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O irmão Branham afirmava categoricamente que Melquisedeque não era um mero homem de quem 

não houvesse um registro genealógico
manifestado em uma forma humana
mulher. A forma de Melquisedeque era apenas uma dentre várias
Suas aparições e a maneira como elas acontecem sempre foram feitas conforme o Seu próprio desejo e 
propósito para cada ocasião. Após aparecer como Melquisedeque, em uma outra etapa
Deus novamente voltaria então a apare
corpo de Seu Filho unigênito. 

 
No princípio Deus manifestou

expresso que quebra um silêncio. Então verifica
“personagens” como corpo forma-Palavra,
dar a conhecer a nós não somente os Seus atributos, mas tudo aquilo que Ele tinha em mente fazer com 
respeito à Sua criação. E Deus t
manifestassem seguindo um mesmo padrão. Antes de eles existirem, estavam no princípio na forma de 
atributos ou genes de Deus, com a diferença de que enquanto Deus manifestava
corpo forma-Palavra, os filhos de Deus foram manifestos primeiro em corpos humanos
forma pelo batismo do Espírito Santo, uma vez que 
pecado e à tentação. Somente os filhos de Deus 
Palavra revelada. Ao deixarem este corpo de carne, os filhos de Deus assumem então um corpo
ou teofania, os quais já existiam, mas
pensamentos de Deus no princípio é que possuirão os seus corpos Palavra
predestinados, pois todos os Seus filhos 

 
A vida zoe estava inerente em Deus no princípio sem no entanto manifes

maneira e a ocasião para quando fazer isso, que foi através da Sua criação. Desde o princípio Deus tinha 
em mente formar-Se a Si mesmo em carne humana para adaptar
homem nesta forma. E era Seu propósito identificar
obra redentora. Deus como um Pai amoroso representou como um ator o papel de Salvador e redentor dos 
filhos da fé, reconciliando-os Consigo mesmo. Mas para essa reconciliação houve u
Deus e os Seus filhos, que foi Jesus Cristo homem, o mediador. Deus sendo um Salvador, foi necessário 
que Ele predestinasse filhos Seus pecadores para que Ele mesmo tivesse um propósito e razão de ser. 
Deus trouxe portanto não somente os Seus filhos, mas também o Seu filho unigênito para representarem o 
Seu drama. 

 
Nos dias de Abraão, Melquisedeque foi um sacerdote de Deus para o homem porque ministrou a

os símbolos do corpo e do sangue, enquanto que Jesus em semelhança humana foi 
homens para Deus, visto que foi para Deus que Jesus ofertou Sua carne e 
Jesus também ministrou como Melquisedeque
ter subido ao alto, e hoje Ele contin
Palavra viva. 
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INTRODUÇÃO 

categoricamente que Melquisedeque não era um mero homem de quem 
houvesse um registro genealógico apenas, mas que na verdade tratava

manifestado em uma forma humana, embora não igual ao corpo de Jesus Cristo,
A forma de Melquisedeque era apenas uma dentre várias que Deus util

Suas aparições e a maneira como elas acontecem sempre foram feitas conforme o Seu próprio desejo e 
propósito para cada ocasião. Após aparecer como Melquisedeque, em uma outra etapa

então a aparecer em carne humana ao habitar corporalmente em plenitude no 

No princípio Deus manifestou-Se en morphe na forma de Palavra falada
expresso que quebra um silêncio. Então verifica-se que no drama de Deus, 

Palavra, Melquisedeque e Jesus Cristo, a fim de poder manifestar
dar a conhecer a nós não somente os Seus atributos, mas tudo aquilo que Ele tinha em mente fazer com 

E Deus também permitiu que os Seus próprios filhos
um mesmo padrão. Antes de eles existirem, estavam no princípio na forma de 

atributos ou genes de Deus, com a diferença de que enquanto Deus manifestava
Palavra, os filhos de Deus foram manifestos primeiro em corpos humanos

pelo batismo do Espírito Santo, uma vez que numa forma humana carnal 
tentação. Somente os filhos de Deus podem receber o batismo do Espírito Santo 

Ao deixarem este corpo de carne, os filhos de Deus assumem então um corpo
, mas que foram contornados primeiramente. Somente aqueles que forem 

Deus no princípio é que possuirão os seus corpos Palavra e i
odos os Seus filhos foram também parte Dele, como Seus atributos no princípio.

A vida zoe estava inerente em Deus no princípio sem no entanto manifestar
maneira e a ocasião para quando fazer isso, que foi através da Sua criação. Desde o princípio Deus tinha 

Se a Si mesmo em carne humana para adaptar-Se à humanidade e ter comunhão com o 
u propósito identificar-Se com a raça de Adão operando em Seus filhos uma 

obra redentora. Deus como um Pai amoroso representou como um ator o papel de Salvador e redentor dos 
os Consigo mesmo. Mas para essa reconciliação houve u

Deus e os Seus filhos, que foi Jesus Cristo homem, o mediador. Deus sendo um Salvador, foi necessário 
que Ele predestinasse filhos Seus pecadores para que Ele mesmo tivesse um propósito e razão de ser. 

os Seus filhos, mas também o Seu filho unigênito para representarem o 

Melquisedeque foi um sacerdote de Deus para o homem porque ministrou a
os símbolos do corpo e do sangue, enquanto que Jesus em semelhança humana foi 
homens para Deus, visto que foi para Deus que Jesus ofertou Sua carne e Seu Sangue na cruz. 

Melquisedeque ao ofertar para o homem o Espírito que Nele estava após 
ter subido ao alto, e hoje Ele continua sendo um sacerdote de Deus ao ministrar para a Noiva 

 
 

categoricamente que Melquisedeque não era um mero homem de quem 
tratava-se de Deus mesmo 

, embora não igual ao corpo de Jesus Cristo, que fora nascido de 
que Deus utiliza para Se manifestar. 

Suas aparições e a maneira como elas acontecem sempre foram feitas conforme o Seu próprio desejo e 
propósito para cada ocasião. Após aparecer como Melquisedeque, em uma outra etapa de Seu drama, 

ao habitar corporalmente em plenitude no 

na forma de Palavra falada, que é um pensamento 
se que no drama de Deus, Ele fez uso de certos 

Jesus Cristo, a fim de poder manifestar-Se e 
dar a conhecer a nós não somente os Seus atributos, mas tudo aquilo que Ele tinha em mente fazer com 

ambém permitiu que os Seus próprios filhos da fé também se 
um mesmo padrão. Antes de eles existirem, estavam no princípio na forma de 

atributos ou genes de Deus, com a diferença de que enquanto Deus manifestava-Se em morphe em um 
Palavra, os filhos de Deus foram manifestos primeiro em corpos humanos, aguardando nesta 

carnal estavam sujeitos ao 
batismo do Espírito Santo que vem pela 

Ao deixarem este corpo de carne, os filhos de Deus assumem então um corpo-Palavra 
Somente aqueles que forem 
e isso pertence apenas aos 

também parte Dele, como Seus atributos no princípio.  

tar-se, apenas aguardando a 
maneira e a ocasião para quando fazer isso, que foi através da Sua criação. Desde o princípio Deus tinha 

Se à humanidade e ter comunhão com o 
Se com a raça de Adão operando em Seus filhos uma 

obra redentora. Deus como um Pai amoroso representou como um ator o papel de Salvador e redentor dos 
os Consigo mesmo. Mas para essa reconciliação houve uma interposição entre 

Deus e os Seus filhos, que foi Jesus Cristo homem, o mediador. Deus sendo um Salvador, foi necessário 
que Ele predestinasse filhos Seus pecadores para que Ele mesmo tivesse um propósito e razão de ser. 

os Seus filhos, mas também o Seu filho unigênito para representarem o 

Melquisedeque foi um sacerdote de Deus para o homem porque ministrou a ele 
os símbolos do corpo e do sangue, enquanto que Jesus em semelhança humana foi um sacerdote dos 

Sangue na cruz. No entanto, 
ao ofertar para o homem o Espírito que Nele estava após 

ua sendo um sacerdote de Deus ao ministrar para a Noiva a Sua 
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Diagramas desenhados no quadro em “Quem é Este Melquisedeque 6” 
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Quem é Este Melquisedeque? Nº 6 
 
 

Filho e Filhos em Seu Drama 
 

17 de agosto de 1988 
 

Irmão Lee Vayle  
 
  
1 Pai, nós simplesmente nos encomendamos a Ti nesta hora da 
noite Senhor, sabendo que, como foi nos dias de Paulo, que Paulo 
disse: “Algumas coisas eram difíceis de entender”, e porque suas 
mentes estavam de volta no tempo da infância Senhor, de falar em 
línguas, dividindo a igreja e fazendo pequenas coisas em suas vidas 
Senhor, que davam glórias para eles ao invés de dar para Ti e estamos 
Senhor, naquela mesma velha era laodiceiana corintiana pentecostal. 
Oramos, portanto, para que Tu nos ajude a chegarmos a um lugar de 
maturidade em nossos corações e em nossas mentes a respeito de Tua 
Palavra, ouvir as coisas que o irmão Branham disse, para que elas não possam ser torcidas, para que elas 
não venham a ser uma palavra fora do lugar, mas exatamente como ele disse. Ajude-nos Senhor, a 
entender o que está nesta Mensagem esta noite; temos que confiar em Ti. Sabemos como o profeta disse: 
“a mão de qualquer um pode abrir o Livro, mas só Tu, Senhor, podes revelá-Lo para nós”. Oramos para 
que Tu faças isso esta noite. Ajude-nos ó Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podeis assentar. 

 

2 Agora, nós estamos olhando para o número seis em “Quem é este Melquisedeque?”. E nesta 
mensagem o irmão Branham afirma categoricamente que Melquisedeque não era um mero homem de 
quem não há registro genealógico seja qual fosse, mas, na verdade, Ele era Deus manifestado em forma 
humana. Ele não é chamado em carne humana como no caso do Senhor Jesus Cristo, mas esse é Deus 
revelado em uma forma humana, Ele era um homem. Agora, essa aparição em Gênesis 14 é apenas uma 
das muitas aparições na qual Deus simplesmente Se veste em uma das várias formas que Ele usa de 
tempo em tempo, de acordo com o que Ele deseja ou de acordo com o que Ele quer, ou como Ele quer Se 
revelar ao Seu povo naquele determinado momento que Ele deseja fazê-lo.  

 

3 Portanto, há um momento em que Deus quer Se revelar. Creio que o irmão Branham chamou isso 
de uma juntura, e quando Ele quer revelar-Se, então, Ele usará uma forma que seja conveniente para Ele e 
revelador para o povo. Agora, sabe-se que Deus Se manifestou em luz – essa é uma das formas. Ele 
apareceu em uma Coluna de Fogo, Ele tomou a forma de anjos, e até mesmo de uma nuvem, e em outra 
ocasião fez com que Sua Presença fosse conhecida movendo-Se na natureza como o vento que sopra em 
uma árvore, outras vezes é apenas como uma voz, e acima de tudo, isso é numericamente, Ele usa 
profetas como em Hebreus 1:1: “Deus nos profetas”. E a soma total destas aparições foi a fim de que um 
dia Deus realmente habitasse em um corpo humano, um ser humano real sendo chamado de Seu Filho 
unigênito, ou o Filho unigênito de Deus, para ser conhecido como Jesus, que é “Jeová Salvador”, ou 
Emanuel, Deus conosco, ou como diz a Escritura: “Deus manifestado em carne”. 

 

4 Agora, essa é a grande revelação contida nesta mensagem e aquilo que pertence a nós no tempo do 
fim, que é o fim da era como está representado em Efésios 1, o que significa um espírito de sabedoria e de 
revelação que vem para a igreja, e em Hebreus 5:11 até o 6, especialmente mostra que haverá no tempo 
do fim uma revelação sobre Melquisedeque. Então em Efésios 4 fala do tempo da maturidade, quando 
iremos conhecer a doutrina, e nós a conhecemos de tal forma que não pode ser detida de aprendê-la, ou 
não podemos estar oscilando disso em qualquer momento. E você verá que isso nos é dado na página 14 e 
parágrafo 64, começando. Agora, nós tomamos isto no domingo passado, mas vamos passar por isso 
novamente. 

 

5 Agora, Deus nesta etapa de Sua criação mais tarde formou em carne que era Jesus. 
Agora, o que ele está dizendo? Ele está falando sobre o tempo de Gênesis 14 quando Deus 

apareceu como Melquisedeque em uma forma humana e sabemos que não era carne e sangue humano 
como foi no tempo de Jesus, e não era realmente um homem como nós reconhecemos a humanidade, mas 
era Deus como o irmão Branham diz: “Agora, Deus nesta etapa de Sua criação”. Qual etapa da criação 
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de Deus? Criando a Si mesmo na forma de carne humana, de acordo com Apocalipse 3:14. Então deixe-
me lê-lo novamente.  

 

6 Agora, Deus nesta etapa...  
Ou seja, a aplicação dos princípios de como Ele deseja realmente entrar em Si mesmo em um vaso 

humano, a partir desta fase de Melquisedeque, no capítulo 14 de Gênesis, há um tempo depois, e esta é 
apenas uma das etapas disso. 

 

7 ...Ele vem na carne de Jesus. Agora ele diz: “a partir do que?”. Agora, em outras palavras, do 
que Jesus realmente veio? De onde veio este Deus manifesto em carne? Ele diz: “Do grande princípio do 
Espírito”.  

Agora, nós entendemos que o Espírito nunca teve um princípio. Então ele não está falando disso. 
Eu gostaria de sugerir que o que o irmão Branham está realmente dizendo aqui com “do grande princípio 
do Espírito”, Ele está usando “princípio” como um adjetivo. E nós talvez usássemos outra palavra que 
seria um pouco mais clara para a compreensão que é “do grande gerador”, “o grande poder principiante” 
ou “o grande poder gerador” que estava dentro do Espírito Santo, então Deus começaria algo e depois 
traria isto a um clímax, seja qual fosse o clímax que Ele desejasse. Então agora ele está dizendo aqui: 

 

8 ...então desce para ser a Palavra, expondo a Si mesmo. 
Agora olhamos para o pensamento aqui de novo, “do grande princípio do Espírito”, que é onde 

tudo começou. Havia algo ali que poderia começar a fazer isso, então ele começa a evoluir, em seguida, 
observe, “então veio para ser a Palavra”. Agora, eu não posso evitar, mas volte a Filipenses, o segundo 
capítulo, para obter o seu significado. Versículos 5-7. 

 

9 De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, 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 assim por diante. Agora, eu vejo aqui então uma descida, um condescendente, onde Deus 
começa a fazer algo que envolve Ele e a nós, e é uma descida. Em outras palavras, Deus começando 
como um transformador para começar a adaptar-Se à humanidade, para começar já a dar início a adaptar-
Se ao Zoe que estava dentro Dele que Ele teria que acomodar. Você entende o que eu estou dizendo? 

 

10 Bem, deixe-me ver. Aqui temos. [O irmão Vayle desenha diagramas no quadro – Ed.] Vamos 
começar aqui com Deus [1], como um círculo e nós estamos olhando para o fato de que em Deus – que é 
o Espírito eterno, que não tem um começo ou um fim – Ele tem em mente de que Ele formará a Si mesmo 
em carne humana. Agora, isso é porque aí reside dentro Dele Zoe. Agora Zoe aqui dentro [1z] não está 
manifestado. Isso está aí dentro inerentemente, mas não pode ser visível a menos que Deus faça algo a 
respeito. Agora, não é que Zoe esteja Nele como se cada bloco de construção esteja Nele, mas Zoe como 
um atributo, como a manifestação que pode sair Dele e que só sai Dele porque todas as coisas foram 
criadas por Deus e não houve nada feito que não fosse feito por Deus. Portanto isto [1] é parte da criação. 
Isto é uma parte da onisciência que está dentro da onipotência. [1o] 

 

11 Agora, Ele irá trazer isso aqui para baixo [5] em algum momento futuro. Vê? Nesta área aqui. E 
Ele vai Se identificar com tudo o que Ele tem feito aqui [6] e a identificação vai estar dentro de Adão, da 
raça de Adão, ou dos filhos. Certo. Então é para isso que você está olhando. Vê? Agora, Deus irá Se 
identificar a Si mesmo e na identificação você entenderá que também há uma redenção que deve ser 
operada. Então ele diz aqui neste versículo aqui: 

 

12 De que? Do grande princípio do Espírito, então desce para ser a Palavra, expondo a Si Mesmo. 
Então Ele tem aqui [1p] um princípio, e é claro que você tem o princípio aqui [1z] em Zoe 

também. Mas nesta área aqui [1p] – e eu não tentarei fazer toda a cobertura de Deus, eu não vou tentar 
fazer isso – mas aqui [1p] uma parte do que é feito aqui, [2] Ele então começa a descer. Vê? Agora Ele 
está começando a descer disso [2] apenas sendo Deus mesmo. “E no princípio era a Palavra, e a Palavra 
estava com Deus, e a Palavra era Deus”. E eu acho que este “princípio com Deus, e a Palavra é Deus” é 
apenas uma figura de linguagem mais do que qualquer coisa, porque vamos deixar isso claro, Deus é 
Deus.   Agora, então agora ele diz aqui, [2] “Temos a Palavra”. Vamos dar uma olhada e ver se é isso o 
que ele diz. Certo. 
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13 ...Então desceu para ser a Palavra, expondo a Si Mesmo. (Certo, tem que haver então uma 
manifestação. Tudo bem, vamos um pouco mais adiante) A Palavra ainda não formou a Si mesma, 
apenas foi falada, en morphe.            
 
14 Agora, en morphe significa positivamente uma máscara ou uma forma. Então é falado e não está 
mais então contido em silêncio [2ns]. Não está mais contido em silêncio. Há um movimento de alguma 
descrição que começa a acontecer. Agora, então, aqui você tem en morphe [2em]. “No princípio era a 
Palavra, e a Palavra estava com Deus, (e a Palavra tinha que estar em Deus), ela estava no princípio com 
Deus”, depois fala sobre todas as coisas que estavam acontecendo, então diz aqui que esta Palavra 
desceu. Mas não está lá embaixo ainda. Vê? Tudo que isso diz a você é que aqui estavam os princípios até 
aqui e os princípios iriam descer até aqui, nessa área. Então é para isso que eu estou olhando agora. 
Agora: 

 

15 A Palavra todavia não formou a Si mesma, (do que ele está falando? De carne) só foi falada, en 
morphe, mais tarde Ele se torna carne, Jesus mortal para provar a morte por todos nós pecadores. 

Agora, vamos trazer isso então aqui embaixo, depois que Ele Se torna uma forma-Palavra e nessa 
forma-Palavra você pode encontrar um... na verdade você verá que o irmão Branham coloca isso aqui 
como Melquisedeque [3]. Ele era essa forma. Agora ele disse aqui que Ele desceu, mais tarde ele dirá a 
você que nós não O vemos mais, nós descemos até aqui embaixo e nós O vemos em Jesus, e Ele está 
totalmente identificado com a raça adâmica, a raça de Adão, os filhos caídos [5a]. Assume a forma deles, 
mas não inteiramente carne, Ele só assumiu uma parte dela. Então é para isso que ele está apontando, e é 
claro que é para isso onde ele está indo. Então vamos olhar um pouco mais. Agora ele diz: 

 

16 ...Jesus, mortal para que provasse a morte por todos os pecadores. (Agora vamos para o 
parágrafo 66) Também vemos revelado aqui em Rute e Boaz.  

Não, isso é de certa forma um pequeno deslize de língua, porque não é perfeitamente com o que 
seu pensamento é. Seu pensamento é que nós O vemos revelado aqui no livro de Rute, Boaz, o parente. 
Rute não é um parente. Ou seja, ela não é parente redentor. Ela é parente como Noiva é parente. Mas é 
para o Parente Redentor que estamos olhando, o Parente Redentor de carne no livro de Rute, tipificado 
em Rute e Boaz, onde Ele redime a Noiva e cada um desses é contado macho de modo a obter um efeito 
parente ali, mas o grande Redentor está aí. 

 

17 ...Como Ele teve que Se tornar carne.  
Agora, por que razão Ele teve que Se tornar carne? Sangue derramado. Agora, Ele não poderia 

derramar sangue aqui [3]. De jeito nenhum. Porque o que você está olhando aqui é nesta área em 
particular aqui, onde Deus está começando a mover-Se em uma forma que Ele associou com os Seus 
próprios filhos, onde Ele irá redimi-los. 

 

18 Certo, aqui, agora vamos ir um pouco mais adiante aqui. Agora, mortal para morrer para o pecado, 
mas que tal en morphe hoje? Porque o irmão Branham menciona que temos Deus en morphe em uma 
Coluna de Fogo e em um profeta. Agora ela está ali na parede. Agora, o que dizer de hoje? E nós 
saltamos... lembre-se que estamos falando de hoje, quando falamos sobre Melquisedeque.  

 

19 Certo, número um, Ele Se revela para a Noiva, e número dois, Ele Se assenta como Juiz porque 
Ele traz a Palavra para a última hora e o juízo é estabelecido. E muitos outros pontos que poderíamos 
dizer também, mas vamos deixar assim. Vamos ler novamente. 

 

20 Agora, Deus nesta etapa de Sua criação, (que é o tempo de Melquisedeque, Ele queria formar-Se 
a Si mesmo, não nessa forma [2], que é uma forma-Palavra que vem de cima. Tudo é uma forma-Palavra) 
de que? (Ele começa) no grande princípio [1p] (onde tudo começou na soberania, onisciência, 
onipotência de Deus) [1o] então desceu [2] para ser Palavra, expondo a Si mesmo. A Palavra não formou 
a Si mesma (em carne ainda, só foi falada en morphe, e ao falar traz isso.) mais tarde Ele Se torna carne, 
Jesus mortal para provar a morte por todos nós pecadores. 

 

21 Certo? Vamos para o parágrafo 65 agora: 
Quando Abraão se encontrou com Ele, (agora, você pode colocar isso como Jesus ou Deus. Eu 

acho que é a melhor maneira de fazer isso porque ele está falando de Deus tornando-Se posteriormente na 
carne de Jesus, vamos deixar isso lá para trás simplesmente como Elohim, Deus.) Quando Abraão se 
encontrou com Deus, Deus era Melquisedeque. (Agora observe o que ele diz sobre Melquisedeque ser o 
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que Ele é aqui [3], falando sobre hoje. E ele diz) Ele desvela aqui o que todos os atributos farão no tempo 
do fim. Cada filho de Abraão. (Agora, você quase tem que ouvir a fita aqui, eu acho, para ver se a 
pontuação está correta. E é por isso que isto pode ser muito, muito, difícil de entender.) Quando Abraão 
se encontrou com Deus, Deus era Melquisedeque. 

 

22 Em outras palavras, Melquisedeque era o personagem que Ele estava representando no grande 
drama. Certo? Deus... certo, vamos por isso aqui. Até aqui [2p], há um personagem no grande drama. 
Aqui embaixo [3p], há um personagem no grande drama. Aqui embaixo [5p] há um personagem no 
grande drama. Sempre Deus está no drama e Ele é a estrela de sua própria produção. [“Sim”] Todo o resto 
gira em torno Dele, mas tudo ao Seu redor contribui para a revelação, para a representação, para o grande 
drama, para a operação da onisciência que estava no Deus Todo-Poderoso. Certo, temos esses 
personagens aqui. Agora, vamos olhar de novo.  

 

23 Quando Abraão se encontrou com Melquisedeque... 
Ele foi o personagem líder de um grande sacerdócio e seu nome era Melquisedeque, que é o Rei 

de Justiça, também depois disso Rei de Paz [3rjp] colocando em ordem para um tipo perfeito de Jesus 
Cristo. Agora, Ele Se desvela aqui. Vê? Neste ponto. Ele começa a Se desvelar e o desvelar terá que ir 
para esta mesma hora, até que esteja completamente revelado. 

 

24 Agora, eu estou arriscando meu pescoço – vou ser honesto com você. Preciso crer em Deus da 
mesma forma que você crê para entender exatamente o que o irmão Branham está dizendo aqui. Ele Se 
desvela aqui [3rjp]. Agora ouça, Ele desvela aqui todos os atributos. Tudo bem, vamos chegar no azul 
aqui – todos os atributos. [O irmão Lee Vayle está preenchendo o círculo “Deus” com “*” – Trad.] Agora, 
Ele desvela aqui o que todos os atributos farão no tempo do fim. 

 

25 ...Cada filho de Abraão. (Agora, eu não sei se você precisa de um ponto aí. Eu acho que você 
deveria ter um ponto e vírgula, possivelmente, no final.) Cada filho de Abraão, cada filho da fé. (Deste 
modo o que nós estamos vendo então é que você verá desvelados todos os atributos) que são os filhos de 
Abraão e cada filho da fé – (Vê?) no desfecho final farão absolutamente a mesma coisa. 

Agora, para absolutamente fazer a mesma coisa, só pode significar uma coisa para mim: seguir o 
padrão idêntico. Isso é tudo que eu posso ver. Isso chegará ao padrão. 

 

26 Então tudo bem, quais são esses atributos? Estes atributos existiam antes que nada houvesse a não 
ser Deus. Assim, pois, estas são as sementes. Agora, eles não são apenas pensamentos. Nós mostramos a 
você isso e vamos mostrar a você novamente. Eles são os atributos reais, ou sementes, ou almas. Então 
vamos ver aqui – atributos, as sementes, as almas, filhos de Abraão, filhos da fé, bem que poderiam ser 
chamados de filhos de Deus também. O que mais você tem aqui? Atributos. Aqui está você. [1f] 

 

27 Tudo isso lhe diz literalmente isso no desfecho final. Agora, se o desfecho final é a Nova 
Jerusalém [8nj], e também poderia estar sob o Sétimo Selo, porque tudo se cristaliza e vai até o fim. 
Então, ou nós temos uma indução neste ponto para a Jerusalém e o final ou estamos olhando mais adiante 
para o final. Agora, você sabia que nós já temos uma outra sábia indução por que há um Trono Branco 
agora?  

 

28 Agora, mantenha os seus pensamentos comigo, não vá dormir sobre mim. Isso é difícil de se 
avançar e você não irá conseguir vagando em sua mente. Vá ouvindo atentamente porque eu estou me 
esforçando. E se eu estou lutando você vai lutar. Então me ouça. Ouça com atenção agora. Nós estamos 
olhando aqui, ele diz: 

 

29 ...No desfecho final, cada filho de Abraão, cada filho da fé com certeza vai fazer a mesma coisa. 
Mas eu quero ver como que nós temos que vir. 

Agora, “como nós temos que vir.” – você já sabe como você tem que vir. Você tem que ter estado 
lá, para começar, você tem que ser uma ovelha, você tem que ter um chamado, você certamente tem que 
ter sido eleito naturalmente junto com o espiritual, então você entra na predestinação. Então eu não creio 
que seja disso que ele esteja falando. Eu creio que ele está falando sobre entender isso, de que nós 
entenderemos nesta hora o que está acontecendo e o que irá acontecer, e nós dizemos: “Estamos 
identificados, somos uma parte dessa filiação”. [“Amém”] 
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30 Agora, temos que olhar para a Nova Jerusalém. Por quê? Porque são atributos, sementes, almas, 
filhos de Abraão, filhos da fé, filhos de Deus. Vê? Características. Todas essas coisas estão aí dentro e 
estamos olhando para elas.  

 

31 Agora, Jesus disse: “Eu vim de Deus e volto para Deus”. Ou Ele mentiu ou não mentiu. Agora, 
nós também como Jesus, viemos de Deus e voltamos para Deus, temos que cumprir os nossos ciclos, 
[“Amém”] mas isso será diferente de Jesus e isso tem que ser. Há uma diferença. Nós entendemos isso. 
Deste modo nós estamos olhando para isso, então. 

 

32 Quando Abraão se encontrou com (Deus, Deus estava interpretando o personagem de 
Melquisedeque, Rei de Justiça, depois disso Rei de Paz e Ele era o Sumo Sacerdote de Deus). Ele expõe 
aqui o que todos os atributos farão no desfecho final, cada filho de Abraão. Cada filho da fé fará 
absolutamente a mesma coisa. (agora, essa é a minha pontuação, não o que alguém tem aqui) Porém eu 
quero olhar como temos que vir. (os processos) Agora, podemos ver os atributos, filhos do Espírito. (Isso 
é tudo que podemos ser porque Deus é Espírito e aqui está a sua origem. Então, tudo bem), agora vamos 
ver os atributos. (Certo, talvez seja melhor eu colocar aí dentro, em vez de filhos de Deus, o qual é 
verdade, vamos chamar de filhos do Espírito. Certo.) Agora nós vemos os atributos, os filhos do Espírito.  

 

33 Isso é o que os atributos são. Os filhos têm começos, mas esses filhos não tiveram nenhum 
começo se eles estão em Deus e são parte de Deus. Como pode Deus perder uma parte de Si mesmo? 
Então ele está falando sobre começos por si só, algo que está acontecendo. Agora ele nos diz isso: “Nós 
lhe diremos como isso é feito”, diz ele. Certo... olhe isso, sou um calvinista bendito Deus, mais do que um 
calvinista – sou um calvinista com entendimento. Aquele sujeito não tinha isso.  

 

34 Agora nós vemos os atributos, os filhos do Espírito ainda não entraram no corpo forma-Palavra, 
uma teofania. 

“Ainda não entraram”. Isso significa que essas pessoas aqui têm que vir aqui. Vamos entender 
isso. Aqui está Deus novamente. Aqui é um atributo. Agora veja, o atributo aqui tem que chegar a uma 
teofania, “Theo” . Em vez disso, vai aqui para um corpo. Certo? Tudo bem. Isso é exatamente verdade. 
Agora: 

 

35 ...Os atributos que são os filhos de Seu Espírito, ainda não entraram no corpo forma-Palavra, 
uma teofania. (No que eles entraram?) Este corpo que está sujeito à Palavra e ao penhor – esperando 
pelo penhor da mudança do corpo.    

Deste modo a você foi dado um corpo aqui em carne e osso e esse corpo está sujeito ao batismo 
[6ses]. Você diz: “Por que você o chama assim?”. Porque esse é o penhor. [“Amém”] Efésios 1:13-14 é o 
penhor, o Santo Espírito que é o penhor.  

 

36 ...Agora, o corpo de carne está sujeito ao Espírito Santo.  
Eu vou colocar um “ES” aí. Para o batismo com o Espírito Santo. Porque está sujeito a isso? 

Porque ele tem o pequeno sujeito real nisso porque ele mesmo é esse sujeito. Somente os filhos de Deus 
podem receber o Espírito Santo e porque vocês são filhos, não se tornam filhos, mas porque vocês vieram 
daqui e vocês foram direto para lá. Ao ir lá para carne não se perde o que saiu daqui, [“Amém”] para o 
tabernáculo. Certo, agora: 

 

37 Agora nós vemos que os atributos que são os filhos do Espírito, (filhos de Abraão, filhos da fé, 
filhos de Deus), ainda não entraram (embora eles entrarão) no corpo forma-Palavra, uma teofania. Este 
corpo (aqui que nós temos) está sujeito à Palavra e ao penhor.  

Agora, como ele está sujeito à Palavra e ao penhor? Você diz: “Bem, eu creio que sujeito à 
Palavra significa teofania”. Eu não creio nisso exatamente. Eu creio que isso significa que é para a 
Palavra de Deus revelada que está sujeito. E eu acho que nós iremos descobrir isso, enquanto lemos mais 
adiante.  

 

38 ...Aguardando pelo penhor da mudança do corpo.  
Aguardando pela mudança do corpo para conseguir isso. [6fa] Agora observe, você sobe de volta. 

Por quê? Não me pergunte, pergunte a Deus. Eu não estou sendo um brincalhão, eu apenas fico aqui e eu 
só tenho que ver o que a Palavra de Deus diz e eu digo: “É isso mesmo, maravilhoso”. Mais tarde Ele 
pode nos mostrar alguma coisa, eu não sei. Agora: 
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39 ...Nós vemos os atributos, (agora estamos vendo pela Palavra revelada de Deus, pela Palavra), os 
atributos que são os filhos do Espírito, (os filhos de Deus e assim por diante) ainda não entraram no 
corpo forma-Palavra, a teofania. 

Mas temos entrado neste corpo de carne presente e estamos esperando chegar lá, e, evidentemente, 
a maneira como você irá chegar lá é pelo nascer do Espírito de Deus – batizado com o Espírito Santo – e 
pela morte. [“Isso mesmo”] Ou seja, esta forma aqui não irá fazer isso, a não ser pelo tempo que você 
chegar aqui e passar por aquilo que Deus quer que você passe você estará pronto para isso. [“Sim”] 
Certo? Claro que sim. Senão como que você irá ser qualquer outra coisa, certo? Nós estamos esperando 
por isso. Agora, estar neste corpo não significa que a semente não terá o corpo Palavra, você só tem que 
esperar por ele. Agora, deixe-me ver alguma coisa aqui. 

 

40 Nós vemos os atributos, os filhos de Seu Espírito. 
Agora, se nós somos filhos de Seu Espírito, então o Seu Espírito é o nosso Pai. Então agora Deus 

no princípio começa a Se manifestar [1p] como Pai sobre a própria base de que dentro Dele está para ser 
Pai, porque Ele é Pai. [“Amém”] Você não pode manifestar ser o que não está dentro de você. [“Sim”] De 
maneira alguma, você não pode fazer isso. Você tem que ser o que você é para manifestar-se. Assim, no 
Pai como parte da soma total de todos os Seus papéis, e você não pode dividir Deus, você apenas divide 
os personagens e as partes, e verifica-se que uma das partes é certamente o Pai.  

 

41 Agora, quando o pensamento formou uma divisão e um papel, então deve haver um começo do 
intérprete do papel. Então Deus, em Sua onisciência olha para a Sua onipotência [1o] e Ele vem para 
todos os personagens que Ele irá representar em todos os papéis. Certo. Agora, se o intérprete é Deus, 
então o início é onde Ele deve Se tornar en morphe e fazer o ato. Veja, o que está aqui, [1] Ele tem que 
fazer alguma coisa e entrar ali. [2] Isso é en morfe, [2em] Deus está fazendo algo sobre a forma. Certo. 
Deus é um grande ator e olhe, você vai perceber como Ele representa todos os papéis, Deus representa 
cada papel. Isso será surpreendente, espantoso, algumas dessas coisas. Eu só sei isso. Eu não sei muito 
bem agora, mas vamos continuar nos movendo. 

 

42 Agora, a diferença entre Ele e você como um filho... (Certo, a diferença entre Deus como um Filho 
ou a diferença entre Jesus e o filho ou a diferença entre Melquisedeque? Nós temos um pequeno 
pensamento aqui, não temos? Vamos ler e descobrir.) Agora, a diferença entre Ele [5] e você [6] como 
um filho... Veja, Ele era no início a Palavra, um corpo en morphe [2em]. Ele veio e viveu naquela Pessoa 
de Melquisedeque. [3] (Agora, o irmão Branham categoricamente disse que Deus... Melquisedeque era 
Deus. Agora ele está nos deixando um pouco confusos aqui, onde algo vai começar a se juntar). Ele veio e 
viveu naquela Pessoa de Melquisedeque. (Agora O temos começando aqui [2]) No princípio era a 
Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. (E...) 
Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. (Nós descemos até aqui) [3] 
...E a Palavra Se fez carne, e habitou entre nós e vimos a Sua glória, como a glória do unigênito do Pai, 
cheio de graça e de verdade (e assim por diante.)  

 

43 Agora lembre-se que vimos o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e Ele agora... Ele é a 
imagem de Deus, aqui não diz que Ele é Deus, diz que é a imagem de Deus. Ele é a irradiação expressa de 
Deus. Ele é a plenitude dos atributos da Divindade, assim, portanto, Deus deve ter operado desta maneira 
aqui atrás, e Ele estava, a fim de descer aqui embaixo. 

 

44 Agora vamos ver se podemos ver alguma coisa. Já oramos para que o Senhor nos ajude e eu 
confio que eu não vou ter que voltar e fazer um monte de esclarecimentos sobre isso, mas esta é a parte 
mais difícil de todas que eu conheço em toda a Palavra de Deus. Tudo bem. “Todas as coisas são de 
Deus”. No capítulo 5, de 2 Coríntios, versículo 18. 

 

45 E todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou Consigo mesmo por Jesus Cristo. 
Então existe uma interposição entre Deus e nós, e não me importa como alguém soletra – não me 

importa o que você faz sobre a interposição; a questão é que de alguma forma há uma interposição entre 
Deus e o homem. E a interposição está exatamente de acordo com Gálatas. “Há um só mediador entre 
Deus e os homens, Jesus Cristo homem”. Isso não é o que eu quero. A outra é: “Deus é um mediador de 
um” e não há tal coisa como um mediador de um. Em outras palavras, eu não sou mediador, se você e eu 
temos um problema, eu não vou mediar o problema, temos Alguém entre nós. Mas Deus não permitiu 
ninguém entre nós. Ele fez Sua própria mediação. Vamos entender isso. Agora:  
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46 E todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou Consigo mesmo por Jesus Cristo. 
Agora temos uma reconciliação que tem ido e mais uma vez Deus intervém Ele mesmo como o 

reconciliador. Quer saber? Isso é piscina suja. Entende o que estou dizendo? Eu sou uma espécie de 
piadista sobre isso, então você me entende. Vou entrar e mediar entre eu e você e dizer: “Isto seguirá da 
minha maneira. Vou reconciliar você comigo. Ei, eu farei isso e você irá gostar”. Não é piscina suja, eu 
tinha que dizer-lhe de modo que você entenda o que eu estou dizendo. Deus, em Seu próprio papel de 
personagem, Ele o faz. [“Amém”] E isso deixa um monte de gente confusa com trinitarianismo e Deus 
sabe o quê. Agora, vamos continuar a leitura. 

 

47 E tudo isto provém de Deus, (Não há nada que não seja de Deus) que nos reconciliou Consigo 
mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação; isto é, Deus estava em Cristo! 

Oh ouça, esta é a parte mais difícil. Eu gostaria que o irmão Branham e eu tivéssemos sentado e 
conversado muito sobre isso, ou ele aparecesse em um sonho ou eu receberia uma voz de uma sarça 
ardente, porque esta é a parte mais difícil. Deus falando em e através de uma máscara. Agora ouça, o 
irmão Branham diz: “A unção que saiu de Deus era Cristo”. Ele disse: “Eu vim de Deus e volto para 
Deus”. Estamos nós então olhando, agora, estamos nós então olhando para isso? 

 

48 No princípio Deus começa a formar e nessa forma quando Ele disse “Haja luz”, apareceu a luz 
como o irmão Branham diz em “Conduta e Ordem da Igreja”: “E como uma criança brincando ao redor 
do trono de Seu Pai, Ele começou a atirar e criar e mover as coisas no universo”, e o Pai dizia: “Isso é 
maravilhoso, isso é bom”. Depois Ele disse: “Façamos o homem à Nossa imagem”. Agora, isso é um 
grande mistério. Eu não vou levar você para um atalho como a maioria das pessoas fazem, porque eu 
estou absolutamente firmado de que existe um Deus, que é Espírito, e que Ele teve um Filho e isso 
começou bem aqui. [“Amém”] 

 

49 Agora, se Deus usou esta forma [2] e entrou nisso, ainda deu a isso o pleno direito de uma 
personalidade que Ele deve ter feito para manter uma conversa, porque Ele não estava falando Consigo 
mesmo, Ele desce aqui [3] em Melquisedeque, e depois Ele faz um verdadeiro ser humano [5], com uma 
vontade própria porque Deus não pode ser tentado e este homem [5] foi tentado. [“Amém”] Deus também 
não tenta ninguém, e este homem [5] foi tentado; e tudo isso veio daqui [1a] até aqui [5]. [“Amém”] É 
para isso que eu estou olhando. Isso pode parecer um enigma para você, me desculpe, mas eu tenho que 
olhar para isso. Agora ouça. 

 

50 Agora, a diferença entre Ele e você como um filho... Veja, Ele era no princípio corpo en morphe. 
Ele veio e viveu na Pessoa de Melquisedeque.  

Agora, ele disse que Melquisedeque é uma Pessoa. [3pp] E ele disse que uma pessoa é uma 
personalidade. Certo? Foi isso que ele disse? [“Amém”] O que foi isso? Foi o próximo passo a partir 
deste aqui. [Aponta do 2 para o 3] Ele disse que foi. Eu entendo isso? Não muito bem. Não. Mas eu posso 
crer nisso e estou fazendo o meu melhor para entender isso. Vou lhe dizer uma coisa, a minha falta de 
compreensão está me impedindo de certa forma, mas mesmo assim isso não me expulsa para fora da 
trilha – há um só Deus, que é Espírito. E eu não me importo com o que Ele faz e como Ele o faz. Mas de 
acordo com o irmão Branham, eu estou a aprender alguma coisa com isto que é valioso para mim. Então 
eu vou fazer o meu melhor para aprender isso. Eu não posso evitar isso. Eu apenas tenho que dizer a você, 
e se eu cometer um erro eu voltarei.                    

 

51 Agora, a diferença entre... (ele colocou a diferença entre Ele e você, a diferença é o que isso seria. 
Ou seja, há uma diferença entre Ele e você, ou Ele é diferente de você. Não me importo como você o diz. 
Há uma diferença). Ele era no princípio, a Palavra, o en morphe.              

Ele estava bem aqui [2]. Você e eu não estávamos, nós continuamos ali [1a], presos. Agora, nós 
estávamos trancados ali dentro [1a], mas nós viemos através da vida que Deus deu a Adão, e agora somos 
filhos caídos. Jesus não veio por esse caminho. Ele foi por aqui [3], e aqui [5]. Nós não fomos para ali [4]. 
Nós fomos para cá [6]. E lembre-se que primeiro foi Adão, e Eva estava em Adão e quando eles caíram 
[6ae] nós caímos [6fa]. Todo filho de Deus caiu, “Como em Adão todos os filhos morreram, do mesmo 
modo em Cristo todos serão vivificados”. Todo mundo voltará para Ele em um corpo. Eles voltarão para 
Ele em um corpo. Observe isto [Veja os 2 círculos lado a lado na parte inferior dos diagramas – Trad.] Há 
agora alguma diferença entre os dois? Nenhuma diferença, exceto que você tem uma metamorfose. Claro, 
isso é tudo, uma metamorfose. Eu não vejo nem um pouco de diferença. 
 



Doutrina da Mensagem 

                           11 

52 Certo, agora deixe-me ir para as minhas notas aqui para ver se eu posso encontrar alguma coisa. 
Eu escrevi isso. Vamos ver se eu vou concordar com isso. Agora, a diferença entre Ele e nós como um 
filho, o irmão Branham traz isso com relação a um espírito ou um corpo Palavra. Agora, essa é a 
diferença. Tem que haver alguma coisa lá dentro, e isso tem a ver com o corpo Palavra.  

 

53 Vamos mais adiante. Vamos tomar uma completa... tomar a filosofia completa da verdade sobre 
este assunto e citar em primeiro lugar Irineu: “Deus sendo um Salvador, foi necessário que Deus 
predestinasse um pecador, para que Ele tenha razão e propósito de ser”. Deus é o ator principal, Ele disse: 
“Eu tenho que entrar nisso para representar o papel de estrela. O Meu é o de redentor então verei aquelas 
pessoas com quem Eu trabalho, o Meu elenco com quem trabalho, que exigirá redenção. Então eles 
contornam isso e seguem por aqui”. Eles precisam. Como pode você resgatar uma parte de Deus? Não 
seja ridículo. Você não poderia derramar sangue para Deus. [“Amém”] 

 

54 Em outras palavras, este que está em Deus para Se tornar Zoe. Está no Zoe aqui embaixo que foi 
feito e o Zoe aqui não é o Zoe ali, [“Sim”] porque o Zoe soletra automaticamente propagação. Isso não 
pode se propagar. Esse não pode se propagar. Isto pode se propagar. 

 

55 Esse grego estúpido que escreveu aquela “Última Tentação de Cristo”. E aquele piolho pagão, 
Scorsese e o seu ator asqueroso Dafoe, eles queriam fazer de Jesus algum tipo de fantasia – eles estavam 
errados, mas eles poderiam ter se saído bem se eles tivessem feito o correto; porque sendo um homem, 
Ele sabia o que era desejar um ato de procriação, mas Ele nunca entrou nisso [“Amém”; “Sim”] e Ele 
nunca fantasiou como esses Judas fizeram. Oh, eu estou tão feliz que eles fizeram isso para crucificar 
Cristo novamente e fazer Dele alguma escória. Deste modo o juízo agora virá cada vez mais sobre a 
América, [“Amém”] e se você e eu queimarmos, nós pedimos por isso. Merecemos isso. Nós não 
tentamos mexer com a soberania de Deus. 

 

56 Irineu disse isso. Paulo disse também: “Como em Adão todos morrem assim também em Cristo 
todos serão vivificados”. E aqui no livro de Efésios l:3-4,9. 

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, O qual nos abençoou com todas as 
bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo; assim como também nos elegeu Nele antes da 
fundação do mundo. 

 

57 A eleição. Agora, o irmão Branham disse: “Deus não disse, ‘Eu escolho este e Eu escolho aquele 
e deixo esse’.” Claro que não. Eram os filhos, [“Amém”] e eles [1a ou 1f] já foram nomeados antes que 
viessem à terra e os seus nomes estão no Livro da Vida do Cordeiro. Não alguma ideia pagã estúpida que 
o legalista tem. Os arminianistas, e eu jamais creio em um arminianista por nada. Se eles mentem sobre a 
Palavra de Deus sobre o que mais eles irão mentir? Veja, esse é o começo da coisa toda.  

 

58 Agora, eu estou lendo aqui. Certo, isso também é Hebreus capítulo 2, sobre a diferença entre Ele e 
nós.  

Vemos, porém... Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da 
morte... 

Agora, você não pode chamar os anjos de teofanias, mas eles são assexuados. Eles poderiam ser 
tentados, eles foram e muitos caíram. Mas eles não são como você e eu que não têm os corpos. Assim, o 
seu pecado era um outro tipo de pecado. O orgulho levantou-se com Satanás, tentando assumir o Reino de 
Deus. Sabe de uma coisa? Os católicos dizem que farão isso. Agora os pentecostais estão indo fazer isso. 
[Fim de lado 1 – Ed.] (...) adoração, chamado para ser Deus. Você está cego nesta noite, irmão e irmã. 
Você precisa ter os olhos abertos. [Hebreus 2:9-11] 

 

59 Vemos, porém a Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da 
morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. (Ele tinha que estar na carne então) 
Porque convinha que Aquele, para Quem são todas as coisas, e mediante Quem tudo existe, trazendo 
muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o Autor1 da salvação deles.  
 

60 Agora, bem aqui diz a você que há um Deus, que é o Pai deste Homem, que é o nosso Autor, e Ele 
estava Nele, reconciliando Consigo o mundo. E Ele sempre esteve Nele a fim de trazer isso e realizar os 

                                                 
1 No texto inglês citado está “Captain” , que literalmente seria “Capitão”. A palavra grega é “archegón” que possui o sentido 
literal de “Iniciador” – N.T. 
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pré-requisitos e os requisitos para o Seu grande papel, seja qual fosse esse papel. E isso tinha que entrar 
em Zoe e Zoe é o lugar onde isso caiu. Certo, vamos continuar a leitura. 
 

61 Porque, assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um; por cuja causa não 
se envergonha de lhes chamar irmãos, (Então Jesus não Se envergonha de nos chamar de irmãos. De 
nenhuma maneira, meio e forma – porque nós somos). Dizendo: Anunciarei o Teu nome a Meus irmãos, 
cantar-Te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez: Porei Nele a Minha confiança. E outra vez: 
Eis-Me aqui a Mim, e aos filhos que Deus Me deu. (Agora, você pode... isso é, que é... você sabe o que 
aconteceu nos evangelhos.) E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, (Eles nunca 
participaram disso. Eles participaram disto.) também Ele participou das mesmas coisas, (Ele nunca tomou 
sobre Si sua carne e minha carne. Não senhor, estamos poluídos. Ele era completamente a carne que saiu 
da terra, pela vida de Deus no espermatozóide e no óvulo criados. Essa é uma grande diferença, querido. 
[“Amém”] É uma grande diferença. 

 

62 ...Participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse (ou reduzisse a nada) o que tinha 
o império da morte, isto é, o diabo; e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida 
sujeitos à servidão.  

Eles estavam sujeitos à servidão todos esses aí como aqui. [“Sim”] E lembre-se, isso 
eventualmente se torna um corpo completo de Cristo. Uma manifestação completa da teofania e carne que 
foram glorificados com a vida motivante e transfigurante do Deus Todo-Poderoso. Agora lembre-se, a 
vida transfigurante e transformante de Deus teve que descer e ser denegrida a fim de voltar. Tudo bem, 
isso é o versículo 17, aqui. 

 

63 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.  

Então Deus veio em carne humana em Cristo. Deus estava em Cristo. Ele estava nisso e Ele fez a 
reconciliação entre Ele e nós, e Ele sempre faz isso dessa maneira porque Ele é o personagem principal, 
Ele é o papel principal de produtor2, Ele é o papel de produtor, e Ele é o personagem em cada papel que é 
o chefe. E se Ele não é, você está fora. Assim é como Deus é, o irmão Branham mostrou que Deus 
contornou a organização, a religião e os teólogos para trazer um pequeno companheiro humilde como 
William Branham em cena e ter o que ninguém mais tinha. [“Amém”] Louvado seja Deus. Deixe os 
católicos elegerem um papa. Deixe os protestantes elegerem os seus papas. É tudo a mesma coisa. Eu não 
dou a mínima. Nós não temos nada a ver com isso. Deixe as pessoas fazerem o que quiserem. Deixe-me 
continuar lendo também. 

 

64 Então aqui nós vemos Deus em Seu grande drama, com Deus, a estrela, e todos os outros 
complementários. Você e eu estamos complementando a Deus e o tempo todo estamos dizendo: “Ó 
Senhor, estamos tão irados com as amarras pagãs, ó Deus, nós estamos bagunçados do mesmo modo”. E, 
de fato estamos, mas estamos complementando a Deus. Estamos complementando a Deus e nós somos 
estrelas em sua grande representação.  

 

65 Ora, Deus é Espírito e Nele está Zoe. [1z] Agora, Ele em forma de Espírito é Pai e Zoe para trazer 
à manifestação e Ele pode, e traz, portanto traz filhos – o Filho e os filhos. Ele traz o Filho e os filhos e 
Ele trouxe à luz os filhos antes que Ele trouxesse o Filho na semelhança de homem e na carne para 
condenar o pecado na carne e nos libertar. 

 

66 Certo, vamos começar a ler este texto e descobrir a verdade. Filhos e Filho. Diz aqui em Gálatas 
3:26-27: 

Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. (Isso o prova) Porque todos quantos 
fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem 
livre; não há macho nem fêmea; porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então 
sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. (e continuemos a leitura. Gálatas 4) 
Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino em nada difere do servo, ainda que seja senhor de 
tudo. 

 

                                                 
2 Do inglês “maker” , “produtor”, “fabricante”, “criador”, “feitor” – N.T.  
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67 Você tem um monte de adultos ali [6]. São tantos chamados quantos você pode olhar para isso e 
dizer que eles são adultos, mas eles são crianças. Em outras palavras, cada uma dessas criancinhas têm 
que ser trazidas por Deus. Agora vamos lê-lo novamente. 
 

68 Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino em nada difere do servo, ainda que seja 
senhor de tudo; mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo pai. Assim 
também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos 
do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a 
lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção (colocação) de filhos. 
 

69 Ou seja, reconhecendo, Deus nos reconhecendo, e nós reconhecendo a nós mesmos. Assim como 
o irmão Branham disse: “Virá um tempo”, e deveria ser agora mesmo, “quando você perceberá que você 
sempre foi salvo” – você é um filho de Deus. 

 

70 E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de Seu Filho, que clama: Aba, 
Pai. Assim que já não és mais servo, (servo para o pecado na carne) mas filho; e, se és filho, és também 
herdeiro de Deus por Cristo. (Em outras palavras, você volta para a sua herança. [“Amém”] Oh, ouça, 
isso não é o que Efésios [Capítulo 1:5-11] nos diz aqui; que estávamos Nele) E nos predestinou para 
filhos de adoção (colocação) 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... (e assim por diante) ...Descobrindo-nos o mistério da Sua vontade, segundo o Seu 
beneplácito, (e assim por diante) ...na dispensação da plenitude dos tempos, para que Ele possa reunir 
em um todas as coisas em Cristo Jesus, até mesmo aqueles que estão Nele, em Quem também fomos feitos 
herança... 

 

71 Isso era seu e o diabo roubou de você e Cristo trouxe-o de volta, [“Sim”] mas você sempre foi um 
filho de Deus. [“Amém”] Sabe, ouça, vou dizer a você, a teologia mais podre, fétida e liberal de todo este 
mundo veio sob a face do homem, os arminianistas, e eles disseram: “Vocês são réprobos e Deus desceu e 
salvou uma cabra, e Deus desceu e salvou um porco”. Ele nunca salvou uma cabra e Ele nunca salvou um 
porco e jamais salvou uma galinha. Isso é uma mentira do inferno e se você acredita nisso e aceita isso em 
seu crânio hoje há algo de errado com o seu espírito e há algo de errado com o meu. 

 

72 Vamos entender isso e eu vou lhe dizer uma coisa, esse espírito era tão forte no pentecostes que 
ainda assola nesta congregação e eu sei disso – posso dizer a você porque me incomoda também. Agora 
sente-se aí e aceite isso, porque você sabe que isso é a verdade. Há somente umas duas pessoas que eu 
poderia treinar para obter isso direito e alguns filhos que foram instruídos a partir dos joelhos de seu pai e 
de sua mãe. Não alguma oração estúpida e preconceituosa ou algum catecismo ou algo assim. Mas Ele 
diz: “Ouça filho, você é Meu filho, você é Minha filha”. E eu posso dizer agora por suas atitudes e 
aptidões que você é um filho de Deus e não deixe que ninguém jamais te afaste disso. Os liberais dizem 
por aí: “Somos todos filhos de Deus”, mas depois negam o nascimento virginal e tudo mais. Você não é 
mais filho de Deus do que um porco, e Deus não tem porcos, Ele não tem cabras, e Ele não tem galinhas. 
Ele tem ovelhas [“Amém”] e Ele tem águias. [“Sim”] Qualquer outra coisa é uma farsa.  

 

73 Oh seu diabo nojento, mentiroso fedorento, que é tudo que ele sempre foi. Quanto mais eu olho 
para os mosquitos mais eu espero vê-los queimar por 15 milhões de anos e o diabo por trilhões e trilhões, 
e depois começar tudo de novo. Você diz: “Você é vingativo”. Eu não sou vingativo, eu estou muito feliz 
de voltar para Ele. Vamos continuar lendo aqui. 

 

74 Agora vamos observar em 1 João 4:16. Nós vamos mostrar a você algumas fraseologias aqui 
agora que você simplesmente tem que aceitar a fraseologia disso. A fraseologia começa em 1 João 4:16, 
vamos ver onde estamos indo. 

E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor; e quem está em amor 
está em Deus, e Deus nele.  

 

75 Certo? Aqui, é onde isso diz aqui. Certo, deixe-me ver, eu quero... 1 Pedro e... não, deixe-me ver, 
eu quero 2 Pedro neste momento. 2 Pedro 1:11. 

Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo... 

 

76 Peço perdão, eu também queria 1 João 4:14. 
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E vimos, e testificamos que o Pai enviou Seu Filho para Salvador do mundo.  
Essa é a palavra que eu queria e aqui mais uma vez diz: 
...nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

 

77 Agora, vamos para 2 Timóteo 1:10 
E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, e 

trouxe vida e imortalidade...  
 

78 Certo? Agora vamos para 1 Timóteo 1:1 
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus 

Cristo...  
Agora, quem é chamado de Salvador agora? Deus. Três vezes Ele é chamado de o Senhor Jesus 

Cristo, agora Ele é chamado de Deus. 
 

79 Agora vamos para o que eu acho que é 1 Timóteo 2:3. 
Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador,  
Ora, Deus é chamado de Salvador. Decida-se. Agora vamos para Judas no versículo 25, e ele diz 

aqui: 
Ao único Deus, nosso Salvador, 
 

80 Há somente um deles. Bem, você diz: “Esse é Jesus Cristo, porque esse é Deus”. É melhor você 
ter cuidado, porque isso é ambos. Deus não poderia se tornar Salvador a menos que Ele estivesse na carne 
do Senhor Jesus Cristo. Foi o Cristo, que era a vida de Deus que morreu. Então, o que você tem é que 
você tem ambos envolvidos. Deus é o Salvador, e como que Ele faz isso? Ele faz isso ao descer aqui. Ele 
estava aqui, agora Ele está aqui. E agora Ele está aqui pelo batismo; restaurando-nos de volta a Deus, 
fazendo a reconciliação. Isso é como você descobrirá que o irmão Branham disse: “O corpo torna-se 
agora sujeito à Palavra e ao Espírito”. Nós não chegamos a esse ponto, nós vamos chegar lá.  

 

81 Certo, agora é evidente que a resposta a respeito de Quem é o nosso Salvador está em 2 Coríntios 
5:18-19, Deus estava em Cristo reconciliando Consigo o mundo. Assim, vemos no grande drama que o 
Numa – que é o Espírito – e o Zoe de Deus poderiam trazer os filhos que caíram e então Deus na Pessoa 
de Seu Filho unigênito – personalidade – no mesmo corpo de Seu Filho unigênito poderia redimir a todos 
os filhos que estavam perdidos.  

 

82 Agora, aqui nesta mensagem, vemos o en morphe estendido aos filhos e até mesmo por serem 
membros são um corpo, ou en morphe para Deus, como Deus deseja em Seu drama. Todos estes se 
tornam um en morphe para Deus pelo fato de que você é um filho e o batismo com o Espírito Santo 
distingue você exatamente como distingue a Jesus. Como Ele sabia que Ele era um Filho? Porque o 
Espírito Santo veio sobre Ele. Como você sabe que você é um filho? Porque o Espírito Santo vem sobre 
você. [“Amém”] Agora coletivamente nos tornamos um corpo. Estamos “en morphados”, mas esse en 
morfe contornou este en morphe. Agora, vamos deixar isso bem fixado. Quem se importa? Basta deixar 
isso aí fixado. 

 

83 Então isso é o salvo... e, portanto, esse é o salvo e sua salvação é toda de Deus. Cada um destes 
que caiu aqui... bem, vamos ver. Caiu aqui, veio para baixo, esses que estavam aqui vieram para cá. Cada 
um desses, vê? Isso mostra o Salvador e eles e a salvação perpetrada por este Salvador, você entende? 
Olha, Deus, Filho, Deus no Filho, nós estamos aqui embaixo, tudo isso é de Deus, tudo isso é de Deus. 
[“Amém”] É por isso que Deus tem o Seu próprio Zoe, Ele tem o Seu próprio cosmos, Ele tem tudo o que 
é Seu e se você não estivesse em Deus você nunca seria uma parte disso. [“Amém”] Agora, isso leva você 
de volta para o que o irmão Branham está nos mostrando aqui e quer passar para nós. Certo, deixe-me ir 
mais adiante agora. 

 

84 Agora, a diferença entre você e Ele como um filho... Veja, Ele foi no princípio a Palavra, [2] Ele 
estava em corpo en morphe, [2em] Depois Ele veio e viveu nessa Pessoa Melquisedeque, [3] (outra coisa, 
a Pessoa, a Sua personalidade, outro en morphe, Ele tinha um monte de “en morphes”. Então mais tarde), 
nós nunca mais ouvimos sobre Melquisedeque, porque Ele Se tornou Jesus Cristo. (Agora), 
Melquisedeque, você não mais ouve Dele porque da próxima vez que Ele aparece no corpo humano... 
(está aqui [5] porque aqui [3] Ele estava fazendo algo especial. [“Amém”; “Sim”] Agora Ele está fazendo 
algo especial aqui [5]. Vamos observar isso. Certo, deixe-me ler minhas notas aqui). Nós nunca mais 
ouvimos sobre Melquisedeque, porque Ele Se tornou Jesus Cristo.  
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85 Assim, Deus pôs de lado essa forma e habitou não apenas em uma forma humana, mas agora em 
um verdadeiro ser humano. Isso é o que diz em Hebreus. A figura essencial aqui é Deus em um homem. 
Deus habitando em parte de Sua própria criação, de acordo com Apocalipse 3:14. Vê? “O princípio da 
criação de Deus”. Agora percebemos que Deus na forma única de um homem, não um homem como nós, 
tornou-Se nessa forma [3]. Agora ouça, um sacerdote do Deus Altíssimo – não ao Deus Altíssimo. Ele 
não era um sacerdote para o Deus Altíssimo. Não. Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo e Ele 
ministrou os símbolos do corpo e do sangue para Abraão. Isso está certo? Ele nunca ofereceu nada para 
Deus nessa forma como Melquisedeque.  

 

86 Ele era o sacerdote de Deus e para o homem. A forma [3] era de um sacerdote de Deus, mas Deus 
estava na forma de um homem naquele momento e Deus ministrou os símbolos para os eleitos. Deus 
tornou-Se um sacerdote para o homem ministrando ao homem. Isso é exatamente o que Ele sempre faz. 
Jesus era um sacerdote dos homens, mas para Deus. Hã? Não há problema em ficar em silêncio. Vamos 
descobrir se podemos encontrar isso. No capítulo 5:1-3 do livro de Hebreus. 

 

87 Porque todo o sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas 
coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados; (Um sacerdote do homem 
para Deus) E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados; pois também ele mesmo está 
rodeado de fraqueza. (é dessa maneira, como um bom pastor deveria ser). Por esta causa deve ele, tanto 
pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, 
senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não Se glorificou a Si mesmo, para 
Se fazer sumo sacerdote, mas Aquele que Lhe disse: Tu és Meu Filho, hoje Te gerei. 
 

88 Para fazer o quê? Para ofertar a Deus pelos homens; um sacerdote dos homens para Deus. E ele 
disse também em outro lugar: “Você é um sacerdote segundo Melquisedeque. Você agora vai ofertar de 
volta para os homens”. Bem, Ele não ofertou? [“Amém”] O que Ele deu de volta para nós quando Ele 
subiu ao alto? Seu Espírito. Ele O ofertou de volta. Certo, nós entendemos isso. 

 

89 Deixe-me continuar lendo. Agora, esse tempo foi depois que Abraão tinha vencido sua batalha. 
Agora ouça, quando Ele apareceu a Abraão isso foi antes que Sodoma e Gomorra fossem queimadas, isso 
foi antes que o filho viesse. Certo? Leiam suas Bíblias. [“Amém”] Genesis 12, ele saiu e daquele 
momento em diante houve um confronto com Deus e você está olhando para o Melquisedeque de Deus 
ministrando aos homens e quando chegou a hora de Abraão oferecer o seu filho, Deus ministrou a 
Abraão, parando Abraão de ministrar a Ele, porque o tipo estaria errado. Ele forneceu o Seu próprio 
carneiro, o Seu próprio Filho. Deus ministrando, profeta, sacerdote, rei, o criador, Filho, chame do que 
quiser – Deus ministrando. [“Sim”] Certo, é por isso que é de graça.  

 

90 Agora esse tempo foi depois que Abraão tinha vencido sua batalha. O próprio Deus ministrou a 
ele, mas através da forma de um homem, e da mesma forma hoje. O próprio Deus, “Porque o Senhor 
desceu com alarido e voz de arcanjo”. E não existe tal coisa como um verdadeiro alarido a menos que 
haja um reavivamento de cura. Então Deus corteja a Noiva pela manifestação do poder – aí está, e você 
pode fazer o que quiser sobre isso. [O irmão Vayle aponta para o quadro do irmão Branham com a 
Coluna de Fogo – Ed.] 

 

91 Se você quer mesmo ser um bom católico, você pode ir longe com isso. Coloque essa foto na sala, 
é a antiga da Coluna de Fogo sobre a cabeça do profeta. “Creio que tu és o meu Deus”. Agora você não é 
muito de um católico. A reza católica aos santos. Então se você perder algo você ora por um santo. 
Tolice. Você irá para o inferno ao fazer isso, você merece ir para o inferno também. Os protestantes não 
são melhores por repetir o Credo dos Apóstolos, que é católico. Dogmas e credos e um monte de lixo que 
veio do diabo.  

 

92 Você não consegue entender o que está acontecendo em nossos dias? Aí está o Sumo Sacerdote aí. 
[“Amém”] Aí está o Cordeiro [“Sim”] porque sem Deus nesse Cordeiro Jesus não poderia ter feito nada 
por nós. Deus tinha que estar ali. [“Amém”] Deus ministrando. Todo mundo quer ministrar, você tem que 
estar louco. Primeiro de tudo deixe Deus ministrar a você. O irmão Branham disse: “Uma boa esposa 
permite ao marido sair e obter isso e fazer isto. Ele traz isso para ela, então ela ministra de volta para 
ele o que ele traz”. Deus trouxe um corpo neste mundo e pelo Espírito eterno foi dado de volta para Deus. 
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93 Tudo bem, vamos continuar lendo aqui, falando. Agora observe, Jesus de acordo com Hebreus 5 
ofertou a Deus, mas uma vez que Ele não nasceu de Levi, Ele tornou-Se apenas temporariamente um 
sacerdote para Deus, mas, desde então, Ele é um sacerdote de Deus e ministra para nós a Palavra viva, 
especialmente à luz de Apocalipse 3:20-21: “Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a Minha voz 
[aponta para a foto novamente – Ed.] e abrir a porta, Eu virei a ele e cearei com ele e ele Comigo”. “Vou 
te alimentar com o Meu pão, vou dar-lhe a Minha vida”. [“Sim”] Deus ministrando para uma Noiva.  

 

94 Agora, se você não consegue entender então a chamada que entrou em Mateus 25, eu não entendo 
onde você está porque a chamada era: “Saia e encontre-O”. As cinco prudentes e as cinco néscias saíram. 
Todas elas eram virgens, mas apenas aqueles que puderam vê-Lo e conhecê-Lo foram as que entraram. 
Agora, você reconhece hoje sobre o que estamos falando? Ele está aqui no quadro, o irmão Branham nos 
disse. “Deus é o Seu próprio profeta”. Então não é estranho para Ele fazer Sua obra sacerdotal para nós e 
ministrar para nós. Isso tem que ser assim. Olhe para o juiz. Ele disse: “Por que você é a Noiva perfeita, 
justa e sem pecado do Senhor Jesus Cristo. Você nem mesmo fez isso”. Oh, que coisa! Fale sobre 
ministrar. Quem é Deus, para Deus? Somente aqueles a quem a revelação vem, o entendimento da luz. 
Portanto esta é definitivamente uma parte da revelação, essa mensagem sob o Sétimo Selo.                  

 

95 Então vamos continuar a leitura. 
Agora, a diferença entre Ele e você como um filho... Vê? Ele estava no princípio (e assim por 

diante. Agora) nós nunca mais ouvimos sobre Melquisedeque [3] porque Ele Se tornou Jesus Cristo [5]. 
(Assim é quando você ouve novamente). Melquisedeque era o sacerdote, mas Ele tornou-Se Jesus Cristo. 
(A manifestação da vida do papel principal, o personagem) e você contornou isso. [4]         

 

96 Quem é você? Não é o seu corpo. O irmão Branham diz: “Meus olhos, meu nariz, meu isso, meu 
aquilo, quem sou eu?”. Ele disse: “Quando você nasceu Deus lhe deu um espírito”. Quando você respira, 
vê? Você está apenas chutando músculos e nervos até aquele momento, os músculos sacudindo, nervos. 
Mas há um espírito esperando para entrar em você. Não é você que está entrando em você. O que é você 
naquele momento? O você nesse momento é uma alma e um corpo. Qual foi o momento antes disso? Um 
óvulo e um espermatozóide para trazer um corpo, mas nesse espermatozóide estava uma vida. [“Amém”] 
De onde ela veio? Veio de Deus ao mesmo tempo – assim diz. [“Amém”] Todos os filhos de Deus 
desviados. Então quem é você? O atributo, a alma, o gene, chame como quiser.  

 

97 ...Agora, você contornou essa manifestação porque nessa forma [2] Jesus sabia de tudo. (João 17: 
“Restaura a glória que Eu tinha Contigo antes”. Ele teve uma pré-existência em uma forma pré-existente). 
E você nunca foi capaz de saber disso ainda. (Isso é ainda, mas você irá saber. Vê?) Você veio como 
Adão: (“Você veio como eu”, disse William Branham. Agora ouça), você se tornou, (E eu gosto do termo 
“tornou-se”. Você metamorfoseado) ...Desde o atributo [1a] para a carne [6], para ser tentado. (Certo) 
Você veio do atributo para a carne, para ser tentado. 

É melhor eu escrever. Quantos minutos nos restam aproximadamente? Nenhum tempo mais?  
 

98 ...Você se tornou do atributo para a carne, para ser tentado. (Agora, isso para mim não é só uma 
frase, isso é realmente um título. Não uma descrição, é uma pessoa.) Você veio como eu, você se tornou 
do atributo, (a semente, é uma alma desencarnada, que contornou a teofania) para a carne, para ser 
tentado. Mas, quando esta vida terminar aqui... (o que acontece é de acordo com 2 Coríntios 5) “Se este 
tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando”. Assim é para onde vamos; que é a Palavra. 
(Esse corpo, corpo Palavra) [4]. Então, podemos olhar para trás e ver o que fizemos. (Ou seja, nós 
chegaremos a um entendimento quando deixarmos este corpo [6] e irmos para esse [4]. Você está 
totalmente acordado, você não morre.) Então podemos olhar para trás e ver o que nós fizemos. Agora, 
nós não entendemos isso. Nós nunca tornamos a Palavra; nós apenas nos tornamos carne humana, não a 
Palavra. Mas (um dia nós iremos, e depois vem a clareza dessa revelação que no momento só podemos 
crer) 

Eu mesmo escrevi isso aí. Quanto tempo ainda temos? [Alguém fala – Trad.] Oh, temos um pouco 
mais. 

 

99 E olhe claramente, (e olhe), isso se torna claro que você nunca será a Palavra a menos que você 
fosse um pensamento no princípio. [1a] 

Você não pode ser isto [4], a menos que você fosse isto [1a] e porque você perdeu isto [4] e foi 
para cá [6], não se preocupe, você ainda será isso [4]. Oh que coisa, isso é fantástico. [“Sim”] Isso é tudo 
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que eu preciso saber, minha mente vai parar de ir boing, boing, boing. Que Deus tenha piedade dos 
pobres velhos mestres, eles são piores do que os profetas. O profeta, ele só fica louco com seus nervos. 
Nós ficamos loucos perguntando o que Deus vai nos dar para dizer às pessoas. Agora, isso significa que 
ninguém – exceto aqueles Nele, os genes – podem ter esses corpos Palavra. Ninguém além deles, só eles 
têm direito a eles e você foi um pensamento no princípio. Em outras palavras, quando Deus começou a 
fazer todas essas coisas, e essas coisas, você absolutamente então tinha direito a elas.  

 

100 ...Isso prova a predestinação de Deus. Vê? Você não pode ser a Palavra a menos que você seja 
um pensamento.  

Agora, vamos esclarecer isso um pouco. Eu não me lembro disso, mas está na câmera. Talvez eu 
estarei aborrecido que isso esteja na câmera, eu não penso assim. Estou fazendo o melhor que posso. Se 
há alguma coisa que vem à tona... você me conhece, eu voltarei e tentarei ajudar se eu puder. Tudo bem, 
ele diz aqui: “Você não pode ser a Palavra a menos que você seja um pensamento”. Tudo bem, até aqui 
[1], a menos que você esteja aqui [1a] não pode estar aqui. [2] 

 

101 Agora, só um minuto. Você não pode ter um pensamento a menos que você seja um pensador, ou 
então a fraseologia não está exatamente correta. Agora, eu já te mostrei isso uma vez. Eu te mostrei como 
isso está certo. Vê? Agora, você era um gene, aqui [1a] então Deus teve um pensamento sobre você e isso 
foi um pensamento predestinado. Ou seja, tinha que acontecer não importa qual caminho levasse, para 
que isso estivesse absolutamente em conformidade com o que havia aqui de acordo com o que estava em 
Deus. Agora, essas outras aves aqui [9], semente da serpente e tudo mais, Ele só tinha um pensamento a 
respeito deles e eles não estavam aqui dentro [1a]. [“Isso mesmo”] Eles eram os que são ditos na Palavra: 
“Eles foram preordenados a isto”, isso significa que foi escrito a respeito deles. Você entende? [“Amém”] 
Você entende? Bom, então você entende o que estamos dizendo aqui. 

 

102 Tudo bem, o Grande Pensador tinha pensamentos sobre Suas sementes. Não seria natural para um 
pai se ele soubesse que poderia fazer alguma coisa por seu filho, e dizer: “Agora esse filho e aquele filho, 
quero lhes dizer algo: você vai ter dentes retos e cabelos encaracolados, e você vai ser exatamente assim. 
Você será de 1,82 m de altura. Ele pesará cerca de 81 kg, magro, isso é bom. E ele vai fazer isso, e ele vai 
ter isso e colocará ele aqui, e colocará ele aqui”? Agora ouça, se nós sendo um bando de cabeças 
estúpidas podemos planejar para os nossos filhos e querermos que seja assim, o que dizer de um Deus 
amoroso? E Ele pode fazer isso. A predestinação é tão lógica como levantar de manhã e dormir à noite, e 
se você não pode ver isso você está mais morto do que um Dodô3. [“Isso mesmo”; “Sim”] Não se 
preocupe com o Arrebatamento, você não chegará a isso. Não se preocupe com isso, você não chegará a 
isso. De jeito nenhum.  

 

103 Se você não consegue ver a eleição, a predestinação, a presciência e você pudesse ver por si 
mesmo, se você pudesse fazer algo e então Deus é algum coelho estúpido ao lado de você? Deus é 
alguma espécie de poste ao lado de você? Por que você tem amor e Deus não tem amor? Você tem 
inteligência e Deus... vamos lá, você está insultando a Deus. Eu lhe digo que Deus quebrará nossos 
dentes... você não vai precisar colocar aparelho nos dentes, Deus irá colocá-los. As pontes não fariam 
nenhum bem quando Ele leva até o fim. Só estou lhe dizendo. Pode soar como uma piada, mas eu estou 
falando sério aqui. Eu quero dizer isso, não se engane com Deus, irmão e irmã. Vê? 
 

104 ...Veja, você não pode ser a Palavra. 
Você nunca pode estar aqui [4], a menos que você fosse um gene ali em cima [1a] e os 

pensamentos de Deus estivessem sobre você de modo que os genes e os pensamentos são um só. Por que 
razão? Tem que ser porque está em Deus e, portanto, está com Deus e em Deus. Absolutamente. E Deus 
estava em Cristo. “Eu vim de Deus e volto”. Você e eu também. Sim senhor. Olhe para a nossa forma de 
voltar. Glória a Deus. Antes que invoquemos Ele responde. Simplesmente um enorme Espírito amável de 
Deus.  

 

105 ...Você tinha que estar em Seu pensamento para começar.  
Agora, você tinha que estar em Seu pensamento, agora “em” como oposto a “ser” Seu 

pensamento. Na realidade nós somos o Seu pensamento e estamos em Seu pensamento. Estamos em Seus 
genes e somos os Seus genes e viremos de acordo com o padrão que Ele quer para os Seus genes. Você 
não pode perder isso, eles são uma e a mesma coisa. Vê? Agora: 
                                                 
3 Tipo de um pássaro extinto – N.T. 
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106 Mas, veja, a fim de ser tentado, ou ficar em tentação, (em outras palavras, ficar aí e ser tentado), 
você teve que contornar a teofania [4]; você teve que vir aqui em carne [6], para ser tentado pelo pecado. 

Agora, você teve que contornar a teofania. Ou seja, se você não tivesse contornado a teofania você 
não teria sido capaz de ser tentado e ser pecaminoso. Você não poderia fazer isso. Você seria como Jesus. 
Como que você precisaria de redenção? Mas veja, Adão contornou isso, então Eva contornou isso através 
de Adão. O que aconteceu? Fiuu! [O irmão Vayle assobia – Ed.] Todos eles caíram, todos. Nós caímos 
com eles. Todos contornaram isso. Vê? Agora: 

 

107 ...Então se você peca... 
Agora, só um minuto, quem é você? Como você fará um gene de Deus pecar? Bem, nós temos três 

partes. Nós somos corpo, alma e espírito. Então isso tem que vir de algum lugar. Vê? O pecado não pode 
ficar sobre a alma. Na alma reside o poder de decisão. Sim ou não a Deus – incredulidade. E toda a 
incredulidade é pecado e é um fato bem aí de que isso é uma coisa passiva. Isso é um julgamento, mas 
com a influência da carne e do espírito de decisão, como aconteceu com Adão e Eva, que pode ser 
corrompido. E, portanto, você tem pecado na carne. Aquele que é nascido de Deus não pode pecar. 
[“Sim”] Você não pode fazer isso, o irmão Branham vai citar isso. Só quero chamar isso à sua atenção 
agora para olhar para isso, vamos falar sobre isso mais tarde. 

 

108 Tudo bem agora, vê? Agora, Jesus não contornou a teofania [2], mas Ele pôs Melquisedeque de 
lado [3], e assumiu o manto de carne [5] para ser o Salvador da humanidade. Você e eu contornamos [4], 
e nós nos tornamos pecadores na carne. [6] 

 

109 ...Agora, se você pecar, (agora, observe agora o que ele disse), então, se você pecar. (Agora 
observe o que ele diz sobre isso.) “Tudo o que o Pai Me deu [1a] virá a Mim, e Eu o ressuscitarei no 
último dia”. Veja, você tinha que ser em primeiro lugar. E então veja, Ele veio direto para a linha 
regular, de atributo para... (atributo).  

 

110 Em outras palavras, ele está dizendo a você aqui que cada um destes que caiu em pecado – porque 
Deus permitiu isso – Ele sabia que eles fariam isso, mas que eles seriam levantados, então ele disse: 
“Veja, nós tivemos que vir pela carne em primeiro lugar [6]. Não pelo corpo Palavra [4], depois você vê 
que Cristo desceu na linha regular [5]. Direto para baixo, para baixo, para baixo, e nos levou de volta”. 
Certo. Parágrafo 70: 

 

111 Antes da fundação do mundo, seu nome é colocado no Livro da Vida do Cordeiro. [Isso será 
mostrado nos diagramas de “Quem é Este Melquisedeque? Nº. 7” – Trad.] (Agora você está olhando para 
o fato de Deus ter feito tudo isso antes que Ele Se movesse para o reino de onde Ele teria uma criação 
para cair. Número um,) coloca o seu nome no Livro da Vida do Cordeiro. (Número dois), depois disso 
Ele Se tornou a Palavra, teofania [2], que poderia aparecer e desaparecer [3]; e depois Ele Se tornou 
carne, e Ele não podia aparecer e desaparecer [5]; (Ele poderia sair do caminho, cegando os olhos deles 
e assim por diante, mas eles puseram as mãos sobre Ele e O mataram.) Mas depois Ele voltou novamente, 
ressuscitado no mesmo corpo em estado glorificado. Mas você contornou a teofania [4] e tornou-se uma 
carne de homem [6], para ser tentado pelo pecado. (Agora, em Hebreus 12:1-17 diz isso e nós vamos 
revê-lo no próximo domingo, se eu estiver pregando, o que eu não sei). “Então, se este tabernáculo 
terrestre se desfizer [6], temos um já esperando”. [4] 

Isso é maravilhoso. [“Amém”] “Você quer dizer que nós que estamos aqui na carne e pecando 
subiremos de volta para lá?”. Absolutamente, subiremos de volta. Sim, ouça.                        

 

112 ...E então, “Se este corpo terrestre se desfizer, temos um já esperando”. Nós ainda não temos os 
corpos, (corpos Palavra) [4]. Mas olhe, quando este corpo aqui (carne) [6], recebe o Espírito de Deus, 
(não diz sua alma, não diz que o seu espírito recebe; aqui diz que o seu corpo recebe. O que é redimido? 
Seu corpo. Onde foi que o sangue caiu? Na terra. O que está limpo? Os celestiais, purificados. Vamos 
continuar olhando. O Espírito Santo lava tudo. Agora ouça.) Mas veja, quando o corpo recebe o Espírito 
de Deus, a Vida Imortal dentro de você, isso lança este corpo em sujeição a Deus. Aleluia!                         

 

113 Então aqui você tem... você tem o corpo que desce até aqui [6]. Ele contorna isso aqui [4], e vem 
para cá [6]. Aqui há todos os tipos de pecado em curso nesta carne aqui [6] e este pobre homem interior 
odeia isso. Ele está desconfortável, ele quer alguma coisa e ele quer alguma coisa até o dia em que ele 
morre. Mas agora quando o Espírito Santo entra, o batismo vem aqui [6ses] e enche a carne, “então isso 
torna o corpo sujeito à Palavra”, o que antes não poderia ser. Como alguém pode estar sujeito à Palavra 
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se ele não conhece a Palavra? Então primeiro de tudo o Espírito Santo tem que lhe trazer a Palavra, o qual 
é o Espírito que diz à Igreja em todas as eras, então Ele tem que vivificar isso para você.  

 

114 Agora você está onde estava Abel, mas você não está onde Caim estava. E agora você pode tornar-
se sujeito porque veja, você tem uma reconciliação com Deus, você tem o sacerdote de você para Deus, 
agora você tem o sacerdote de Deus ministrando de volta. [“Glória a Deus”] E nós estamos chegando ao 
próprio tempo do fim, o próprio cumprimento da coisa toda. Então “esta Vida Imortal dentro de você”, 
mais adiante neste velho corpo de carne [6], o “Espírito Santo entra e agora você tem algo para te 
ajudar”  [6ses]. 

 

115 Agora, a coisa mais importante, qual é a coisa mais importante na vida? A coisa mais importante 
na vida é o quê? A batalha da mente. Você tem que crer em quem e o que você é. Você tem que crer em 
quem e o que Jesus Cristo é e o que Ele está fazendo. Você tem que ter fé nessas coisas. Você tem que 
conhecer a Palavra e crer na Palavra e entender que a Palavra de Deus irá trazer a você o que a Palavra de 
Deus deve trazer a você. Quando você começar a entrar nisso, e você e eu começarmos a fazer isso, então 
nós descobriremos que o corpo torna-se sujeito e eu vou lhe dizer uma coisa: há pessoas nesta igreja e eu 
vou me incluir – apesar de estarmos cada vez mais sujeitos ao Espírito de Deus através da Palavra, mas eu 
vou lhe dizer – temos um longo caminho a percorrer. Sem insultar ninguém, mas eu sou uma pessoa 
diferente, e muitos de vocês são também, e você sabe disso. 

 

116 Vou lhe dizer uma coisa, apenas continue ouvindo, continue crendo que haverá uma Noiva nesta 
igreja pela graça do Deus Todo-Poderoso. [“Amém”] Isso é com Deus sobre quantos existem; mas eu 
estou convencido destas coisas. Faça o que você quiser. Você pode enfadar a sua vida, faça o que quiser. 
Esse é o problema com todos nós, estamos enfadando nossas vidas com muitas coisas.  

 

117 Nossos vídeos cassetes talvez entrem em nossas cabeças. Agora, eu pedi a vocês que se reunissem 
numa sexta-feira, para descobrir o que o irmão Branham disse sobre filmes e essas coisas. O que você 
descobriu sobre isso? É melhor você expulsá-los. Dizem-me que o sujeito que tentou ler o meu caráter 
disse que eu tinha um ministério ruim e um histórico ruim. Eu entendo que a igreja dele está cheia de 
TVs. Talvez sua casa tenha muito videocassete e tudo mais nela. Eu não estou dizendo... Estou deixando 
você... eu prego esta Palavra. Faça o que você quiser, eu não monto em rebanho de ninguém porque se 
essa Palavra não estiver em minha alma e em sua alma, eu estarei pregando em vão de qualquer maneira. 
[“Sim”] Deixe eu lhe dizer uma coisa, se eu tomar uma xícara de concreto... não concreto mas de 
cimento, eu acho que tenho uma xícara de farinha para o meu bolo e para as minhas panquecas, [Risos – 
Trad.] você irá descobrir. Vamos nos levantar e nos despedir. Eu te amo – não pense que não. 

 

118 Pai celestial, mais uma vez Te louvamos e Te agradecemos por Teu amor e bondade para conosco 
esta noite, ó Deus, nosso Pai. Nós apenas oramos em nome de Jesus Cristo para que seja o que for que 
temos necessidade do Senhor que isso tenha sido entregue.  

 

119 Agora Pai, eu fiz o melhor que posso. Eu não digo que eu fiz o melhor que posso Senhor, como se 
não houvesse algo melhor que pudesse ser feito, mas neste ponto, Pai, eu não sei o que mais eu poderia 
ter feito ou dito, ó Deus. Tentando obter essa coisa certa Senhor. Mas Pai, se eu não estou exatamente 
certo em algumas coisas, sei que eu estou exatamente certo em algumas outras coisas e por isso não 
tivemos uma noite inteiramente desperdiçada. Nós tivemos pelo menos uma noite para entender este 
grande mistério aqui que está chegando e vamos ver mais e mais pela Tua graça Pai, nesta mensagem, 
porque eu sei que esta mensagem é o sopro do Espírito.  

 

120 Isso é vivo e verdadeiro e cada vez Senhor que chegamos a um ponto difícil Tu és tão bom para 
simplesmente nos ajudar durante todo o tempo, e eu quero Te agradecer, meu Deus, com o que Tu nos 
ajudaste. Eu percebo Senhor, o quão tolos, o quão estúpidos... e como é bom que sejamos tão tolos e tão 
estúpidos que não possamos fazer nada e deixarmos que a Tua luz entre Senhor e, então, isso é 
maravilhoso, porque aí está a resposta, aí está a paz. Amém, aleluia. Aí está tudo de que se trata Senhor, 
quando Tu trazes isso.  

 

121 Pai, abençoe a cada um nesta hora aqui nesta igreja, ó Deus. Eu rogo em nome de Jesus que não 
haja nenhum homem, mulher ou criança, que não conheça o Teu poder e conheça a Tua graça e conheça a 
Tua misericórdia Senhor, e que esteja animado e emocionado esta noite, ó Deus, e comece a se mover em 
frente. Ajude-nos, Senhor, Deus do céu, como o profeta estava tão assustado e com medo de que 
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estaríamos ocupados com tantas coisas nessa hora. A grandeza do Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, vejo 
isso em todos os lugares e eu vejo o pior de tudo em minha própria vida Senhor.  

 

122 Pai, ajude-nos a todos esta noite. Deus vivo, ajude-nos. Senhor, eu diria melhor, faça alguma coisa 
por nós e conosco que abra os nossos olhos e os nossos caminhos e as nossas maneiras em tal hora como 
esta, ó Deus, para que nós tolamente não percamos nada, mas para que possamos apreender cada pitada 
da graça que venha em nossa direção, e todas as oportunidades para a fé em tudo que poderia ser do 
Senhor, para lançar mão, ó Deus, e para que assim muitas pessoas não tenham sequer que se incomodar 
em fazer isto, tanto mais como o dia se aproxima, Senhor, para se reunirem.  

 

123 Pai, sabemos em nossos corações que não há nenhum lugar como este lugar quando estamos 
reunidos. Não importa para onde vamos, o que fazemos, não há nada para tocar isso, então eu me 
pergunto por que somos tão relutantes em vir tantas vezes? Ajude-nos Deus Pai do céu, sabemos como o 
irmão Branham disse assim, e todo mundo sabe: “é nas pequenas coisas, e não nas grandes coisas”. As 
grandes coisas sempre dão conta de si mesmas, é naquelas pequenas coisas. Ajude-nos hoje a este 
respeito.  

 

124 Pai, novamente eu rogo para que cada pessoa seja abençoada. Que o amor de Deus varre em 
nossos corações, mentes e almas, nossos corpos ó Deus, tão plenamente conscientes de si que o próprio 
doente entre nós fique curado, ó Deus. Isso é o que estamos desejando e de ver algum crescimento, 
alguma coisa. E Senhor Deus, se nós... algumas orações podem passar, mas sabemos que esta oração não 
precisa passar porque Tu disseste: “No último dia Tu derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne”. Até 
mesmo como em um Judas, Senhor, poderia ter o Espírito derramado, que sai lá para fora com o resto 
deles.  

 

125 Pai, eu ficaria feliz com uma igreja assim, eu ficaria muito feliz de ver o Teu Espírito aqui ó Deus, 
a Tua Presença Se movendo entre nós, o próprio enfermo entre nós curado Senhor. Pai, o sinal da 
ressurreição e todas estas coisas Pai, que eu cobiço, e sem desprezá-las nem por um minuto, Senhor, eu 
quero elas neste lugar aqui, pois Senhor, Tu ainda sabes que ainda há somente um sinal, ainda há apenas 
uma coisa que prova e que é isso: “o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os 
que são Seus”. Acima de tudo Senhor, Tu sabes que nós não temos que saber mais.  

 

126 Então Pai, nos encomendamos a Ti. Nós certamente nos encomendamos. Deus nosso Pai, nós nos 
encomendamos a Ti e pelo poder de Deus repreendemos o diabo, e cada fonte que vem à nossa mente até 
que a vida assuma cada vez mais da morte e o corpo responda mais e mais à graça de Deus. Em nome de 
Jesus Cristo nós oramos. Amém. 
  

“Leve o Nome de Jesus Contigo”. 
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“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”. 
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