a um novo modo de existência”. E se a serpente não tivesse
chegado até Eva? Cada um de nós teríamos sido a vida de Adão em outra... de uma forma. E essa vida
tendo começado era existente, e é existente, e continuará a existir. Por quê? Porque é uma Vida Eterna,
ela veio de Deus. [“Amém”] Agora, no Pai com certeza não parece assim. Se você puder simplesmente se
lembrar de uma coisa: que um filho de Deus pode fazer toda coisa imunda e podre que a semente da
serpente pode fazer, e ainda assim se arrepender, porque ele sempre soube que havia algo que ele deveria
estar recebendo de Deus e algo que ele precisava.
55
Certo, agora, com isso em mente vamos continuar; eu não vou ler Wuest, eu vou simplesmente ler
aqui em João 8:42.
Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente Me amaríeis... (Por quê? Porque
Ele é o teu irmão mais velho. Ele está falando agora como a Pessoa que Ele é – o Filho de Deus. Agora
Ele diz aqui) [Fim do lado um] ...pois que Eu saí, e vim de Deus; não vim de Mim mesmo, mas Ele Me
enviou.
56
Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente Me amaríeis (Ouça) pois que Eu
saí, (Eu surgi) e vim de Deus.
Agora, isso aqui [1] é o original. Vê? Agora ouça, o mesmo está lhes dizendo isso no versículo 56:
Abraão, vosso pai, exultou por ver o Meu dia, e viu-o, e alegrou-se. (Gênesis 14 e Gênesis 18, e outros
trechos de Gênesis). Disseram-Lhe, pois, os judeus: Ainda não tens cinqüenta anos, e viste Abraão?
Disse-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, Eu sou.
E eles dizem: “Esse é Deus, o Filho”. Não há tal coisa como Deus, o Filho. Há o Filho de Deus.
[“Amém”] Certo, agora, o que lemos aqui em João 8:42:
Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente Me amaríeis, pois que Eu saí, e vim
de Deus.
57

Em Hebreus 1:3.
O qual, sendo o resplendor da Sua glória, e a expressa imagem da Sua Pessoa, e sustentando
todas as coisas pela Palavra do Seu poder...
Agora, esse mesmo diz: “Eu estive com Abraão”. E Ele esteve naquele momento em particular.
Agora podemos ir para João 17:5... e você não pode fazer Deus dizer: “Bem, agora Eu compartilhei
Comigo a glória que tivemos no princípio”. Você não pode fazer Deus dizer isso a Deus. Você não pode
fazer um profeta usar essa mesma declaração e partir com isso, se isso tudo tem a ver com o próprio Deus
e isso não está falando do fato de que Deus estava em Cristo.
58

E nós estamos olhando bem lá atrás no princípio onde o irmão Branham disse:
[Perguntas e Respostas Sobre Gênesis §§ 24-28]
“Olhe comigo com os olhos espirituais sobre o corrimão e vamos ver o que Deus começou a fazer
antes [1] que houvesse até mesmo um átomo, uma partícula de poeira estelar, um sopro de ar ou qualquer
outra coisa”. Ele disse: “Uma pequena... Deus começa a pensar dentro de Si mesmo, e Se mover dentro de
Si mesmo, e houve uma luz que saiu [2] e começou a brilhar”. E ele disse: “Esse é o Filho de Deus, como
uma criança brincando na porta do pai”. É um grande mistério, mas ouça, basta deixar a sua mente
receber isso. Simplesmente deixe sua mente receber até que nos tornemos familiarizados com isso,
porque estar familiarizado é o segredo.
59

Agora no versículo cinco de João 17:
E agora glorifica-Me Tu, ó Pai, junto de Ti mesmo, com aquela glória que tinha Contigo antes
que o mundo existisse.
Tudo bem, do que Ele está falando? “Glorifica-Me [2] junto de Ti mesmo”. Onde todo o Ser era
essencialmente divino, pela razão de que Ele saiu de Deus, da mesma forma que cocos produzem cocos.
Em outras palavras, estamos estabelecendo uma lei da genética. Agora Ele disse: “Eu vim de Ti, e o Meu
Ser intrínseco era essencialmente a Deidade. Glorifica-Me como o Filho de Deus, o que Eu absolutamente
sou”. Agora, eu sei que isso é difícil, mas eu preferiria crer nisso do que naquela besteira de três deuses,
porque isso não faz sentido.
60
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O Filho de Deus. Chame-O de Logos, chame-O de Coluna, chame do que você quiser. O irmão
Branham chamou-Lhe de “A unção, a mesma coisa”, e Deus estava em Cristo. Isso é exatamente o que
aconteceu. “Eu e Meu Pai somos Um”.
61
Tudo bem agora, com este pensamento em mente, vamos somente dar uma virada até Filipenses
no segundo capítulo. Filipenses vem antes de Colossenses, depois de Efésios.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em
forma de Deus, (Essencialmente, absolutamente um corpo-Palavra, um corpo-Espírito.) não teve por
usurpação ser igual a Deus, (“Ser igual a Deus”, manter o estado.) Mas esvaziou-Se a Si mesmo, tomando
a forma de servo, fazendo-Se semelhante aos homens.
62
“No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus”. Você tem o
começo de uma raça de Deus. Agora, ele lhe diz categoricamente: “Deus estava em Cristo”, para que
você possa entender o completo entendimento, o que você tem aí. É difícil para a mente humana, mas
apenas refira a si mesmo como um verdadeiro ser humano.
63
Vamos dar uma olhada em Adão. Eva estava em Adão. Deus lhes deu um ser espírito e a mulher
estava no homem por razão do espírito, um era do sexo masculino e um do sexo feminino. Está certo?
Então Deus coloca-os em um corpo. Isso é correto? E ele ainda era do sexo masculino e feminino. Isso
está correto? [“Amém”] Então, em segundo lugar, Deus tomou uma costela de Adão e ele colocou a
contraparte feminina dentro da imagem que Ele fez, assim o espírito feminino foi lá. Agora eu quero lhe
fazer uma pergunta: quantos cromossomos diferentes tem a mulher recebido? Um. Cromossomo X. Está
certo? Mas o macho possui dois cromossomos. Certo? X e Y. Então de onde a mulher veio? Ela é de
Adão. [“Amém”]
64
Assim, portanto, o grande mistério em seus casamentos é o mesmo que Jesus Cristo. Ele pode Se
casar somente com aqueles que estavam Nele, e você e eu temos vindo de uma semente da qual há
bilhões e trilhões de sementes, e como disse o irmão Branham a respeito do menino que ia estar em
comunicação com o pai, ele disse: “Você estava nos lombos de seu pai”, mas ele disse, “você não
poderia ter comunicação com você até que um dia, através do sagrado matrimônio, do matrimônio
santificado, do campo de cultivo de sua mãe, você veio”. Agora ele disse: “Seu pai e sua mãe são um só,
e você e seu pai são um, tornando todos um”. Agora, você entendeu o que eu disse sobre o quadro de Eva
estar em Adão? E quando ela saiu de Adão ela tinha um cromossomo, um X. A mulher poderia produzir
um bebê do sexo feminino sem a intervenção do homem, mas ela não poderia produzir um bebê do sexo
masculino sem intervenção. Você tem... nós estamos olhando para a mesma coisa. Estamos indo para
frente e para trás.
65
Então nós podemos ver que somos uma raça de Deus. E tudo começou com o Deus TodoPoderoso dando luz a um Filho que era uma imagem exata, e uma imagem não é a coisa real, mas é a
coisa real porque esta imagem é o resplendor de Deus – Deus surgindo. E Jesus disse: “Eu sou o que saiu”
[2]. Já viu um bezerro nascer? O que saiu da vaca? Bezerro. “Bem, eu estou surpreso que ele não fosse
um porco”. O que saiu de Deus? Bem, vamos lá. É para isso que você está olhando e é para isso que nós
não queremos olhar. E isso é o que nós melhor olhamos, porque se não o fizermos e compreendermos não
somos a Noiva, porque a Noiva tem a mesma origem. [“Amém”] Temos um Deus que tomou um Adão e
produziu uma Eva. Temos um Deus que trouxe Este [2] que trouxe e produziu uma Noiva. E a coisa toda
é de Deus e na Nova Jerusalém, esse original, com Sua Noiva, tudo em Deus, estará na Nova Jerusalém
com o Cordeiro no topo de todo... sobre o trono, e a Vida, o próprio Deus, a Coluna de Fogo acima de
todos. [“Amém”] Quando tudo isso vem de Deus, volta para Deus e é um com Deus. Agora, há um
grande mistério aí. Mas quem se importa?
66
Agora, vamos olhar para essa coisa se nós pudermos. Vamos começar com Deus aqui [1R], parece
que não iremos usar esse. Aqui estamos nós, vamos começar aqui. No princípio o Deus Todo-Poderoso.
Tudo bem, dentro Dele estava ser Redentor [1] [1R]. Certo? A redenção viria através de Si mesmo e a
redenção foi testificada na sabedoria e no poder de Deus a ser, em razão do Sangue, porque Ele faria
criaturas de sangue. E a redenção viria vicariamente, e o tipo seria um cordeiro, então Ele fez um
Cordeiro. Assim, portanto, o Cordeiro agora, este aqui, o Filho vai ser um Cordeiro. Assim, vemos que
temos um Cordeiro ali porque Ele é redentor.
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67
Agora, a próxima coisa – este é o número um [1], a próxima coisa que aqui encontramos, porque
isto é assim, deve haver um livro ou de um registro feito. Então nós temos o Livro da Vida do Cordeiro.
[Veja a lista no diagrama – Editor] Vimos isso no quadro no outro dia e o Livro da Vida do Cordeiro [2].
Agora, com isso, nós colocamos o “Nome do Cordeiro” – que é a cabeça do Livro. Aí, isso é “a” [2a].
Sob esse está “b”, [2b] e todos os outros filhos. Agora, eles entraram aí. Agora, isso é intrinsecamente,
absolutamente a Noiva e não há nenhuma outra maneira quanto a isso.
68
Certo, a próxima coisa que vem, é o corpo-Palavra [3] que Deus fez para começar. Agora, do
corpo-Palavra que temos neste momento em particular onde temos a criação começa a entrar aqui [3c]. A
criação começa entrando aqui, porque isso em si é o princípio da criação de Deus, Deus criando a Si
mesmo na forma de carne humana e em carne e Ele está produzindo uma raça e não haverá qualquer um
lá em cima na verdadeira família de Deus, todos os demais serão servos, e este, e aquele, quem não tiver a
semente original ou a vida de Deus nele. [“Amém”; “Sim”] Absolutamente. Você tem a Noiva. Agora
lembre-se, há outros filhos que não foram eleitos para a Noiva, e eles vão entrar também. Assim,
portanto, temos um corpo-Palavra para o Cordeiro [3d], começando com o Cordeiro, porque é para onde
nós estamos indo.
69
Certo, a próxima coisa é que haverá depois [4] o corpo-carne, não o corpo-Palavra, corpo-carne
para todos os outros nomes – realmente e filhos, porque sabemos que aí existe também o Livro da Vida e
o nome pode ser retirado e os que permanecem naquele Livro Deus já predestinou. E lembre-se, eles
também são, como disse o irmão Branham: “Quando você fala sobre eleição e predestinação, é
simplesmente como a mulher que toma uma grande peça de tecido e coloca um molde sobre isso e ela
corta o molde fora; esse é o eleito, o que sobra é o mesmo material, exatamente. As virgens néscias não
são diferentes das sábias, mas elas não têm o azeite, elas não têm a Luz, mas elas irão produzi-la”. E não
há nenhum filho de Deus que Ele irá perder. Deus não pode perder uma parte de Si mesmo.
70
Certo, temos o número cinco. Então, o número cinco aqui embaixo [5], em que nós avançamos.
Agora, o corpo-Palavra é exatamente como nós dissemos e a Palavra, ou a expressão, era quanto a sua
essência, a Deidade absoluta. Como o hebraico disse: “A reprodução exata de Sua essência”. Deus
produzindo filhos. Agora, se Deus desejasse, e Ele desejou ter uma forma de acordo com a Sua própria
conveniência e o que Ele queria para um determinado momento, para um determinado fim, Ele poderia
fazer o mesmo conosco. Assim, portanto, Ele nos deu corpos de carne.
71
Agora, Ele poderia ter feito de nós anjos, mas Ele não fez. Você não se parece com isso de
qualquer maneira, então vamos ignorar isso. [Risos] Sabe o que eu quero dizer? Ele poderia nos fazer
parecer como flores bonitas, pequenas pétalas e petúnias, mas Ele não fez. Deus está agindo conosco
idêntico ao que Ele está agindo o tempo todo, porque Deus não pode mudar. E o irmão Branham disse:
“Se Deus fez uma coisa uma vez de uma maneira, Ele tem de fazê-lo inteiramente, porque Ele não é como
você e eu experimentando, isso tem que ser da maneira certa”. E ele disse: “Isso começou com sangue no
jardim porque essa era a maneira certa e assim será até o fim”.
72
E lembre-se, vou lhe dizer uma coisa, lembre-se o que veio a mim – Atrito. E esse atrito é o lugar
onde, quando se dá a eles não contratam mais e eles estão neste tempo em que a Noiva está saindo de
cena e sendo montada, não haverá mais ou eu tenho algum tipo de espírito inconstante sobre mim. Eu
poderia lembrar que palavra, mas a palavra a outra noite eu não conseguia me lembrar, e é nessa palavra
que eu estou tentando entrar aqui. Ela começa com “con”. Não está no dicionário, mas ela tem a ver com
a própria coisa de que estamos falando, esta transmuta... não uma transmutação, mas é mais parecido com
o que? Uma manipulação. É uma passagem. O próprio Jesus disse: “Eu procedi, Eu saí”, e a palavra
“nascido” significa “sair de”. E quando a palavra “procedeu” é usada, Ele disse: “Eu procedi, Eu saí do
Meu Pai”. Agora, Ele saiu ou não saiu? Uma essência inteira criando uma raça de Deus. Isso é uma coisa
fantástica para se entender a família de Deus, o que Deus está fazendo aqui. [“Amém”]
73
Certo, número seis aqui [6]. Agora, nós contornamos a forma [4] que nos foi designada, ao mesmo
tempo em que Cristo tem a Sua [2]. Nós ultrapassamos a forma Palavra. Contornamos... a forma Palavra
corporal. Nós contornamos isso e chegamos adiante agora, porque nós vamos... chegamos agora através
de Adão e em Adão estava Eva [Desenha uma seta de 2 até 6ae – Ed.] mas Deus não reconheceu Eva. Ele
reconheceu Adão por causa do nome. Então Ele não reconheceu o nome dela. Adão deu a Eva o nome
dela, que é a mãe de todos os viventes e a ciência provou isso. É claro que eles tentam dizer que há

14

Doutrina da Mensagem
muitas, muitas mulheres, mas somente Eva. A Eva como eles a chamam agora era a mãe de todos os
viventes. Veja, não me importa o que alguém diga. Cada tipo, cada sombra, tudo que está acontecendo no
mundo agora prova onde estamos. Ou eu simplesmente digo: “Bem, quem sabe alguma coisa?”.
74
Agora, estamos sendo odiados agora e os livros estão ficando muito ásperos e sujos sobre nós,
porque eles são um bando de escória imunda lá fora. Há um monte de sementes da serpente imundos.
[“Amém”] Filhos do diabo posando como servos de Deus e filhos da Luz, porque é exatamente isso que o
diabo faz, e ele vai fazer exatamente o que Judas fez. Ele até mesmo ressuscitará os mortos com o poder
de Deus para destruir o Cristo. Então você se prepara para o aperto. Se você não quer o aperto é melhor
você sair daqui agora, porque nós já estamos, sabe... determinado pelo povo.
75

Agora vamos para 2 Coríntios capítulo 5 novamente e ver isso.
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer...
“Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou, se sabemos que
nosso tabernáculo terrestre foi desfeito”, tirado, e a mesma coisa é usada, eu gostaria de pensar com a
palavra “terra dissolvida”, descuidada, indo a um estado do qual um estado futuro e incorruptível virá.
76

...temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus.
Agora, o irmão Branham usou a palavra “eterno”, o que significa que não tem começo e nem fim.
Então essa é a casa aqui [2] que Jesus possui e que nós não conseguimos, porque em essência, em
essência isso [2] é a Deidade. Agora, isso é difícil de entender, mas quem se importa se é difícil? Creia!
[“Amém”] Eu gostaria que você imaginasse da sua própria carne. Por favor, seja inteligente. Eu até
deixarei você tomar o espermatozóide e o óvulo e veja se você pode fazer disso um bebê no tubo de
ensaio agora e alimentando isso com elementos e coisas, só mexer com isso e fazer alguma coisa. Vamos
lá rapazes inteligentes. Você não posso fazer isso – é muito estúpido. Graças a Deus.
77
Não brinque com isso – apenas creia nisso. O que saiu de Deus? Cavalos emplumados? Eu sou um
tipo louco de um tagarela, mas eu tenho que sacudir você para deixar você saber que você tem que
entender uma coisa: o que sai de Deus é Deus. Certo? [“Amém”; “Isso mesmo”] Absolutamente. Todos
os demais não saíram Dele senão através da agência intermediária, como se costuma dizer, o que eu
aceitarei, por enquanto; veja, eu não me importo. Tudo mais vem a estar aqui [1a]. Deste modo você tem
que entender então, que bem aqui [2] nós perdemos isso.
78
Agora, este sendo Deus [2], uma manifestação da própria essência, será eterno. Portanto de
alguma forma, Deus permitiu nos dividir para depois nos trazer de volta juntos. E foi isso que Deus fez
com Adão e Eva. Ele lhes deixa em divisão para trazê-los de volta. Então houve uma cisão lá. E nós nos
dividimos a partir deste [4], que vamos colocar aqui apenas para o divertimento disso, como nós
colocaremos aqui a forma teofânica, colocaremos “teo” aí, “forma”. Nós contornamos isso [de 2 a 4]. Nós
perdemos isso. Vê? Nós não tivemos isso ao descermos até aqui, através da instrumentalidade humana
que Deus permitiu a semente da serpente entrar aqui [6ae] e agora temos uma raça mista.
79
Mas observe, a mistura dessa raça não era bem o que as pessoas pensam. Elas pensam que a queda
foi tudo somente para o estado de ser reprovado. Deus não produziu um réprobo. [“Isso mesmo”] Deus
deu à luz um filho, pois Adão era o filho de Deus. Assim, portanto, cada filho é intrinsecamente, e cada
filha que vem através de Adão e Eva [6ae], independentemente de sua queda, é um filho e filha e Deus e
não me interessa se eles saem com ferraduras em sua cabeça, e um charuto pendurado para fora de suas
bocas. [“Amém”] Vê? É isso com o que as pessoas estão sempre ficando confusas, é a forma. E quanto
mais você ficar confuso mais estúpido você irá ficar. É por isso que eu estou fazendo de tudo que posso
para mostrar o quão estúpido a raça humana pode ser.
80
Vamos observar. Fora de Adão e Eva – agora, ela deixou a serpente entrar [9ss] e aqui vem este
trabalhador braçal Caim [9c]. Entretanto, Eva estava grávida de Adão e aqui vem este puro filho de Deus,
que é Abel. Agora, Caim já está misturado porque a vida da serpente tomou a forma de um filho de Deus.
Agora, ele se parecia exatamente como ele, mas ele não era – não há lugar para uma alma. Mas agora há
uma alma aí.
81
Tudo bem, agora que nós temos, agora Abel foi morto, por isso agora temos Sete [6se]. Agora,
Sete casou-se com sua irmã e aqui embaixo [6lp] você tem a linhagem piedosa de Sete. Esse sujeito [9c]
também se casou com sua irmã daqui de cima [6i], sua irmã. Agora você tem uma mistura. Eles casaram-
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se uns com os outros, e eles se casaram, e eles se casaram, e porque ele era um gigante, e porque ele tinha
uma boa imagem, ele trouxe à luz mulheres que eram voluptuosas. E eu suponho que elas eram, as
medidas ideais seria o quê? 36 e 24, 36, algo assim, ou talvez o quê? Você quer obter um bom extra, eu
suponho que elas querem um 38 por 22 e o quê? Um 34? [Risos] Dolly Parton e todas as demais que você
conhece, Marilyn Monroe. E estes homens aqui em cima [6m] ficaram muito vigorosos, porque eles são
seres humanos, e foi-lhes dito para se propagarem [6p - 9p], e eles foram se propagar e não há nada que
irá impedi-los, porque isso é o que está na sua corrente sanguínea. Agora você tem a coisa toda misturada
aqui [6m - 9p] até que você chegue a Noé [6n], e o pobre velho Noé foi o último ser humano. Não há
mais nada.
82
Agora, o que eu estou tentando mostrar é isto: cada um deste grupo aqui [6lp] era um filho e uma
filha de Deus por causa da geração normal ou como disse o irmão Branham, da eleição natural. Mas,
depois da mistura, todos eles se ajuntam [6m - 9p], ninguém restou, então Deus tem que usar o quê? Ele
tem que desviar isso para onde a eleição vá além de uma seleção natural, onde Ele tem que apanhar a
própria semente [8e] [“Amém”] de fora de trilhões e trilhões, e trilhões de sementes até que Deus pudesse
traçar um nascimento natural que é um milhão de vezes mais difícil do que apenas tirar um nascimento
virginal. Basta tomar uma virgem que nunca foi tocada pelo homem e dizer: “Certo, você é uma”.
Coloque o espermatozoide e o óvulo criado por Deus: “Ei, temos uma boa”. Isso é um milhão de vezes
mais difícil. Vê? Nós iremos adiante lá. Agora, nós perdemos isso agora.
83
Então tudo bem agora, (número sete aqui... este é o seis aqui, por sinal) número sete [7]. Viemos
aqui em carne [6], ou chegamos aqui em carne embora nós tenhamos um corpo-Palavra aqui [4], ali em
cima, mas o corpo-Palavra é deixado de lado até a hora da nossa morte, porque aqui diz:
Nós gememos neste corpo [6], queremos o corpo [4] do céu.
Quem precisa dessa coisa aqui [6] que será dissolvida? Há um aqui [4] intrinsecamente em sua
própria medida, para sua própria finalidade, como Ele tinha [2], mas nós contornamos [4]. Vê? Agora,
nós chegaremos a isso [4].
84

E aqui diz:
...neste tabernáculo [6], gememos carregados; não porque queremos ser despidos, mas revestidos,
para que o mortal seja absorvido pela vida.
Em outras palavras, não há perigo de uma eventual cessação ou mudança deste tempo – e não há. É uma
questão de geografia somente e você volta para a sua outra casa que Deus levanta.
85
Agora, está bem, no momento da morte deixamos o nosso corpo-carne e vamos para o corpoEterno. Agora, é por isso que o irmão Branham usou o termo “eterno” e eu estou tentando mostrar-lhe o
porquê. Você entende o quadro? Porque assim é o que a essência é. Pode você tirar uma parte de Deus e
cobrir os mortos? Como você irá fazer isso? Como poderia Jesus estar aqui e ser tentado e morrer de
forma teofânica? Quando Ele é essencialmente Deus.
86
Lembre-se novamente de que as vacas produzem vacas e é carne de vaca. E vocês judeus sentados
aqui, vocês podem comer carne de vaca, mas vocês não podem comer carne de camelo, porque o camelo
mastiga a ruminação mas não tem um casco. Agora, se você é um velho árabe e você acha que você pode
comer carne de camelo, você está comendo apesar da Palavra de Deus.
87
Não que Ele considere mais, porque isso é o Antigo Testamento. Mas se você é um bom e velho
judeu você não pode ter bacon porque o porco não mastiga a ruminação. Eu acho que ele tem um pouco
de casco fendido, eu não acho que o seu casco seja como um... como dos camelos. Não é acolchoado e
tudo mais. Você não pode sequer comer o coney2 e você não pode comer o coelho. Quantos gostam de
um bom guisado de coelho? Eu tive a minha parte de certa maneira, não muito, porém eu não me sinto
mal com isso. Eu não reclamo por esses pensamentos tolos.
88
Tudo bem agora, no momento da morte deixamos o nosso corpo-carne e vamos para o corpoEterno. E nós estamos chegando perto da razão fundamental de Deus. Esta morada de corpos-Palavras,
agora esta morada do ser humano, o Filho de Deus no corpo-Palavra foi visto pelo irmão Branham e ele
disse: “Eu nunca poderia ser o mesmo novamente”. Assim foi. O que fez isso? Ele está onde ele deveria
2

“Coney” ou “Cony”, é um pequeno coelho como o animal encontrado na Palestina – N.Ed.
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ter estado para começar. Você sabe que você está bem aí. [“Amém”] Tudo que você tem a fazer agora é
voltar e pegar o seu outro corpo. Certo, agora lembre-se, observe isso. Jesus pôs de lado a Sua glória para
ser carne. Nós deixamos de lado a nossa carne para obter a glória.
89
Ele diz isso em Filipenses 2. Lembre-se de que eu li isso para você.
Este mesmo sentimento esteja em Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual
a Deus, mas esvaziou-Se a Si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-Se semelhante aos homens; e,
achado na forma de homem, humilhou-Se a Si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz.
Agora nós vamos fazer a mesma coisa. Nós não fizemos... irmão e irmã, nós absolutamente não tivemos
uma escolha. Nós não poderíamos dizer: “Eu posso trazer doze legiões de anjos”, ou dizer: “Senhor afaste
de mim este cálice”. Estávamos presos, ponto final, com um corpo de morte [“Sim”] – e Jesus veio e
tomou sobre Ele. Ele deixou o outro.3 Veja, onde esse Logos se fez carne.
90
Tudo bem, número oito. Com Cristo descrito em João 1:1-3, nós descobrimos baseado em 2
Coríntios 5:19 e João 1:1-3, nós lemos para você.
No princípio era a Palavra existente, (Certo. Eterno) e a Palavra estava em comunhão com Deus.
(Aquela manifestação, que o Filho estava em comunhão total. “Façamos o homem à Nossa imagem”, e
assim por diante) E a Palavra era como a essência da Sua absoluta Deidade (Absolutamente bem aí,
você não pode mudar isso) E esta Palavra estava no princípio em comunhão com Deus. Todas as coisas
foram feitas por Ele (E assim por diante).
91
Agora, nós descobrimos baseado em 2 Coríntios 5:19, que Deus estava em Cristo, O qual é
declarado ser a manifestação de Deus, e depois começou a criação e a formação de todas as coisas. Agora
observe, observe o que é dito sobre Este, e Ele mesmo está no quadro quando Ele toma sobre Si a forma
de um homem.
92
Tudo bem, vamos em primeiro lugar para Mateus capítulo 16, e eu espero que eu possa terminar
isto ou nós vamos chamar isso de despedida, porque depois no domingo de manhã eu entrarei nisso, e
então eu irei para um pouco até onde eu sei e até onde eu espero. Tudo bem, Mateus 16:13-16:
E, chegando Jesus às partes de Cesaréia de Filipe, interrogou os Seus discípulos, dizendo: Quem dizem
os homens ser o Filho do homem? E eles disseram: Uns, João o Batista; outros, Elias; e outros,
Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Ele: E vós, quem dizeis que Eu sou? E Simão Pedro,
respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. (E você sabe o resto) ...não te revelou a carne e
o sangue.
93
Agora, com isso vamos para João 14:7-10.
Se vós Me conhecêsseis a Mim, também conheceríeis a Meu Pai; e já desde agora O conheceis, e O
tendes visto. Disse-Lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há
tanto tempo convosco, e não Me tendes conhecido, Filipe? Quem Me vê a Mim vê o Pai; e como dizes tu:
Mostra-nos o Pai? Não crês tu que Eu estou no Pai, e que o Pai está em Mim?
3

Aqui o irmão Lee Vayle torna mais claro um pensamento que ele começou a esboçar desde o § 85 – embora ele já tenha dito
algo semelhante no § 3 – ao afirmar que o Filho de Deus assumiu um corpo de carne sem a Sua teofania ou corpo-Palavra,
embora em sermões posteriores ele irá admitir com base em algumas declarações de William Branham, de que Jesus poderia
ter vindo com Sua teofania, quando o profeta afirma, por exemplo, de que nós contornamos o nosso corpo teofânico, ao
contrário de Jesus: Agora, o irmão Branham disse: “Viemos exatamente como Ele veio, exceto por uma coisa. Nós
contornamos o Espírito ou o corpo-Palavra, o qual nós deveríamos naturalmente ter tido”. Ele não contornou. Por quê?
Porque é uma Luz formada. (Deidade – O Papel do Filho § 12) ...o irmão Branham nos contou que “Jesus veio exatamente
como nós viemos exceto que Ele não contornou aquele Espírito ou corpo-Palavra”. (P&R Sobre a Deidade Nº. 1 § 87).
...Agora, a pergunta é: Ele trouxe isto com Ele? Nas bases do que o irmão Branham disse: “Ele não contornou isto”, minha
mente lógica muito definitivamente diria: “O irmão Branham está nos dizendo, ou talvez não nos dizendo, mas provavelmente
nos dizendo, e eu estou achando que ele está nos dizendo, que isto é o que Jesus trouxe com Ele”. Porém quando eu vou a
Filipenses e eu descubro que Ele se esvaziou, “sendo na forma de Deus”, Espírito e tudo, com aquele corpo-Palavra, “não
pensou nisso como um prêmio a ser agarrado para ser igual a Deus”, mas pôs de lado, então eu poderia dizer: “Não, Ele não
trouxe isto com Ele”. Certo? Agora, como que eu sei? EU NÃO SEI! ENTÃO EU PODERIA DIZER AMBOS, SOB AMBAS AS
CONDIÇÕES, e eu não estou maculando a Escritura. Não estou mudando o que o irmão Branham disse. Eu simplesmente
NÃO SEI. (...) Poderia ser absolutamente verdade de que Jesus pôs aquele corpo de lado, o corpo-Palavra e não o tinha
quando Ele veio, PORÉM ELE PODERIA TER. EU NÃO SEI. (P&R Sobre a Deidade Nº. 4 §§ 93-95). Portanto o irmão
Vayle não desejando ser dogmático nesse ponto, preferiu deixar essa questão em aberto, pois mais adiante nessa mesma série
no nº 17 ele dirá que Jesus não contornou o Seu corpo teofânico – N.T.
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O que você acha disso? E o Homem bem aí está dizendo isso. Por quê? Porque veja, essa vida, tudo isso
aqui em cima [1a], destinado a ser semente, descendo até aqui [5] para Jesus Cristo não é diferente de
cada um de nós [8e] exceto que esta vida [5] tinha o privilégio de designar Sua própria forma humana e
exatamente Seus componentes, então Isso estava em nossa forma e nossa natureza, não de anjos, mas Isto
ainda não era nossa carne intrínseca. Ainda era o que veio a partir deste [1] que não podemos afirmar que
o nosso veio [8e], mas o Seu aqui em cima [2], Deus essencialmente puro, descendo até aqui [5] nesta
forma Se tornou. Há algo grande nisto [5], que você e eu não temos e eu realmente não posso explicá-lo a
você, exceto que quando você olha para isso, para este [5], Jesus Cristo, você tem visto o Pai. Você não
pode dizer o mesmo sobre você e eu. Você não pode dizer isso.
94

Agora vamos ler um pouco mais aqui.
Não crês tu que Eu estou no Pai, e que o Pai está em Mim? As palavras que Eu vos digo não as
digo de Mim mesmo, (Então Quem as diz? O Pai Nele. Observe o resto.) mas o Pai, que está em Mim, é
Quem faz as obras.
Agora em João 8:28, eu li a você antes, mais uma vez:
Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do homem, então conhecereis Quem Eu sou,
e que nada faço por Mim mesmo; mas falo como Meu Pai Me ensinou.
95
Então a Liderança é de Deus, e se é Liderança aí [1], está aqui em cima [2] quando Ele estava
criando. [“Amém”] Deus estava em Cristo, a unção, que saiu Dele, e a unção que saiu Dele era Deus.
Bem, isso eram ferraduras? Campainhas de porta? Cavalinhos? Veja, eu estou sacudindo os seus
pensamentos, porque você tem que sacudir o seu pensamento e você tem que continuar buscando, e
buscando, e buscando. Você não pode deixar a sua mente passar desta maneira e daquela maneira, porque
nós não somos trinitários estúpidos. Nós não estamos doentes.
96

João 14:11
Crede-Me que estou no Pai, e o Pai em Mim; crede-Me, ao menos, por causa das mesmas obras.
Agora Ele está dizendo: “Olhe, Eu sou um homem de pé aqui, mas Eu não sou um homem de pé
aqui, porque Eu não posso fazer e Eu não posso falar, mas Eu estou fazendo isso”. Então, o que está por
trás disso? Deus... E o que você está olhando é simplesmente uma forma. Agora, se você pode obter o seu
entendimento você está olhando para uma forma, mas a forma é muito, muito importante, meu irmão e
minha irmã, e não A denigra; nem por um minuto, não tente denegrir isso.
97
Então você pode começar a olhar para si mesmo e dizer: “Ei, olhe para a minha forma. Rapaz,
alguém alguma vez pensaria que eu era um filho de Deus?”. Nem por todo o ouro do Vaticano. Não. Ou
você pode dizer: “Por todo o chá da China”. Mas você tem que deixar o seu pensamento seguir.
[“Amém”] E eu quero dizer isso: como alguém pode alguma vez lograr o Arrebatamento, e alguma vez
vedar todos os canais para a sua alma com a Palavra de Deus até que primeiro de tudo você entenda que
você é a única pessoa que pode fazer isso? [“Amém”]
98
Mas você está sentado aqui e você não crê, e eu estou aqui parado sem crer tampouco. Nós
estamos a um longo caminho a partir do Reino. Vamos voltar ao Pentecostes e, pelo menos, ter um bom
tempo? Estrategicamente nós poderíamos apoiar isso e dizer: “Bem, pelo menos eu posso me aliviar. Eu
posso deixar as tensões saírem. Nós também podemos ficar bêbados”. Eu prefiro ver um homem bêbado
na sarjeta sem ser falsamente ungido. Se ele vê a Deus ele tem uma chance. Olhe para alguns de seus
parentes e as pessoas que você conhece, a maneira com que eles contornam esta Mensagem. Você sabe
que eles não têm a menor ideia.
99
Certo, tudo bem agora, ouça. Ele diz: “O Pai está em Mim Pai, Eu estou no Pai, o Pai faz as obras,
Ele fala as Palavras, Ele faz isso e Ele faz aquilo”. Certo? Agora o Pai está fazendo isso. Vamos para João
11:38-44.
Jesus, pois, movendo-Se outra vez muito em Si mesmo, veio ao sepulcro; e era uma caverna, e
tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-Lhe: Senhor,
já cheira mal, porque é já de quatro dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória
de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse:
Pai, graças Te dou, por Me haveres ouvido.
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100 “O Pai está em Mim e Eu estou no Pai, e Eu estou abrindo os Meus olhos e Eu digo: ‘Senhor, sei
que Tu sempre Me ouves’.” Agora, aqui é onde os seus trinitários fazem barulho a nós. Eles dizem:
“Bem, só um minuto, você diz que é apenas um ofício. Então o meu ofício disse para o outro ofício”. Eles
não conseguem entender a realidade de que Deus tinha um Filho e que isso foi uma conversa e que Se
comunicavam. Eles se recusam colocar a isso qualquer coisa que de alguma forma existe um Deus que é
um Pai e um Filho e um Espírito Santo, e no minuto em que você faz você se livrará de um deles.
101 Agora o unicista vem ou eles se livram de alguém e de pregadores bem nesta Mensagem que não
sabe o que fazer com o corpo de Jesus Cristo. Deixe-me dizer-lhe claramente, Ele está no trono de Deus
agora, enquanto Deus está aqui embaixo na forma de Coluna de Fogo. [“Amém”] E Ele ainda é o grande
intercessor e hoje como nunca antes Ele é Melquisedeque em carne porque Melquisedeque se senta em
um trono, como um Sumo Sacerdote, o que não tem acontecido até agora porque Ele está por trás do
trono sobre o propiciatório, e Ele está fora do propiciatório, Ele não tem que oferecer mais sangue, Ele
está oferecendo símbolos, comunicação. Tomando relaxamento em Seu passo, dando isso a nós, e assim
por diante.
102

Então:
...Graças Te dou, por Me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre Me ouves, mas Eu disse isto por
causa da multidão que está em redor, para que creiam que Tu Me enviaste. E, tendo dito isto, clamou
com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que estava morto saiu.
Agora, Quem fez a chamada? Bem, Jesus fez. Mas Quem o trouxe? Deus trouxe. Ele disse: “O Pai
faz as obras”. Eu quero que você veja que pode haver um mistério aqui, mas não é um grande e terrível
mistério, é algo com que nós apenas concordamos.
103 Agora, o número nove. Assim, com tudo isso em mente, vamos de Deus em Cristo, o qual nós
podemos entender, pois Cristo é a unção que saiu de Deus. Você viu isso ali em cima. Um Filho nascido.
“Eu vim, saí de Deus”. Agora, de volta a Melquisedeque, que era Deus em um ministério de Sumo
Sacerdote para o homem. Isso é o que Melquisedeque era, era Deus em uma forma de ministério de Sumo
Sacerdote. E Ele tinha que ser um homem porque Ele é um Sacerdote e nós estamos lidando com Deus no
homem.
104 Agora, Deus, sob a forma de um homem era Melquisedeque. O próprio Deus desceu e ministrou a
Abraão e o que Ele ministrou? Ele deu os símbolos do Sangue derramado, o que significa que Ele lhe deu
todos os benefícios do Cristo crucificado antes da fundação do mundo, pronto para ser crucificado, ao
olhar adiante para Ele e que Ele tinha tudo. [“Amém”] Porque você não pode contornar o plano do Deus
Todo-Poderoso. Você não pode contornar Deus. Tudo o que Deus era, Ele é e Ele será, e Ele mesmo não
pode interromper a Si mesmo. Ele apenas traz a Si mesmo a céu aberto.
105 Você não pode parar de ser você mesmo. Você me deixa sem equilíbrio, me deixa louco, eu
simplesmente perco a cabeça aí, irmão. Lee Vayle provavelmente morre do jeito que ele é. Não estou
muito preocupado com isso. Se o Sangue não puder cuidar de mim, Deus não pode – você não vai fazer
isso. Eu não vou fazer isso. [“Isso mesmo”] Posso tentar, eu tento. Na verdade, como o colega disse: “Eu
sei que você está tentando; na verdade você está tentando muito. Por que você não sai daqui?”. [Risos]
Era o ministério.
106

Tudo bem, quando Ele vier para ministrar aos homens... deixe-me ver, bem aqui em João 1:14:
E a Palavra se fez (tornou-se) carne, e habitou entre nós.
E Ele desceu e Ele ministrou aos homens de Deus. E Ele ministrou a Si mesmo, a Si próprio. Ele
ministrou a Palavra, Ele lhes deu o entendimento, depois Ele ministrou a Si mesmo por Sua própria
morte. Primeiro de tudo Ele literalmente denegriu a Si mesmo. Ele fez de Si mesmo sem nenhuma
reputação, desceu até aqui em uma fossa, ficou entre nós como o Lírio do Vale, ressuscitou acima de toda
a sujeira e, em seguida, ministrou a Si mesmo, entregou-Se a Si mesmo. O que você acha que está
acontecendo agora? Veja, é por isso que as pessoas dizem que elas entendem a Presença depois saem por
aí e falam sobre o batismo do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é aquela Coluna de
Fogo, [Aponta para o quadro da Coluna de Fogo na parede – Ed.] esse é o Balizador. Esse é o que estava
em uma forma humana em um determinado momento específico. Vê?
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107 Agora, na época do Filho do homem quando Ele ministrou em carne humana, os dias têm de
voltar e na forma do Espírito Santo nós O vemos novamente, mas aí está Ele, [“Amém”] o ministro.
Sempre era Deus e Ele desceu e teve uma forma humana nesse tempo. Vê? Isso foi Deus em forma
humana. Gênesis 14 é o mesmo que Gênesis 18, como o irmão Branham disse. Ele não aparece sacerdote
novamente até que Ele venha como Jesus. Vê? E lembre-se que Melquisedeque não apresenta sangue e
carne, Ele apresenta vinho e pão, que são símbolos. Em outras palavras, Ele desce e disse: “Olha, isso já
foi pago e Eu estou levando você para fora daqui”. Eu lhe disse vez após vez, como que quando
morremos, nós deixamos uma Vontade, mas nós não conhecemos as crianças que estão chegando a isso,
porque não podemos voltar e ser o nosso próprio executor; mas Cristo morreu e ressuscitou e é o
Executor e vê que podemos conseguir isso e Este desceu [Aponta para o quadro da Coluna de Fogo – Ed.]
para ver que iremos consegui-lo. [“Amém”] E tudo diz: “Este é o fim de tudo, direto até o Jardim do
Éden, pronto para a imortalidade”.
108 O tempo corre, não é? Ainda bem porque eu vou me despedir. Eu não sei como que eu vou
começar domingo de manhã, apenas jogar o último pedaço da fita e começar de novo. Mas eu estou
pronto para começar a ler e ir mais adiante, vamos ir bem para frente e para trás como o irmão Branham
nos leva para frente e para trás. Espero que possamos fazer isso com ele. Eu não sei. Mas eu quero que
você saiba de uma coisa – não existem três deuses. Eu quero que você saiba que quando um homem tem
uma família ele não tem de convidar várias pessoas para dentro. Quando Adão queria uma família de
acordo com Deus, então Deus simplesmente produziu isso direto através de Adão.
109 Não, não há três deuses lá em cima tentando descobrir alguma coisa. As pessoas simplesmente
não entendem – um Deus. Um grupo foi em direção a três deuses e um grupo deles ficou com mais
deuses. Os “Só Jesus” vieram e eles têm tudo imaginado – eles estão todos errados. Há um só Deus,
irmão e irmã, Ele certamente tinha um Filho. Deus apareceu na forma de Filho. Há muitas maneiras de
Deus poder Se formar. Aqui diz a você bem aí, que Deus tinha muitas maneiras, muitas partes são
exibidas e Ele tinha um profeta em cena para habitar nele para explicar a coisa toda. É para isso que nós
estamos olhando.
110 Eu não entendo tudo isso, mas eu sei que pela graça de Deus, Deus nos levará dia a dia a nos
mostrar o que temos necessidade. Se não temos necessidade disso Ele não irá nos mostrar; se temos
necessidade Ele irá nos mostrar. Mas o grande mistério lá atrás em Efésios, capítulo 1, tem sido
absolutamente revelado pelo profeta. Os Sete Selos foram revelados, os Trovões surgiram e há uma Noiva
que vai sair daqui. Se não somos a Noiva há uma Noiva lá fora em algum lugar, como disse o irmão
Branham: “Pela graça de Deus, não ficaremos no Seu caminho”.
Vamos nos levantar e nos despedir. Domingo de manhã às 10:30.
111 Gracioso Pai celestial, queremos Te agradecer novamente por Tua bondade para conosco. Indo
mais e mais a isso, Pai, só para começar a ver estas coisas que estão aqui e Te louvamos por elas, por
saber que o profeta estava tão certo quando ele disse: “Deus está em continuidade na natureza”.
Levando-nos a uma direção, de volta a outra direção, mostrando isso, tecendo isso de lado a lado.
Absolutamente eu creio, Senhor, que não há nenhuma maneira de podermos estar – precisamos ser
confundidos ou com qualquer coisa, Senhor, em nossos corações e mentes que não esteja em execução e
em pura continuidade Contigo, ó Deus, quando Tu tens Se expressado, e mostrou-Se Senhor.
112 E aqui estamos nós, como a família de Deus e tudo pela graça, Senhor. Como o irmão Branham
tão belamente o disse: “Se você não teve representação, então você não o tem agora. Se você não estava
lá, então você não estará no futuro”. Todas estas coisas Senhor, o que ele disse, e nós olhávamos e nos
perguntávamos: “Como poderia o homem dizer isso? Aonde ele quer chegar? O que está acontecendo?”.
E, no entanto, Senhor, depois de 25 anos, parece ser um longo período de tempo, depois de 25 anos,
estamos apenas chegando a uma compreensão do que ele disse. Mas ele disse, Senhor, um bom amigo
dele, um dia: “Você vai estar onde estou agora”. E isso significa que, Senhor, sabemos absolutamente que
um dia a revelação irá romper, como rompeu a ele, e embora não possamos explicar isso – e conhecendo
todos os prós e contras e tudo mais – sabemos absolutamente, Senhor, que isso é o que ele disse. Deus,
ajuda-nos simplesmente a crer nisso, Senhor, e apenas seguir em frente.
113 Pai, novamente rogamos para que o Teu Espírito de amor e de misericórdia esteja entre nós, na
medida em que até mesmo o muito doente entre nós seja curado, Senhor. Sabemos que há enfermos entre
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nós. Sabemos também Senhor, que há uma porção muito pior do que isso, há aqueles que não iriam, ou
não poderiam pagar um preço, porque um pouco de esforço, aqui e ali, poderia haver, chegar um pouco
mais, e ver um pouco mais, Senhor, nós entendemos assim.
114 Oramos Senhor por eles também, oramos por todos, ó Deus, que possa haver, Senhor, essa Tua
mente revelada a nós, Tua Palavra revelada, que sabemos que é o canal do Espírito Santo. Deus queira
que esta Noiva tenha esse canal certo por meio da revelação a fim de que nossos corpos sejam
completamente carregados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo trazendo imortalidade e nós saiamos
daqui em um Arrebatamento. Não é demais crer Senhor porque isso é a Tua Palavra. Sabemos isso. Então
ajude-nos esta noite enquanto seguimos em nossa caminhada diária de vida, eu creio que atribuiremos o
louvor, glória e honra; nós confiamos que isso possa ser assim. Em Nome de Jesus. Amém.
“Leve o Nome de Jesus Contigo”.

Tradução: Diógenes Dornelles

“Eu creio definitivamente que uma comissão foi dada a mim por Deus e reiterada pelo profeta, de
que era para eu esmiuçar o que ele disse e trazer isto para o povo. Para explicar ele e a sua
mensagem e o seu ministério para as pessoas. Tenho feito isso por toda a minha vida. Essa é a
única coisa que eu sabia como fazer”.
Lee Vayle

http://www.messagedoctrine.com/
www.doutrinadamensagem.com
http://diogenestraducoes.webnode.com.br

Esta mensagem intitulada “Quem é Este Melquisedeque? Nº.11 – Deus, Filho, Família; Uma Raça de Deus” (Who
Is This Melchisedec? # 11 – God, Son, Family; A Race of God) foi pregada pelo Rev. Lee Vayle, no dia 7 de
setembro de 1988, quarta-feira à noite, na Igreja do Evangelho da Graça, em Saint Paris, Ohio, EUA. Esta
tradução foi feita na íntegra do inglês para o português, em dezembro de 2014, com o auxílio do texto e áudio
original. (Duração: 1 h e 27 min.)
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