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Por mais estranho que possa parecer

só será possível até que todos os Seus planos sejam inteiramente consumados
Sua obra prima será quando a Nova Jerusalém, a Cidade Santa
Céu e uma Nova Terra recriados, habitada por Deus, a Noiva, Seus assistentes, os 144 mil e os 
súditos resgatados do lado de fora, o
perfeição da Sua sabedoria e da Sua m

 
Nos dias de Paulo o povo ainda estava imaturo para compreender toda a verdade

eternos de Deus, mas esta é a era em que a Noiva recebe a maturidade para compreender todos os 
Seus desígnios e os mistérios que haveriam de ser 
perfeito. 

 
Cada era teve a sua semente que foi semeada adequadamente em um solo devidamente 

fertilizado, mas é somente nesta última era que o grão 
a Noiva, o Corpo místico de Cristo
as eras passadas já chegaram ao seu fim. 
vida de uma maneira como 
manifestando um reflexo de Sua 
serem de atributos idênticos, e é por essa razão que a Noiva deseja o que Deus quer, porque Ela é 
feita segundo a Sua imagem, e somente a verdadeira descendência de Deu
da maneira como Jó fez. 

 
Jó não precisou morrer e aguardar por uma ressurreição

para que algum dia ele pudesse se defrontar 
ele O conheceu; e da mesma maneira
Sua Palavra revelada, de modo 
O visse antes que Ela fosse transformada para a Ressurreiç
eternidade se misturam. A Noiva é beneficiária de tudo aquilo que está dentro de Deus e que 
sido planejado para Ela, o qual Lhe provoca uma forte atração.

 
O fundo clama ao fundo. 

tem prometido lhe oferecer. Abraão clamava por uma cidade e partiu sem tê
Noiva igualmente tem ansiado estar na Cidade
um fundo para responder, e tudo porque a
eles. 

 
Agora a vida eterna tem florescido completamente e o seu fruto perfeito nasceu, onde um 

Deus soberano mediante a Sua onipotência e onisciência tem trazido o S
final de modo que todos os Seus 
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INTRODUÇÃO 

or mais estranho que possa parecer para a mente humana Deus deseja ser cumprido, e 
todos os Seus planos sejam inteiramente consumados

Sua obra prima será quando a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, for estabelecida sobre um Novo 
Céu e uma Nova Terra recriados, habitada por Deus, a Noiva, Seus assistentes, os 144 mil e os 
súditos resgatados do lado de fora, onde antes que eles clamem, Deus lhes responde. Essa é a 
perfeição da Sua sabedoria e da Sua mente infinita. 

Nos dias de Paulo o povo ainda estava imaturo para compreender toda a verdade
, mas esta é a era em que a Noiva recebe a maturidade para compreender todos os 

Seus desígnios e os mistérios que haveriam de ser revelados, pois Ela tem recebido aquilo que é 

Cada era teve a sua semente que foi semeada adequadamente em um solo devidamente 
somente nesta última era que o grão é liberado da palha e da casca para produzir 

o de Cristo, enquanto que as eras anteriores não puder
as eras passadas já chegaram ao seu fim. Esta semente agora amadurecida está manifestando uma 

de uma maneira como nunca foi revelada antes, pois é a vida 
Sua própria natureza. Semelhantes devem produzir semelhantes e 

serem de atributos idênticos, e é por essa razão que a Noiva deseja o que Deus quer, porque Ela é 
Sua imagem, e somente a verdadeira descendência de Deus poderá se dirigir a 

Jó não precisou morrer e aguardar por uma ressurreição, como ele assim 
ele pudesse se defrontar com Deus e O visse face a face

maneira, a Noiva agora está vendo a Deus face a face 
de modo que Ela seja confrontada por Deus, pois era necessário que a Noiva 

O visse antes que Ela fosse transformada para a Ressurreição, neste momento em qu
A Noiva é beneficiária de tudo aquilo que está dentro de Deus e que 

, o qual Lhe provoca uma forte atração. 

O fundo clama ao fundo. Existe no filho de Deus uma fome inata por tudo aquilo q
Abraão clamava por uma cidade e partiu sem tê

igualmente tem ansiado estar na Cidade Santa, e se há um fundo desejando 
tudo porque a descendência espiritual de Abraão sabe o que espera por 

vida eterna tem florescido completamente e o seu fruto perfeito nasceu, onde um 
Deus soberano mediante a Sua onipotência e onisciência tem trazido o Seu desejo final a um povo 

Seus planos se encaminhem para uma consumação.

 
 

Deus deseja ser cumprido, e isso 
todos os Seus planos sejam inteiramente consumados, e a consumação da 

for estabelecida sobre um Novo 
Céu e uma Nova Terra recriados, habitada por Deus, a Noiva, Seus assistentes, os 144 mil e os 

de antes que eles clamem, Deus lhes responde. Essa é a 

Nos dias de Paulo o povo ainda estava imaturo para compreender toda a verdade e os planos 
, mas esta é a era em que a Noiva recebe a maturidade para compreender todos os 

ados, pois Ela tem recebido aquilo que é 

Cada era teve a sua semente que foi semeada adequadamente em um solo devidamente 
liberado da palha e da casca para produzir 

as eras anteriores não puderam fazer isso. Todas 
está manifestando uma 

vida zoe do próprio Deus 
Semelhantes devem produzir semelhantes e 

serem de atributos idênticos, e é por essa razão que a Noiva deseja o que Deus quer, porque Ela é 
s poderá se dirigir a Ele 

assim pensava que seria, 
com Deus e O visse face a face, pois ainda em vida 

a Noiva agora está vendo a Deus face a face por meio de 
, pois era necessário que a Noiva 

ão, neste momento em que o tempo e a 
A Noiva é beneficiária de tudo aquilo que está dentro de Deus e que havia 

Existe no filho de Deus uma fome inata por tudo aquilo que Deus 
Abraão clamava por uma cidade e partiu sem tê-la visto, mas agora a 

desejando isso, deve haver 
piritual de Abraão sabe o que espera por 

vida eterna tem florescido completamente e o seu fruto perfeito nasceu, onde um 
eu desejo final a um povo 

m para uma consumação. 
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1 Vamos orar. Gracioso Pai celestial, queremos mais uma vez 
expressar nossa gratidão e amor para Contigo e por Tua bondade 
manifesta a nós, Senhor. Somos gratos por isso. Isso estimula a 
nossa fé para sabermos que isso é exatamente a razão do porque Tu 
fizeste isso, para que pudéssemos ter fé para esse fim, sabendo que 
Tu fizeste uma promessa quando esteves aqui na terra. Tu disseste: 
“Na casa de Meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, Eu já 
vos teria dito. Vou lhes preparar um lugar. E quando Eu voltar 
novamente, onde Eu estiver, estareis vós também”. Senhor, 
sabemos que isso já está acontecendo. Isso já está, não em questão 
de apenas devido ao processo se aproximando, mas isso está em processo agora. E o povo, Senhor, está 
apenas esperando por esse último e definitivo fôlego e os corpos mortais para serem levados daqui. Muito 
obrigado. 

2 Dá-nos nesta manhã, Senhor, a capacidade de entrarmos no Espírito de Deus e do profeta, e desta 
hora, Senhor, para ver e saber o que o nosso Pai celestial tem preparado para nós, ao descer para cá para 
garantir isso a nós, porque somos uma parte disso. Senhor, nós não podemos esquecer-nos do fato de que 
o profeta veio para isso mesmo. E que possamos nos esforçar dia após dia com a Tua ajuda para 
entrarmos naquele lugar do Espírito de Deus, e naquele lugar secreto e tranquilo, longe de todas as 
tempestades e trovões da vida e estarmos Contigo nessa doce comunhão que está garantida a nós. 
Enquanto falamos sobre essas coisas, sentimos apenas como parar agora mesmo, porque nos sentimos tão 
longe da realidade. E, no entanto, sabemos que isso está bem aqui. 

3 Pai, vivifica-nos esta manhã, rogamos, ó Deus. Esse é um desejo sincero de nossos corações, não 
importa o que dizem os nossos lábios em outras vezes, o que os nossos ouvidos ouvem, e os nossos olhos 
vêem. O que os nossos desejos possam ser, ó Deus, sabemos que este é o grande desejo. Vivifica isso para 
nós. Nós seremos diligentes para dar-Lhe o louvor no Nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. 

4 Agora, ontem à noite começamos a mensagem “O Cumprimento de Deus”, e falamos sobre o fato 
em um pequeno prefácio antes da mensagem, de que parece incomum que Deus desejasse cumprimento 
quando você entende que o próprio Deus é soberanamente onisciente e onipotente, e que Ele pode fazer 
qualquer coisa que Ele queira fazer a qualquer momento que Ele queira fazê-lo. E nós poderíamos pensar: 
“Bem, se eu estivesse nessa posição, eu estaria cumprido só por estar nessa posição”. Isso não é verdade. 
O que está por dentro da pessoa deve ser cumprido a fim de que a pessoa tenha um cumprimento. 

5 É como disse Irineu: “Deus sendo um Salvador, foi necessário que Ele predestinasse um pecador 
que exigisse a salvação, a fim de dar a Si mesmo uma razão e propósito de ser”. E isso seria também o 
mesmo que Deus sendo um Curador, Deus sendo um Pastor, Deus sendo um Rei, Deus sendo um Senhor, 
Deus sendo um Guerreiro, Deus sendo um Homem forte. Todas essas coisas que teriam que ter alguma 
manifestação decorrente, e também a progressão disso, a fim de que Deus seja cumprido. 

6 E assim, por estranho que pareça, nós estamos olhando para o cumprimento de Deus em Si mesmo 
e em nós quando olhamos para a Nova Jerusalém. E foi para isso que nós olhamos na noite passada, e nós 
queremos, talvez, com a ajuda do Senhor... E eu sei que terei que correr em um tempo curto novamente, 
então talvez terminemos numa quarta-feira ou algo assim. Eu tenho exatamente onde eu queria ir ontem à 
noite, para que eu tenha os meus temores esta manhã. 

7 Vamos olhar para esta Escritura que eu li no outro dia, mas eu não vou tomar muito tempo como 
da última noite. Não vou comentar sobre isso. Aqui diz em 1 Coríntios 13:9-12, e enfatizando o versículo 
9: 
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Porque em parte sabemos, e em parte profetizamos... 
Veja, e isso é parte da revelação do próprio Deus, deste livro sendo um livro de profecia. E assim, 

Paulo disse: “Olhe, vem aí um tempo em que podemos revelar totalmente a Deus”. Porque o livro não é 
apenas um livro de profecias, o livro é uma profecia a respeito de Deus. Você entende? 

8 Agora ouça com atenção, pois com a ajuda de Deus eu vou medir cada palavra. Isso será de 
benefício para nós. Veja, existem algumas Escrituras aqui que as pessoas não entendem, e torcem para 
sua própria destruição. Agora olhe, eu não posso impedir um homem de cometer suicídio. Mas, não leve a 
família com você. Certo? Os pregadores são responsáveis. Não deixe que ninguém vos engane; os 
pregadores são responsáveis por cada palavra que dizem. E eu sou responsável por lhe dizer a verdade 
aqui. E eu direi, pela graça de Deus. Eu não tenho medo, pois confio no Senhor para me ajudar. 

9 Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado... 
E “perfeição”, é claro, significa “uma consumação”, “acabamento”, “um polimento”. E, portanto, 

se você tivesse que acrescentar uma coisa ou tomar uma coisa a partir disso, você não seria mais perfeito, 
veja. É por isso que você não pode acrescentar uma palavra ou tirar uma palavra. E eu confio que você 
entende isso. 

10 Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino... 
Mas agora estamos em Hebreus 5, entrando no capítulo 6, que é a maturidade com base na 

comunhão de Melquisedeque. Agora eu estou sobre algumas de suas cabeças, mas por favor, tenha 
paciência comigo. Deus vai nos ajudar. 

11 Mas veja bem, tudo isso deve ser nesta hora, ou não é bom para nós. William Branham, se ele não 
estivesse cem por cento atual, e nós em dia com ele, há algo de errado. Porque ele disse: “A de Lutero 
terminou. Está morta. A de Wesley acabou. Está morta. A do pentecostes terminou. Está morta. É joio”. 
[“Amém”] Então essa é a atual. [“Isso mesmo”] Vê? 

12 Como eu disse ontem à noite: “Olhe no espelho”. Temos espelhos por toda parte. Olhe-se no 
espelho. Você é a herança de Deus. 

“Mas eu não me pareço muito bem”. 
Ninguém disse que você parece bem; você pode parecer muito áspero. (...) Você sabe o que eu 

estou tentando dizer a você, não é? Olhe, não importa como você se parece. É o que Deus disse. Isso não 
é um concurso de beleza. Ele não era bonito. Não era para ser. A beleza está nos olhos de quem vê. Para 
quem você está olhando esta manhã? Se você está olhando para Cristo, a imagem volta a um belo – um 
belo filho de Deus. Idade adulta. Melquisedeque. Comunhão. Vê? (...) 

13 Agora diz: 
...discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 
A grande Cidade à vista. A comunhão de Melquisedeque. “Eu virei novamente e vos receberei. As 

mansões do Pai estão prontas”. Adultos. 
Você diz: “Irmão Vayle, é um pouco infantil ter esses sonhos”. 
Você mente para si mesmo e para Deus com essa atitude! [“Amém”] Não é infantil; é adulto. 

Muito de um homem esteve com saudades do céu prematuramente. Muito de um homem escreveu uma 
música e cantou uma canção prematuramente. “Tempo de Colheita” – uma pequena dama pentecostal. 
Ah, ela tinha uma voz fantástica. A Igreja Pentecostal Unida em St. Louis, creio eu. Ela cantava “Tempo 
de Colheita”, sem saber que o pentecostes é o joio. As chaves do Reino são suas e minhas, irmão e irmã. 
Nós podemos cantar “Tempo de Colheita” hoje. Recolher o trigo no celeiro. Certo. 

14 “Aquilo que é em parte acabou”: 
Porque agora vemos por espelho em enigma... (Quando foi isso? Nos dias de Paulo. Mas vem aí 

um tempo de “face a face”. E eu vou levar você à Escritura e mostrarei o que é isso. Mas então...) ...mas 
então veremos face a face; agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido.  

Então nós estamos olhando para o pensamento aqui: “de volta aos dias de Paulo”. Ora, o próprio 
Paulo não olhava através de um espelho por enigma. Não, não. As pessoas que olhavam. Porque ele teve 
a revelação “face a face”. O mesmo que Moisés. Vê? Mas para as pessoas estava escuro. Não era hora 
ainda. Por quê? Porque a luz não havia subido nisso. 
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15 Sabe aquela Luz celeste de Jerusalém, onde o Deus e o Cordeiro são o templo, e a Luz aumentou 
em nós? Por que deveríamos estar gritando? [“Amém”] Ninguém pode se alegrar como nós nos 
alegramos, se nos soltarmos, meu irmão e irmã. A Luz que começou no leste veio para o oeste. E não há 
nenhum outro lugar para ir, mas vai de volta a Sião, que é um representante terreno da verdadeira Sião. A 
Luz está nascendo sobre ela. 

16 Quem você acha que está aqui? “O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei 
medo?”. O Deus vivo. É por isso que ele pregou “Melquisedeque”. É por isso que ele pregou “O Futuro 
Lar da Noiva Terrenal”. Ele disse: “Eu conhecerei como eu sou conhecido”. 

17 Em Jó 42:1-6... não precisamos ler isso. Lemos ontem à noite. Ele quer um confronto com Deus. E 
ele disse: “Eu quero confrontar a Deus, e eu quero obter algumas respostas de Deus”. Agora, ele não era 
presunçoso, mas no capítulo 19 ele disse: “Eu sei, eu vou ficar na terra. E eu sei que depois que os vermes 
comerem esta minha carne, na minha própria carne eu ficarei aqui e eu falarei com Deus, e eu O verei”. 

18 Mas você sabe de uma coisa? Ele não precisou morrer e esperar pela ressurreição. Deus 
confrontou-o sobre a terra, dando-lhe uma ressurreição espiritual. E a mesma coisa aconteceu conosco 
hoje. Você não tem que esperar para confrontar a Deus. 

19 Irmão e irmã, ouçam. Esqueça Lee Vayle. Você pode ter seus pensamentos sobre mim. Creia no 
que quiser e pense no que quiser. Isso não importa. Estou ciente agora do Trono Branco na Presença do 
Deus Todo-Poderoso. E não haverá nenhuma mudança entre agora e depois. Você está ouvindo o que eu 
estou dizendo? Não haverá mudança entre agora e depois. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? 
Olha-me nos olhos. Quero olhar para você, irmã – você. Quero olhar para todos vocês. E eu quero isso 
bem entendido: (...) [o tempo e a eternidade se misturaram. O Sétimo Selo está em andamento direto até a 
Nova Jerusalém.] 

20 Não há nenhuma mudança. Você mudará apenas a sua geografia. E você está cristalizando agora. 
Olhe-se no espelho. Alguns dias a partir de agora, e alguns dias, e de novo e de novo, você vai ver que 
você está cristalizando. Não há nenhuma mudança se aproximando, irmão e irmã. A partir deste ponto, 
isso vai direto até o Trono Branco, no momento da apresentação da Árvore da Vida. E mais uma vez 
podemos caminhar até lá como Adão que foi proibido de viver eternamente. Os justos são justos; o 
imundo são imundos. É o fim. 

21 No que os pregadores se apóiam então para negar a carne em sua congregação? No que eles se 
apóiam? Eu tenho uma controvérsia, meu irmão e irmã, e não apenas com você nos bancos da igreja, 
porque você pode ser puramente um laodiceiano. Eu tenho uma polêmica com o nicolaísmo. Eu quero 
sair de ambos para a glória de... Não, eu não quero sair para a glória de Deus. Vou ser honesto. Quero sair 
por minha própria causa. E se Deus deve ter alguma glória, então eu serei duplamente abençoado. É uma 
porção dobrada. Jó viu face a face antes da Ressurreição. Ele não tem que esperar para o confronto. Tudo 
bem. 

22 Podemos ir para Apocalipse 21:1-8, 22, 27. Todos vocês sabem disso. Eu não tenho de ler isso 
novamente. Aí vemos a Nova Jerusalém, que era a glória de Deus, que era a expressão completa de Deus 
quanto relacionado à avaliação de Deus. Avalie o seu Deus, meu irmão e irmã. A Nova Jerusalém e a 
glória de Deus estão aí na Noiva! Essa é a minha avaliação de Deus. E “Antes que eu clame Ele 
responde”. E não há noite; não há nenhuma lágrima. Não há suspeita; não há nenhuma escuridão. Há uma 
paz perfeita que exala, vibra e ecoa através de nossos corpos. Sim, ecoando a paz e pulsando com a paz. 

23 Você diz: “Eu não sabia que isso poderia acontecer”. 
Isso é verdade, e você não vai saber até que isso aconteça, no sentido da integralidade. Mas deve 

ser agora que temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo na evidência de uma visitação de Deus 
e de um confronto antes de uma ressurreição e “nós conhecemos como somos conhecidos” – “Aquilo que 
é perfeito vier”. E você está olhando mil anos além, o que é um pontinho. [O ir. Vayle estala os dedos – 
Ed.] Uma pintinha. Isso de repente golpeia em cheio a casa, não é? Eu senti isso passar por cima da 
congregação. Eu não sou um profeta, mas eu sei quando alguma coisa acontece de vez em quando. 

24 Jó disse: “O tempo todo, no meu tempo, enquanto espero, e a ira de Deus se retirou, e eu posso 
estar lá”. Deixe-me dizer uma coisa: a ira de Deus se desviou de mim e de você, e não temos que esperar 
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na sepultura. Eu poderia, mas você não. Há jovens sentados bem aqui dos quais estou tão orgulhoso, que 
eu poderia exclamar. Estou tão orgulhoso que eu me pergunto como que você consegue ser tão abençoado 
por viver nesta época e não ser contaminado. Não que vocês não sejam pecadores, mas é uma realidade 
que poucas pessoas poderiam saber, [e que você possui]. 

25 Agora, usando as Escrituras – quatro conjuntos – eu as uso para nos dar uma compreensão de que 
Deus já determinou em Sua soberana vontade trazer os Seus escolhidos a uma posição e condição de 
extrema satisfação, onde não só são Seus filhos cumpridos, mas o próprio Deus, que tem a capacidade 
infinita, também está cumprido; e Ele Se alegra sobre Si próprio. 

26 Agora, sente e pense um pouco. Por que isso não deveria ser outra coisa? Diga-me, por que 
deveria ser? O Deus infinito. Certamente que Ele poderia ter tido um esquema melhor e um plano melhor! 
Mas Ele não quis. Ambos, Deus e os homens estão finalmente e perfeitamente posicionados para a sua 
satisfação. E, por fim, a vida eterna floresceu completamente e nasceu o seu fruto perfeito. Um Deus 
soberano tem trazido o Seu desejo final para o Seu povo final, a partir de Sua onisciência e onipotência de 
acordo com Isaías 65:17-25, o qual já lemos. 

27 E eu organizei estas declarações por fatos em quatro partes das Escrituras: 

1) Em 1 Coríntios 13:12 temos a promessa de que chegará um tempo em que Deus não será mais 
um Deus de mistério, mas conheceremos como somos conhecidos. Este é um princípio 
fundamental para o homem como ele compartilha a sabedoria espiritual infinita. Chegamos à 
filiação adulta e podemos entender as coisas de Deus. E isso, é claro, é Efésios 1:17. 

2) Em Jó 42:1-6 encontramos Jó exigindo de Deus a revelação de Si mesmo com base na sua fé 
do que ele sabia, quando ele falou em Jó 19: “Eu ficarei aqui na terra”. Agora lembre-se, esta 
é a revelação que o irmão Branham pregou: “O Poderoso Deus Desvelado” e “Cristo é o 
Mistério de Deus Revelado”. Em Jó 19:25-27, vemos que Jó tinha certeza de que algum dia 
ficaria face a face com Deus e que conheceria como ele era conhecido, a comunhão final 
como visto em Melquisedeque. 

3) Em 2 Coríntios 3:18 Paulo nos assegura que isso é verdade; e como uma revelação dada 
pouco antes da Ressurreição, apesar de não ser uma manifestação física até Apocalipse 21, e 
então, está cumprido. E, 

4) Em Apocalipse 21:1-5, o qual nós sabemos o que é: verificamos que Deus é visto e conhecido 
e habitando em harmonia, reinando sobre o Seu povo, exatamente como lemos em Isaías 65, 
que mostra que toda a Escritura se reúne para o um fim: a Nova Jerusalém. 

28 Agora, o que estamos vendo é isto: o cumprimento do próprio Deus, e que é a Nova Jerusalém 
habitada por Deus e a Sua Noiva e pelos 144.000 sobre a terra recém recriada com todos os outros 
resgatados do lado de fora da cidade, com nada a não ser a perfeição por dentro e por fora ao tempo em 
que “antes que eles possam clamar Ele responderá”. Esta é a conclusão final do Deus infinito. Aí está, 
portanto, isto é nada além do que Deus poderia ou desejaria para Si mesmo, e, certamente, nada além do 
que nós desejaríamos, pelo menos quando se trata de redenção. Pode haver algo mais do que isso, mas na 
redenção não. 

29 Em outras palavras, esta Noiva e a Cidade Santa e o Cordeiro e Seus assistentes e Seus súditos 
fora da Cidade, é a obra-prima de Deus. É o melhor de Deus. É a perfeição de Sua sabedoria e de Sua 
mente infinita. O homem não quer isso. O homem quer um espetáculo à parte; ele quer um circo. Eu vou 
dizer uma coisa, este é um tempo de teste hoje para saber se somos a Noiva ou não. E eu odeio dizer essas 
coisas, porque eu posso ser culpado como os outros. Mas eu tenho que ser honesto. 

30 E eu me pergunto quantos de nós aqui hoje de manhã está no espírito da Nova Jerusalém? Agora, 
não diga que você está, se você não estiver. Mas leve a isso sério e sonda o teu coração, e descubra o que 
é que está parando você. Você pode ter que dizer: “Bem, eu sou um crente faz de conta, irmão Vayle; eu 
sou um incrédulo, irmão Vayle”. 

31 Eu não ligo para o que você é. Isso é entre você e Deus. Mas é o meu trabalho ficar aqui e dizer-
lhe essas coisas, porque este não é um lugar de comunhão; esta é uma casa de correção, e este é um lugar 
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onde os espíritos se alinham com o Espírito do Deus Todo-Poderoso, porque o Espírito de Deus está na 
Palavra. E eu estou lhe dizendo dessa Palavra o melhor que eu sei. 

32 Isso está sob o Sétimo Selo, meu irmão e irmã, quando o tempo e a eternidade se misturam; e a 
águia, que segue o rosto do homem, desconta tudo o que estava no homem, porque ele se foi para 
semente. O leão está morto, mas ele trouxe o mel. O boi morreu, mas trouxe a obediência e a mansidão e 
o sacrifício. O homem morreu, e ele trouxe o quê? O profeta, que é uma revelação, que é a Ressurreição, 
porque sob isso é a finalidade. Vivemos sob isso. Todos os demais já se foram. Está morto, e não há nada 
mais fedorento que um homem morto ou com medo. 

33 Agora, Isso, a Nova Jerusalém, é uma perfeição de Sua sabedoria e de Sua mente infinita. É o que 
Se torna Ele. É o que Se torna Ele. Não Ele tornando-Se, mas o que Se torna Ele, é de cortesia a Ele. É a 
Sua glória. E a palavra “glória” significa “avaliação”. E a “avaliação” está baseada no que é produzido. 
[A Cidade produzida é incomparável.] 

34 Agora veja, esse é um pequeno glorioso buquê sobre o piano, mas é artesanal. Essas flores reais ao 
longo do órgão são muito mais gloriosas. Mas se você começar a comparar aqui, você olha para uma 
auréola, e você está vendo o que vem adiante, e você diz: “Bem, tudo bem, essa é a glória de Deus, 
porque essa é a glória Shekinah, que é seguida da Presença de Deus”. 

35 Mas isso é vago e pouco transparente para a nossa compreensão, a menos que possamos levar esta 
Escritura e finalizá-La e saber o que Ela representa. E representa a finalidade do Deus final que está sendo 
colocado nesta geração; e dentro de um momento, é a Nova Jerusalém. Agora, se você não tem visão 
espiritual, meu irmão e irmã, é hora de chegar lá. Junte-se ao espírito. E eu cumprimento você, você é 
muito, muito bom em fazer isso. Vê? 

36 Agora, Isso é o que Se torna Ele. É a Sua glória. Para esta nova criação, que é a avaliação de Deus; 
estamos avaliando a Deus agora, hoje. Você diz: “Eu quero Lhe dar glória. Quero louvá-Lo. Quero 
clamar. Quero cantar. Quero dançar”. Vá em frente. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu mesmo 
não faço o suficiente. Vou ser honesto com você. Sou a favor  de tudo isso; dance, contanto que você 
dance para si mesmo. Seja extravagante; seja exuberante no Senhor. Veja, você não sabia que eu era esse 
tipo de pessoa, não é? [Risos – Trad.] É verdade. É bem do fundo do meu coração que eu quero dizer isso, 
desde a ponta dos meus pés até o topo da minha cabeça. 

37 Mas meu irmão e irmã, se você desprezar, então, qual é a Mensagem do último dia por um profeta, 
onde a própria avaliação de Deus mesmo é produzida em uma Palavra que é a Nova Jerusalém, a cidade 
piramidal em cima de um Novo Céu e uma Nova Terra, com o Cordeiro no trono e a Coluna de Fogo 
acima do trono, e “antes que eles clamem Ele responde”... Se este não é o resultado final e a glória de 
Deus, então você não sabe o que deve saber sobre Jesus Cristo, a glória de Deus. Você não pode ter um 
sem o outro. 

38 Agora veja, eu tenho que chegar a um ponto com você onde nós possamos ecoar o que eu estou 
falando, da mesma maneira que o profeta, porque o espírito do homem não irá funcionar. É somente o 
espírito da águia. É a quarta e a última das manifestações ou a aura do Espírito de Deus que conta. E se 
você está brincando, irmão e irmã – e eu sei que alguns de vocês estão brincando – esta mensagem não 
vai significar nada para você hoje. Eu não quero estar machucando os sentimentos de ninguém. Mas olhe, 
o irmão Branham falou claramente. 

39 O homem quer um circo, ele quer um espetáculo. Ele quer um Novo Céu e uma Nova Terra, não 
percebendo que a mesma coisa irá voltar aqui sem as latas velhas lá de fora. E você não precisará de um 
templo. E você não precisará de uma luz, porque Ele é a luz. Eu quero lhe fazer uma pergunta: Quem está 
aqui hoje? Oh, ouça irmão e irmã. Não vê o que eu estou tentando dizer? Já estamos na eternidade. [Não é 
a finalidade disso, é claro.] 

40 Você diz: “Irmão Vayle...?”. 
Sem “irmão Vayle” para mim. Você já era eterno [“Amém”] se você foi uma parte de Deus. E 

você foi e você é. Vê? Mas o homem não quer isso. Isso é o trono de Deus trazido até a terra. É Deus em 
Seu trono trazido à terra. É a majestade e a sabedoria, e a força, e a honra de Deus trazido e manifestado 
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na terra, e os Seus filhos herdando isso pelo Sangue que o comprou por meio de Jesus Cristo nosso 
Senhor. 

41 A atmosfera e o espírito que começou quando os Sete Selos foram abertos. Sim, de fato foram. 
Porque o que João viu em uma visão em Apocalipse 5:8-14, os anciãos e os animais, com todo mundo 
clamando e louvando a Deus e tudo indo para um poderoso clamor em direção ao Deus Todo-Poderoso, 
já começou sob o Sétimo Selo, e ouça, esperando apenas pela manifestação Daquele que está agora para 
descer muito em breve, o corpo físico, o Senhor Jesus Cristo, que nós encontraremos nos ares. Agora 
ouça, essa é a parte Sétimo Selo disso. O Sétimo Selo é Apocalipse 10:1-7, mas o Sétimo Selo é também 
a vinda literal do Senhor Jesus Cristo, a segunda vez que vem fisicamente. Esse selo vai direto até o fim, 
terminando todas as coisas. 

42 Assim, portanto, já estamos em um clamor à espera de mais um clamor, trazendo as tonalidades – 
nós vamos ensinar-lhe as tonalidades novamente nos Salmos – mais e mais e mais e mais. Com o rugido 
do leão aumentando, os trovões aumentando com a Palavra de Deus. Não alguma fantasia que eles 
pregam em Nova York ou onde for que faz as pessoas gritarem. 

43 Você é muito bom; não grite. Deixe eu fazer isso. Você ouça. Certo. Isso já começou e vai 
continuar a crescer até que toda a terra – e nós somos parte dela – estejam vibrando e ecoando com a paz 
e a alegria e o louvor da realização da avaliação plena de Deus: Deus, tudo em todos. 

44 Em outras palavras, Deus manifesta plenamente o que está dentro Dele e uma manifestação 
contínua do resplendor de Deus. É uma manifestação contínua. Lembre-se, Jesus Cristo foi um resplendor 
de Deus. Ele era um resplendor completo de Deus, ao passo que Adão foi o resplendor original de Deus 
em forma humana, porque o homem foi feito à Sua imagem, certo? Ou seja, as qualidades intrínsecas e 
espirituais estavam em Adão, como elas estavam em Deus, como uma pequena gota de água do oceano 
em comparação com o oceano. Isso estava lá. Cristo era o resplendor: “Meu Pai habita em Mim”. No 
entanto, ao mesmo tempo, Ele poderia orar ao Pai. A mesma coisa agora entra em cena para você e para 
mim. Em outras palavras, Hebreus 1:3 fala sobre Jesus, que foi um resplendor completo de Deus. 

45 Agora, temos visto em Apocalipse 5 uma vivificação, até que, na Ressurreição, uma nova 
vivificação – mais santificação até estes mil anos como o irmão Branham ensinou. Depois vamos para a 
cena final, onde Deus Se torna totalmente manifestado – o espírito da Nova Jerusalém. E ainda mais do 
que o espírito Disso, o Deus Disso, na forma do Espírito Santo e da Coluna de Fogo está aqui para 
estabelecer a igreja em ordem, para que a Noiva possa voltar a esta terra e reinar no Milênio, exatamente 
como diz aqui em 1 Coríntios 15:20 e Apocalipse 19. 

46 A diminuição do profeta trouxe o aumento de Deus. Por que eles estão procurando pelo profeta 
voltar, da maneira como eles buscam que ele volte? Por que eles querem outro profeta? Eu lhe direi uma 
coisa. Eu serei feliz quando o irmão Branham voltar. Ele simplesmente irá confirmar isso em um grau 
maior do que nós já sabemos. Mas por outra pessoa se levantar com este Livro e com o que o profeta 
ensinou deste Livro eu não estou à procura de ninguém. Não estou interessado. [“Sim”] 

47 Ouça, William Branham partiu, mas aquela Coluna de Fogo não partiu, porque ele disse que Ela 
nos levará ao Milênio. O mesmo que veio com um Alarido é o mesmo que está aqui para ressuscitar os 
mortos. É o mesmo que está aqui para nos levantar para cima. Então seria melhor que os nossos olhos 
estivessem Nele. 

48 Agora, isso tem que ser assim. Isso já foi iniciado quanto a cadeia de eventos que trarão a 
consumação. E essa consumação, é claro, está em 1 Coríntios 15:23-28, onde Ele está agora colocando 
tudo sob os pés de Jesus, pronto para o Milênio, e depois a Nova Jerusalém. Então, Apocalipse 21, que é a 
Cidade Santa, parte daquela Cidade Noiva está vivendo na terra agora, se esta for a hora da abertura dos 
Selos de Apocalipse 10:1-7. 

49 Agora vamos ler em 1 Coríntios 13. Vemos isso em Apocalipse 22:10, que os selos são abertos. 
Vemos isso comprovado em Apocalipse 22:16-17, pois Ele diz: “O Espírito e a Esposa dizem: ‘venha’.” 
Aí está bem aí. O Espírito diz exatamente o que o profeta nos trouxe. 

50 Assim, portanto, temos Ele aqui agora. E isso não é o batismo com o Espírito Santo, porque o 
batismo com o Espírito Santo – tenho até medo de dizer – é um enganador. Porque muitas pessoas não 
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são batizadas com o Espírito Santo; elas são apenas ungidas. E a mesma unção que lhes permite fazer 
milagres lhes permitirá abrir suas bocas falando mentiras e declarações hipócritas e serem tão diabólicos 
quanto Judas foi. 

51 Agora, é um fato que há um povo de Deus que deve saber que eles são uma parte do resultado 
final de Deus, mesmo quando eles estão esperando pelo Arrebatamento, porque isso é exatamente 1 
Tessalonicenses 4:13-14; porque Paulo estava falando dos vivos. E eles disseram: “como será em relação 
ao futuro, os vivos e os mortos?”. Ele disse: “Olhe, você estará bem aqui. O Senhor descerá com um 
Alarido, que é uma Mensagem, que é a instrução, que são as ordens de marcha, que será uma Mensagem 
para a igreja que ressuscitará os mortos, nos reunirá e nos levará para longe”. Isso é o que ele disse. 

52 Agora, isso tem que acontecer a alguém. Ele disse que será como foi nos dias de Lucas, na 
aparição do Filho do homem, ou na vinda do Filho do homem – a revelação Dele. Assim como Noé 
estava lá, apenas oito pessoas na arca. Uma família. Lembre-se, uma família. Isto é tudo. 

53 Então nós sabemos que alguém tem que ser a Noiva no último dia. Aquele ou aqueles, conhecerão 
o seu Deus, porque aqui diz em Mateus 25 que muito próximo haverá uma separação das virgens. Eles 
são os únicos que vão sair. E um grupo O verá e será cheio do Espírito Santo, e o outro grupo não irá vê-
Lo. Eles vão sentir a falta Dele. E quando eles quiserem vê-Lo, e eles baterem na porta, já é tarde demais. 
As virgens prudentes já estarão dentro. O que foi isso? Eles vieram ver, mas eles não viram. 

54 Agora vamos continuar a partir de ontem à noite. Tudo bem, a plenitude de Deus. Como em João 
14:1-6, onde Ele disse: 

Na casa de Meu Pai há muitas moradas: se não fosse assim, Eu vos teria dito. Pois vou preparar-
vos lugar. E se Eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para Mim mesmo, para que 
onde Eu estiver, estejais vós também. (E assim por diante.) 

55 Chegamos agora à era final, onde essa promessa não é apenas uma promessa, mas uma realidade, 
porque Jesus nos leva para longe da preparação para chegar a essas belas mansões, ou aqueles belos 
reinos e casas que Ele separou para nós. Assim, chegamos à era final, um povo final da redenção da alma 
e do corpo. E eles só estão esperando a redenção do corpo. E aqui está uma Noiva que será imortal, sem 
morte. Agora ouça. Ela será imortal, sem morte. Ela literalmente aparecerá em um novo corpo. 

56 Agora vamos ler 1 Coríntios 15:35-37 para entender isso: 
Mas alguém dirá: Como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu 

semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E, quando semeias, não semeias o corpo que há de 
nascer, mas o simples grão... 

57 Agora aqui diz: “está determinado ao homem morrer uma só vez e depois disso o juízo”. Aqui diz: 
“há um mistério por que as pessoas não vão morrer”. E Ele diz aqui: “o corpo para nascer tem que morrer 
para ser vivificado pelo o que está dentro dele”, e há uma semente dentro dele que irá produzir um corpo. 
Agora, cada era tem tido uma semente que é vivificada para a Ressurreição. Não temos uma semente que 
seja vivificada para a Ressurreição. Temos uma semente que é vivificada para a imortalidade. De onde 
veio a semente? Agora, aí está você. 

58 Cada era teve uma semente. A semente germinada corretamente, que cai no solo devidamente 
fertilizado, só precisa do sol e da chuva. Isso foi por volta da primeira era. Um, dois, três, quatro, cinco, 
seis, e eles não puderam produzir isso. E nem a sétima poderia produzir isso, até que no final houvesse 
uma semente semeada que produza no solo fertilizado os vasos separados pelo Deus Todo-Poderoso. 
Houve uma semente plantada e William Branham semeou essa semente; ele viu um semeador sair a 
semear e um homem de branco estava lá fora semeando, e o diabo veio logo atrás. 

59 O que isso trouxe? Isso trouxe exatamente Hebreus 6, que mostrou que o irmão Branham foi o 
semeador da hora. E todos que tentaram imitar, para semear uma semente, foi um mentiroso e uma 
fraude. Nós temos um monte deles em todo o país. Desvie-se desta Palavra e você tem outra palavra em 
comparação a esta Palavra. Você não tem a semente que produz o Corpo, meu irmão e irmã. Você pode 
falar sobre isso, e você pode dizer: “Meu Pai celestial; minha casa celestial”. Você está apenas enganando 
a si mesmo. Você está apenas esperando. 
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60 Vê por que eu bato da maneira que eu bato às vezes? Eu sei que fui um pouco áspero na noite 
passada com os bons e velhos católicos romanos; eu realmente não queria ser. Mas aqui o papa ordenado 
em 1870 tornou-se “infalível”. Meu Deus, quem votou nele para isso? Depois eles foram ao redor e o 
Papa Pio disse: “Bem”, ele disse, “Maria subiu ao céu”. Eles dividiram a igreja lá atrás em 1870. Eles 
quase a dividiram no passado quando o Papa Pio disse: “Bem, Maria foi para o céu, aleluia!”. 

61 E Maria não foi “para o céu, aleluia”, e o papa não é “infalível”. [“Amém”] E se você está 
bebendo cerveja é melhor você parar de beber sua cerveja. Você não irá escapar disso. Se você está 
fumando cigarros, você não vai conseguir se escapar disso. Se você está brincando, contando mentiras e 
cortando as gargantas das pessoas, você não vai se escapar disso também. 

62 Deixe-me dizer uma coisa. Esta semente interior está produzindo uma vida que nunca foi 
conhecida antes ao se manifestar desta forma, a imortalidade. Que tipo de pessoas deixará esta terra e 
caminharão para dentro? Adão poderia ter tido isso antes da queda. Ele era inocente; ele não era justo. 
Nós somos justos; não somos inocentes. É hora de sermos tanto inocentes quanto justos. Eu não quero 
ferir os sentimentos de ninguém. É a verdade. Isso é para mim; isso vale para todos. Eu não estou me 
iludindo nem por um minuto. Vê? Ninguém mais está enganado. Somos uma pequena igreja. Eu sei quem 
está coçando as suas costas, e você sabe quem está coçando as minhas. Nós somos muito íntimos aqui e 
muito abertos. Nós não nos enganamos. Se estamos enganando a nós mesmos, somos estúpidos. 

63 Eu gostaria que você se sentasse naquela cadeira naquele dia em que eu estava sentado em sua 
casa, quando ele pensou que eu o tinha menosprezado. Eu fiz um pequeno elogio ambíguo, como eu 
sempre dou à minha esposa, sabe. Eu falava: “A mais bela moça da cidade; claro que de uma pequena 
cidade horrível”. [Risos – Trad.] Ele olhou para mim, e ele olhou através de mim. Ele leu todos os cabelos 
na minha cabeça e cada unha. E eu sabia disso. Como ele pôde fazer isso? Apenas um simples homem? 
Esqueça. Esqueça, irmão e irmã. Vê? Semente. 

64 E esse cumprimento é um povo eterno vivendo em uma terra eterna com o Deus eterno com os 
benefícios dos recursos eternos. Eu não disse os benefícios da fonte eterna, apesar de que isso seja 
verdade. É o benefício dos recursos eternos. Tudo do que está dentro de Deus somos beneficiários. 

65 Agora você pode relaxar. Não há nenhuma guerra acontecendo lá. Não há mais combates, nem 
mais agitação. Como cortarei meu cabelo; como o levantarei para cima. Eu não vou nem arranhar mais o 
meu pescoço com isso. Sem insetos para picar. Sem precisar nem sequer dormir. Rapaz, cada minuto será 
emocionante! Vai ser tão emocionante que eu não precisarei dormir. Oh, e isso é algo para se pensar. Sim, 
senhor, todos os recursos da onisciência e onipotência. Quando chegarmos lá, é a Nova Jerusalém. Leia 
em Apocalipse 21, o qual não faremos agora. 

66 Agora vamos examinar esse Novo Céu e Nova Terra, a Cidade Santa, como o resultado final ou o 
cumprimento de Deus. E lembre-se, esse é o definitivo de Deus. É o cumprimento. Para fazer isso temos 
de ter a própria Palavra de Deus, quanto ao que Ele tornou conhecido acerca de Si mesmo. 

67 Então vamos para o Salmo 42. Agora, os Salmos, meu irmão e irmã, podem ser fantásticos em sua 
ajuda para nós. E no versículo 7 lemos: 

O fundo clama ao fundo, ao ruído das tuas catadupas; todas as tuas ondas e as tuas vagas têm 
passado sobre mim. 

“O fundo clama ao fundo das tuas catadupas”. O fundo clamará ao fundo no momento das 
cataratas, do rugido das cataratas. As cataratas rugem como trovão. O trovão ruge como cataratas. O 
fundo clama ao fundo naquele momento. “Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim”. 
Nada mais. Todas as ondas, todas as vagas; está tudo acabado. O “keleusma”, que é o Alarido, é o 
timoneiro dando ordens aos remadores para que eles se mantenham no tempo, e para que eles fiquem 
longe de tudo quando eles navegarem rumo à vitória. Agora há o barulho da catarata. Depois de todas as 
ondas, depois de todas as provas, depois de todas as eras, depois de todas as vozes, depois de todas as 
mensagens, vem “o fundo clama ao fundo”. Nós entendemos o que isso significa, e ele está falando a 
respeito de Deus: “O fundo clama a outro fundo”. Nós entendemos que isto quer dizer que o filho de 
Deus tem dentro de si uma fome, uma profunda fome herdada e inata, moldada segundo a mesma 
profundidade original do que está dentro de Deus, porque Ele disse: “O fundo clama ao fundo”, pelo o 
que Deus quer ou tem fome. 
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68 Assim, pois, o filho de Deus tem dentro de si a mesma fome, os mesmos desejos que Deus tem. É 
um fundo clamando a um grande Fundo. É o verdadeiro batismo com o Espírito Santo respondendo ao 
Espírito Santo. Deixe isso penetrar. Deixe sua mente seguir a Mensagem. A evidência do batismo é a 
Palavra. Tem que haver algo no filho de Deus que quer o que Deus quer e o que Deus está oferecendo de 
Si mesmo. Deus não é um pai acalmando uma criança chorando como se fosse um otário o dia todo. Deus 
está edificando a natureza divina da criança na grande natureza que o Deus Todo-Poderoso deseja. 
Semelhantes devem produzir semelhantes e serem de atributos idênticos. E isso é verdade, porque somos 
à Sua imagem. Somente a verdadeira semente se dirigirá a Deus como Jó fez. 

69 Quem precisa de William Branham? Ora, este homem da Índia, disse: “Vocês da América 
precisavam de William Branham para levá-los de volta à Palavra”. Ele disse: “Nós na Índia sempre 
tivemos a Palavra”. Eu o ouvi pregar um sermão. Um bom sermão curto de duas escrituras. Eu produzo 
duzentos. Quantas já lemos hoje e ontem à noite? Tecendo o padrão de um lado para o outro. Oh, mas 
precisávamos da Bíblia. Certamente que precisamos. Quem vai abordar a Deus como Jó? Jó abordou a 
Deus e obteve o seu confronto, e ele não poderia se dirigir a Deus sem um confronto depois de todo o seu 
entendimento que ele tinha. “Verei Deus na carne”. Ele entendeu que há uma ressurreição. 

70 É exatamente por isso que a Bíblia diz: “Pondo de parte todos os preceitos, até mesmo as 
ressurreições e os batismos e imposição de mãos, e esperar por aquela perfeição”. E quando a perfeição 
chegou, o último elo que faltava, com o profeta vindicado trazendo a Palavra de Deus, “Oh”, eles 
disseram, “Quem precisa de William Branham? Por que essa criatura blasfema? Ele com certeza tinha 
que ter um demônio. E condenando todas aquelas mulheres lindas com seus cabelos curtos e saias 
curtas!”. Aquelas prostitutas vis, isso é o que elas eram. 

71 Será que eu devo explodir os seus ouvidos esta manhã e torná-los vermelhos com fogo? Eu 
gostaria de perguntar a um homem quais são os seus pensamentos, e não me interessa quão piedoso você 
é. Eu começarei com você Gene, ou com quem eu vou começar? [Risos – Trad.] Pete? Você é corajoso? 
Quem é corajoso? Quais foram os seus pensamentos, sendo um homem, quando viu uma moça com 
aquelas calças abaixo do quadril? [Uma resposta inaudível é dada – Ed.] Isso é o que ela era, também. 
Nunca toquei em qualquer mulher, a não ser em minha esposa. E eu não tinha grande vontade de fazê-lo. 
Mas eu vou lhe dizer, as mulheres são estupradas, muitas vezes, porque elas pedem por isso; não que isso 
devesse acontecer. Não tente. 

72 A mulher representa a sua igreja. Eu não tenho briga com vocês, mulheres. Vocês entendem que 
eu amo as irmãs, e elas sabem disso. Eu não tenho papas na língua com ninguém, porque eu tampouco 
tenho papas na língua com um homem. A igreja é representada por uma mulher. E a mulher do tempo do 
fim é infeliz, miserável e nua. E a Bíblia diz: “É melhor tomar cuidado para que a vergonha da tua nudez 
não apareça”. [Apocalipse 3:18] E a primeira vergonha de nudez foi com Eva. E a próxima foi com Noé, 
quando o seu próprio filho cometeu um ato homossexual com ele.1 

73 Onde está a igreja hoje? Aí é onde a sua igreja está. Eles têm a capacidade de se dirigir a Deus 
com todas as suas doutrinas, abordar a Deus assim, face a face, e dizer: “O que tem com isso?”. Onde está 
você como Noiva esta manhã para aceitar a realidade do que está acontecendo? Sabe de uma coisa? Basta 
sacudir fora as teias de aranha e tentar crer nisso, e isso cairá na real para você. 

                                                 
1 O irmão Lee Vayle está se referindo ao eufemismo hebraico existente no livro de Levítico 18:6-18 com relação à expressão 
“descobrir a nudez”, que segundo alguns rabinos remetiam a relações sexuais. O rabino Elie Munk menciona no livro 
“Chamada da Torá” vários estudiosos do hebraico que interpretam o ato cometido pelo filho de Noé como sendo um ato de 
homossexualidade, quando seu pai estava nu e inconsciente, interpretação da qual o irmão Vayle mostrou aqui ser um adepto. 
No entanto, outros acreditam que o pecado cometido não foi de homossexualismo, mas sim ao que se refere em Deuteronômio 
27:16, por ter desonrado o seu pai ao contemplar a nudez de Noé de maneira desrespeitosa, ao contrário dos outros irmãos. Na 
sociedade hebraica, o simples ato de se ver a nudez dos pais era considerado um gesto de calamidade muito grave, e mesmo 
Noé tendo convivido antes do dilúvio em meio a uma geração libertina e lasciva, não admitiu esse pecado em sua família. 
Portanto devemos lembrar ao leitor de que o irmão Vayle está apresentando aqui essa sua interpretação apenas como uma 
opinião pessoal sua, e não como uma revelação, seja dele ou do profeta; ao contrário do que alguns irresponsavelmente vêm 
fazendo, ao apresentar como sendo uma “revelação” uma interpretação doentia e pervertida de que a nudez de Noé teria sido a 
sua esposa, que supostamente havia tido uma relação incestuosa com seu filho Cam, para produzir uma descendência à 
serpente, no caso Canaã, quando as Escrituras mostram claramente que Canaã já era nascido quando tudo ocorreu, e que Noé 
havia despido a si próprio e não a sua mulher, e que foi justamente a esse que os seus filhos cobriram, e não a sua mãe – N.T. 
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74 Eu aprendi isso lá no passado, quando o irmão Branham, antes de morrer, na noite em que pregou 
sobre “O Arrebatamento”, como eu disse a você. E ele disse: “O Alarido é a Mensagem”. E eu disse: 
“Meu Deus, irmão Branham, eu ouvi você dizer um monte de coisas estranhas, mas esta é a mais estranha 
que eu já ouvi. Eu não acho que eu posso aceitar isso”. E de repente eu me ouvi dizendo: “Mas quando 
ele alguma vez esteve errado?”. Eu disse: “Louvado seja o Senhor. O Alarido é a Mensagem”. Eu não tive 
nenhum problema desde então. Tudo que você tem a fazer é crer. Ao crer nós recebemos. 

75 Só a verdadeira semente irá se dirigir a Deus como fez Jó, e identificar-se como uma parte da 
mesma ressurreição de Cristo. Você ouviu o que eu disse? Você perdeu. A não ser que você possa se 
dirigir a Ele e ficar face a face com os apertos da realidade. É tempo de colheita. 

76 Eu sou odiado hoje porque eu prego a Presença. Eles nem sabem o que eu estou pregando. Tudo o 
que eu quero saber desses branhamitas que pregam aqui, ali, e adiante é... eu quero saber: Quem desceu 
naquele rio e Quem apareceu? Quero fazer outra pergunta: por que Ele incomodaria ao vir? Quero fazer 
outra pergunta: Ele ficou em algum lugar? Se Ele não ficou, o que Ele está fazendo? 

77 Como é que eles não conseguem responder? Eu não estou aqui para brigar com ninguém. Você 
pode acreditar no que quiser, mas com esta Bíblia aberta diante de mim, sabendo que há um Deus no céu 
– eu não juro, mas eu lhe digo a verdade – ele me disse no dia em que me conheceu: “Irmão Vayle, eu vi 
você chegando. Há uma chama de fogo sobre a sua cabeça. Isso é chamado de o ‘espírito de profecia’.” 
Procure isso na Bíblia. A chama chamará pela Coluna de Fogo. Eu Lhe desapontei, mas Ele nunca me 
desapontará. Eu mentirei, mas Ele não me deixará mentir sobre este livro. Isso é verdade. [“Sim”] Você 
diz: “Isso está em alguma fita? Alguém ouviu isso?”. No Trono Branco. [“Amém”] 

78 Você diz: “Irmão Vayle, palavras são baratas”. Não, estas palavras não são baratas. Não, estas 
palavras não são baratas. Quero algumas respostas. Mas eu não quero respostas de ninguém fora das 
respostas do profeta, porque eu não estou interessado. Eu li os livros também, e eles são piores. Recebo 
meus telefonemas daqueles que gostam de zombar e tentam me desprezar. Deixe-me dizer-lhe uma coisa: 
tire Deus Suas mãos fora e eu serei desprezado. Você pode estar certo quanto a isso. Somente a 
verdadeira semente irá se dirigir a Deus como Jó fez e identificar-se como uma parte da mesma 
ressurreição de Cristo – herdeiro da terra, para ficar na terra e ver Deus e ser conhecido. O irmão 
Branham foi para sua caverna e ele disse: “Eu tenho de saber”. Ele disse: “Eu tenho de saber”. Um anjo 
de Deus entrou no local – deu-lhe a verdade. 

79 Sabemos que isso é a verdade de João 1:11-13. E ele diz: 
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 (Isso não significa “se tornam”. Ele simplesmente permite que 
você saiba que Ele veio para os Seus, e os Seus O reconheceram. Ele lhes deu a autoridade no Seu 
reconhecimento, e eles não podiam reconhecer sem o Espírito de Deus) aos que crêem no Seu nome. Os 
quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne... 

80 Observe que aqui diz “do sangue” aí, ...E o irmão Branham estava certo, então, a respeito da 
hemoglobina. A ciência dirá: “Não”. Quem dá a mínima para a ciência? Tudo que você tem a fazer é 
descobrir o que os médicos estão fazendo com você com os seus retrovírus que trouxeram na AIDS. 
Então, quão bom é o AMA? [Associação Médica Americana – Ed.] Provou-se que em breve será 
transmitido por mosquitos. Se não for, pode ser ou será. Leia os fatos no Readers Digest. E isso é só um 
pouco do que você pode obter a partir da AIDS e você nem mesmo entra em contato com isso. Situação 
muito podre essa que os médicos estão perpetrando em você. Eles não parecem se importar, porque todo o 
sangue livre que você dá, eles fazem milhões de dólares com isso. Dizem que é uma das maiores 
empresas do mundo. Tanto para o seu governo. 

81 O irmão Branham disse: “A hemoglobina”. E eu creio que é a hemoglobina. Eu creio que é 
vindicado por Deus. Você acha que a ciência vai vir e vindicar a Deus? Você tem que ser ridículo. Então 
vá e leia em João. Ele vai lhe dizer como os fariseus O rejeitaram. Eles não ouviriam. Você pode ler em 
João 8:37, 42-59; eu não vou ter tempo. 

82 Então o que eu estou dizendo é o seguinte: Se a Nova Jerusalém, a rainha e o trono do universo, a 
casa de Deus e o Cordeiro e a Noiva, é o resultado definitivo de Deus, que é o fundo que estava clamando 
em Deus, então tem que haver o mesmo fundo dentro do crente e que o torne um com Abraão, que 
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procurava pela Cidade e lançou-se nisso, dizendo: “Eu irei até ela”. E você sabe de uma coisa? Ele estava 
bem no ponto. Ele disse: “Aleluia, não a tenho ainda, mas em breve a terei”. E Deus nunca lhe deu um 
lugar em que se pisasse a planta do pé. Ele está esperando pela Ressurreição para voltar e tomar isso, e 
isso estará bem aqui. Abraão no Monte Sião, aleluia! Eu acho que isso vai ser bem perto do trono. Eu não 
quero posicioná-Lo, mas Ele estará lá em cima, não se preocupe. Meu apartamento será de cerca de 
quatro andares subterrâneos. [Risos – Trad.] Está tudo bem. Eu já vivi em um porão antes. 

83 Agora, este fundo – este fundo que clama dentro de Abraão – este fundo que clama em Abraão, foi 
apanhado pelo salmista em uma declaração profética do Salmo 48. Vamos abrir no Salmo 48. 

Grande é o Senhor e mui digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no Seu monte santo. (Você 
não tem louvado a Deus de modo algum ainda, você e eu) Formoso de sítio, e alegria de toda a terra é o 
monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande Rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um 
alto refúgio. Porque eis que os reis se ajuntaram; eles passaram juntos. Viram-No e ficaram 
maravilhados; ficaram assombrados e se apressaram em fugir. (Isso é o que Ele faz a eles quando isso 
entra na visão.) Tremor ali os tomou, e dores como de mulher de parto. Tu quebras as naus de Társis com 
um vento oriental. Como o ouvimos, assim o vimos na cidade do... (Observe, ele coloca a interjeição aí, 
mas é entre ele...) ...Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. 
Lembramo-nos, ó Deus, da Tua benignidade, no meio do Teu templo. Segundo é o Teu nome, ó Deus, 
assim é o Teu louvor, até aos fins da terra; a Tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de 
Sião; alegrem-se as filhas de Judá por causa dos Teus juízos. Rodeai Sião, e cercai-a, contai as suas 
torres. Marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que o conteis à geração 
seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre; Ele será nosso guia até à morte.  

84 Eles tinham uma visão bem ali, da permanência da Cidade de Deus. Israel, a descendência de 
Abraão nunca foi confundida. Eles sabiam o que Deus tinha para eles. Agora, observe a tonalidade, que 
uma vez eu preguei acima – Oh, há vários anos, depois deste Salmo – onde foi lido – opera para um 
superlativo, um ápice. Ele vai direto ao topo. Agora começamos o caminho de volta no Salmo 46, onde 
falamos sobre “o fundo clama ao fundo”. Assim, continuamos lendo então, tome o número 47. Agora, 
vamos tomar o 46 aqui; o 42 eu li antes. 

85 Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, 
ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as 
águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes 
alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.  

Veja, eles sabiam que passará o símbolo que eles tinham e que eles irão para a coisa real. Deus 
está no meio dela, e isso... Sabe, Deus não estava em Jerusalém. Ele a deixou anos e anos atrás. Esta é a 
Nova Jerusalém. 

86 Deus está no meio dela; não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se 
embraveceram; os reinos se moveram; Ele levantou a Sua voz e a terra se derreteu. (Isso é Hebreus 12) 
O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do 
Senhor; que desolações tem feito na terra! Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra; quebra o arco e 
corta a lança; queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que Eu sou Deus; serei exaltado entre os 
gentios; serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso 
refúgio. 

87  O irmão Branham tinha essa Escritura: “Aquietai-vos e sabei que Eu sou Deus”, colocado em 
cima e por detrás do púlpito. Por quê? Porque, como pode você realmente crer no que o homem ensinou 
sobre o resultado definitivo de Deus, se você ainda não levar simplesmente todas essas coisas em torno de 
você e dizer: “Olhe, isso tem que desaparecer. Elas devem partir”? Agora vamos continuar a leitura. 

88 Capítulo 47:1-9: 
Batei palmas, todos os povos; aclamai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é 

tremendo, e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos 
pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com alarido, 
(tomou uma mensagem; Sua trombeta) o Senhor subiu ao som de trombeta. (Alarido, Voz, Trombeta) 
Cantai louvores a Deus, cantai louvores; cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. (Isso é tudo de 
que se trata) Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. (Agora ouça, Deus não é 
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o Deus de toda a terra. O diabo que é. Você está olhando para essa coisa hoje. E esse é o espírito que está 
sobre nós) Deus reina sobre os gentios; Deus Se assenta sobre o trono da Sua santidade. Os príncipes do 
povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão; porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito 
elevado! 

89 Agora mesmo as pessoas estão se unindo, porque esse é o programa: “reunirei o Meu povo”. É o 
encontro com a Palavra do Deus vivo. Agora, pois, no Salmo 48:1: 

Grande é o Senhor e mui digno de louvor, na cidade do nosso Deus... 
E assim por diante, e por aí vai, nós já lemos sobre isso. 

90 Agora, com isso, cuidado com o alerta no Salmo 49, porque é um Salmo para os filhos de Coré – 
os pentecostais. Você diz: “Por quê?”. Porque Coré, Datã, Abirão eram profetas, e eles tiveram dons. E 
aqui diz nos Salmos, e tomado dos Salmos para o livro de Efésios, quando Deus desceu Ele deu dons: “E 
sim, disse ele, para os rebeldes”. Quando Deus entrou no meio da Igreja, a Noiva, Ele nos deu 
literalmente o profeta com a Palavra e um verdadeiro ministério quíntuplo. E Ele deu dons para os 
pentecostais e neo-pentecostais. Então, isso são os coraítas. 

91 Ouvi isto, vós todos os povos; inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos 
como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração 
será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola; declararei o meu enigma na harpa. 
Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniqüidade dos que me armam ciladas? Aqueles 
que confiam na sua fazenda, e se gloriam na multidão das suas riquezas, (Laodicéia) nenhum deles de 
modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele (Eles perderam o Sangue) (Pois a 
redenção da sua alma é caríssima, e cessará para sempre), (Eles não tem uma oração. Acabou. Trono 
Branco. Você entende o que eu estou dizendo? Estamos apenas esperando pela disposição: [“Amém”] 
qual é o movimento final?) para que viva para sempre, e não veja corrupção. Porque ele vê que os sábios 
morrem; perecem igualmente tanto o louco como o brutal, e deixam a outros os seus bens. O seu 
pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração; 
dão às suas terras os seus próprios nomes. (Cidades e ruas e tudo mais. Ricos pentecostais, mundo rico, 
igreja rica, não precisam de nada.) Todavia o homem que está em honra não permanece; antes é como os 
animais, que perecem. (Mas nós iremos para um que não perece.) Este caminho deles é a sua loucura; 
contudo a sua posteridade aprova as suas palavras. (Pais pentecostais; crianças pentecostais) Como 
ovelhas são postos na sepultura; a morte se alimentará deles e os retos terão domínio sobre eles na 
manhã, (Nós sairemos de suas cinzas) e a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. 
(Isso é tudo que eles têm) Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não 
temas, quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece.  

92 E é isso que está acontecendo na administração do [presidente] Reagan, e põe medo em nossos 
corações. Onde os empregos estão. Não tenho qualquer receio, deixe os reaganistas fazer o que eles 
quiserem fazer. Então deixe Campeau entrar e comprar Lázaro, as lojas confederadas. Deixe os outros 
bilionários judeus virem de todo o mundo e comprá-lo. Eles são quase todos judeus. Lá estão eles, pois 
eles têm o papel. Mas eles não têm o ouro. 

93 Então, e o que Gorbachev está fazendo agora? Um homem disse ontem à noite: “Quando o Senhor 
virá?”. Eu disse: “Eu não sei”. Mas, quando vejo Gorbachev, quando eu o vejo tocando o pé por debaixo 
da mesa por uma questão de economia e desculpando-se com os católicos ortodoxos gregos, e abrindo as 
igrejas... Ele logo irá até o papa. 

94 E o mundo inteiro virá logo sob o domínio da nota de dólar da América. E a América irá direto 
como uma fritura. E a igreja católica vai assumir o controle, porque nós construímos a imagem. 
[“Amém”] Aí está sua resposta. Quão rápido? Logo, logo! Vê? Agora: 

95 Porque, quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. 
Em outras palavras, a manifestação do que estava realmente nesse homem, ele está perdido. A 

manifestação do que estava realmente em Deus para nos trazer um Salvador, vai para sempre e sempre e 
sempre. Porque essa é a glória disso. Eu espero que você entenda que a palavra “glória” é tomada do 
grego, que significa “uma avaliação”. Então comece girar em volta para obter a coisa no seu vocabulário 
de inglês. 
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96 Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma; e os homens te louvarão, quando fizeres bem a ti 
mesmo, irá para a geração de seus pais... 

Mas Deus tem a Sua própria geração, que é a Sua semente. Uma geração. Cada pessoa bonita no 
orvalho da santidade e da juventude. Todo mundo com dezesseis anos – vivos corretamente. Não vai 
haver mulheres de cabelos cortados e uma garrafa de bebida; nem pílulas estimulantes e pílulas de 
acalmar. Deixe-me dizer uma coisa. Livre-se dos seus comprimidos. Eu paguei um preço. Não foi um 
preço muito grande, mas eu pago um preço pela automedicação. Diga o que você quiser. Basta tomar 
algumas ervas. (...) 

97 O homem que está em honra, e não tem entendimento, é semelhante aos animais, que perecem. 
Oh, que coisa. Aqui está a sua verdade aqui. Então no final de Laodicéia um poderoso clamor e 

rugido e louvor de Deus – como em Apocalipse 5 – sobe e o Sétimo Selo. 

98 Salmo 50:1-15: 
Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. 

(Isso é no oeste) Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. (O construtor e arquiteto 
desceu e manifestou – deu a Sua própria avaliação para o povo, a Sua própria glória. E eles disseram: 
“Oh, não é isso”.) Eles crucificaram para si mesmos o Filho de Deus novamente.) Virá o nosso Deus, e 
não Se calará; um fogo se irá consumindo diante Dele, e haverá grande tormenta ao redor Dele. 
Chamará os céus lá do alto, e a terra, para julgar o Seu povo. Ajuntai-Me os Meus santos, aqueles que 
fizeram Comigo uma aliança com sacrifícios. (2 Tessalonicenses 2:1) Ajuntai-Me os Meus santos, 
aqueles que fizeram Comigo uma aliança com sacrifícios. E os céus anunciarão a Sua justiça; (com 
certeza anunciou) pois Deus mesmo é o Juiz. Ouve, povo Meu, e Eu falarei; ó Israel, e Eu protestarei 
contra ti: Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, ou holocaustos, que estão 
continuamente perante Mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. Porque Meu é 
todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. (“E eu vou considerar você responsável, 
pois todos que destroem a terra Eu destruirei”.) Conheço todas as aves dos montes; e Minhas são todas as 
feras do campo. Se Eu tivesse fome, não to diria, pois Meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei Eu 
carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo 
os teus votos. E invoca-Me no dia da angústia... 

99 Ouça, do que Deus está falando? Daquele que desceu! [“Amém”] Não de algum outro Deus, de 
alguma iniqüidade trinitária. Por acaso alguns de vocês sentados aqui nesta manhã ainda são trinitários? 
Misturados com um Deus, dois deuses, três deuses? Agora, deixe-me dizer uma coisa: você nunca vai 
entender a perfeição, tanto quanto eu sei de Deus. Eu não me atrevo a entrar nisso. Eu apenas espero e 
vejo o que Deus pode mostrar. Você não tem que entrar em todas as ramificações. Tudo que você tem a 
dizer é: “Há um só Deus, e Ele teve um Filho por Quem Ele Se identificou na raça humana e inseriu a Si 
mesmo”. E tudo que você tem que conhecer é a mesma vida de Deus, aquela minúscula, aquele 
pouquinho ali, naquela forma, naquela pequena semente, que é a Palavra que trouxe esse corpo. Nós 
falaremos sobre isso. 

100 Agora observe: 
Mas ao ímpio diz Deus: Que fazes tu em recitar os Meus estatutos, e em tomar a Minha aliança 

na tua boca? (Qual é a aliança do tempo do fim? “Você não morrerá, mas viverá”.) Visto que odeias a 
correção, e lanças as Minhas Palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens 
a tua parte com adúlteros. 

Em outras palavras, Ele disse: “Você pertence a esse grupo que despreza essas coisas”, e assim 
por diante, e por aí vai. Eu não vou ir mais longe. Esse é o seu Sétimo Selo. Acima de tudo, observe como 
vemos nestes salmos proféticos o presente... Preste atenção, observe em todos esses salmos proféticos que 
o presente e o futuro se misturam. O tempo e a eternidade tem se misturado, e você é parte disso. 

101 Agora, irmão e irmã, tenha paciência comigo. Não finja que você acabou de vir à igreja, ou que 
você crê em uma Mensagem. Comece com o que eu estou dizendo a você hoje. O tempo e a eternidade se 
misturaram. O profeta disse que sim. [“Amém”] Assim, portanto, não fale em um tempo presente e um 
tempo futuro, como se fossem diferentes. Você prega no agora. Você se tornou profético em suas visões. 

102 Agora ouça-me. Entenda que você está identificado com os profetas. Você não está identificado 
com os teólogos. Você não está identificado com os pregadores. Você não está identificado com ninguém 
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mais a não ser com o profeta. Essa é a sua total identificação. O grande momento, o tempo e a eternidade 
misturados. E vemos a eterna Cidade como a nossa glória. Como a nossa glória, porque é a nossa 
manifestação. É o que a nossa avaliação é. É o que sai de nós e vem para a luz. Nascidos da glória de 
Deus. Uma testemunha ocular como Abraão é, então, para a Cidade; então somos da cidade de Deus. Nós 
somos uma parte dela. Agora, deixe-me ir um pouco mais longe. E aqui na minha maneira de pensar 
como esta grande Cidade e tudo o que está incluído nela, esta manifestação é uma verdadeira 
manifestação do verdadeiro Deus. 

103 Número 1, Deus é Espírito, João 4:24. Deus não pode ser visto. Agora vamos para Êxodo 33:20. E 
Ele diz: 

E disse mais: Não poderás ver a Minha face, porquanto homem nenhum verá a Minha face, e 
viverá. Não poderás ver a Minha face, porquanto homem nenhum verá a Minha face, e viverá.  

104 No entanto, em Êxodo 33:9-11: 
E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda; 

e o Senhor falava com Moisés. E, vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo 
o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face... 

105 E, no entanto, Ele disse: “Você não pode ver Minha face”? No entanto, Ele falava face a face? 
Como você vê a face de Deus? Através de uma Coluna de Fogo. O que vem a Coluna de Fogo? A voz do 
Deus Todo-Poderoso. Vê? Você percebe que isto precede o versículo 20, do mesmo capítulo. Além disso, 
está registrado na Palavra de Deus. Lembre-se, nem Deus nem a Sua Palavra podem mudar, nem os Seus 
caminhos podem mudar. Que Deus pode e deve fazer-Se manifestado à vista, mesmo que Ele mesmo seja 
intrínseca e essencialmente Espírito e que não possa ser visto. Vê? 

106 Mas vamos ler isto. Versículo 18: 
Então ele disse: Rogo-te que me mostres a Tua glória. Porém Ele disse: Eu farei passar toda a 

Minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti; e terei misericórdia de 
quem Eu tiver misericórdia, e Me compadecerei de quem Eu Me compadecer. E disse mais: Não poderás 
ver a Minha face, porquanto homem nenhum verá a Minha face, e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui 
um lugar junto a Mim; aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a Minha glória passar, 
pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a Minha mão, até que Eu haja passado. E, havendo Eu 
tirado a Minha mão, Me verás pelas costas; mas a Minha face não se verá. 

107 Assim, quando Deus promete que Ele fará um caminho, então o homem pode literalmente ter um 
confronto com Deus, e esse confronto é por intermédio de um profeta. Vê? Agora nós estamos olhando 
para isso e compreendendo. 

108 Agora, o número 4. Deus, que é Espírito, é conhecido como vida e é a fonte de toda a vida; isso é 
verdade. E identificou ou particularmente manifestou Sua Divindade no que podemos chamar de vida 
natural, ou a vida como nós a vemos em toda a natureza. Isto é um teste padrão que forma um princípio. 
Agora, vamos para os Salmos. Pode ser que você tenha que conseguir esse sermão em fita. Na verdade eu 
sei que você vai passar por isso, porque você não vai conseguir tudo isso. Mas eu só quero que você capte 
o espírito da coisa. 

109 No Salmo 42:2. 
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo; quando entrarei e me apresentarei ante a face de 

Deus? 
O Deus vivo. E nós não sabemos que eles se apresentarão ante a face de Deus como Jó sem a 

Ressurreição, para que você tenha que vê-Lo antes que você seja transformado, ou você não pode vê-Lo. 
Você tem que vê-Lo antes que você seja transformado para a Ressurreição e o Arrebatamento. Agora Ele 
também é visto na natureza. 

110 Número 5. Tudo começou no Livro de João, que é o mesmo que o Livro de Gênesis. É o mesmo 
Deus fazendo a mesma coisa. Assim, em João 1:1-5: 

No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Ele estava no 
princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele 
estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a 
compreenderam.  
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111 Agora, esse é o mesmo que Gênesis 1. “No princípio, criou Deus o céu e a terra”. Agora, a chave é 
o versículo 4: “Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens”. Esse é o versículo chave. Nele estava 
zoe. Vê? Aqui não diz que Deus era zoe. Ele não pode dizer isso, porque Deus é Espírito, e, portanto, Ele 
não é zoe. “Porque ninguém pode ver a Deus”. E, se Ele fosse zoe, Ele poderia ser visto. E, quando Ele Se 
torna zoe, Ele é visto. “Quem vê a Mim, vê o Pai”. Veja, todo mundo sabe que zoe é a palavra grega 
comum para “vida”, “zoologia”; refere-se ao homem e animais e pássaros e insetos e plantas também. 

112 Agora, antes de tudo, Nele estava o pensamento, depois o plano ou o conceito, por Sua infinita 
sabedoria. E, em seguida, pelo Seu poder Ele produziu o que a Sua sabedoria declarou. Vê? E Ele 
produziu zoe. Então Ele mesmo Se tornou zoe, manifestado no mesmo zoe. Certo. Ele tornou-Se apenas 
um com a natureza. Ele Se tornou um de nós, e um da criação, Deus criando a Si mesmo na forma de 
carne humana, o princípio da criação de Deus, quando Deus começou a fazer isso. E isso chegou à 
finalidade em Jesus Cristo, nosso Senhor, quando era a mesma vida que O fez. Veja, foi isso que o irmão 
Branham nos ensinou. 

113 Agora então, tornou-Se zoe manifestado no mesmo zoe que o mundo é aqui, e portanto, traz zoe à 
sua perfeita forma final na Nova Jerusalém. Deus, um com o Seu próprio zoe. Observe, Ele diz: “Nele 
estava zoe”, como um princípio funcional. E o “princípio Zoe” é indicado em João 1:3-5. Que eu li para 
você, veja. 

114 Então, nos versículos 6-10: 
Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que 

testificasse da luz, para que todos cressem por ele. (Agora, o que era essa luz? Nele estava a capacidade 
de ser zoe, de Se manifestar, para que as pessoas pudessem recebê-Lo. Agora, isso é o que ele está 
falando. Agora, é dessa maneira que se torna luz, que se torna uma revelação. Agora) Não era ele a luz, 
mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao 
mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não O conheceu.  

115 Mas observe o que aconteceu. João 1:11-14. 
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, (Em outras palavras, Ele colocou-os como filhos de Deus em sua 
compreensão de recebê-Lo.), aos que crêem no Seu nome; (E crendo prova-o. Vê? Agora então, no 
versículo 14, que se segue, ele diz) e a Palavra se fez carne, e habitou entre nós... (E isso é exatamente 
como diz lá no livro de Filipenses. Agora, como podemos ler no versículo 14) ...E a Palavra se fez carne, 
e habitou entre nós e vimos a Sua glória, como a glória do unigênito do Pai...  

116 Em outras palavras, Deus completamente e perfeitamente Se manifestou para ser exatamente o 
que Ele era, que era incomparável. Nada poderia se comparar a Ele. E Cristo era a glória de Deus. E Ele 
era cheio de graça e de verdade. 

117 Agora, como lemos neste versículo, podemos perceber que o versículo 14 realmente segue o 
versículo 9. “Essa foi a verdadeira luz, que ilumina a todo homem que vem ao mundo”. Que luz é essa? 
Em zoe – na manifestação. E a Palavra se fez carne, feita em zoe, a fim de que Deus fosse visto pelo 
povo. Tudo bem. 

118 Agora, vamos ler o versículo 4: 
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 
Agora vá para o versículo 9. “Essa foi a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao 

mundo. E a Palavra se fez carne e habitou entre nós”. Agora eu espero que você capte para onde estou 
tentando levar você aqui. Tentando chegar ao entendimento de que estava em Deus ser assim, e então Ele 
se tornou assim. E os homens sempre recusam no que Deus Se torna. Aí está bem aí. [“Sim”] Eles 
crucificaram para si mesmos o Filho de Deus novamente, porque eles dizem que não é dessa maneira que 
Deus fará isso. Mas é dessa maneira que Deus faz. E qualquer coisa que se manifesta é luz. E assim, 
portanto, quando Jesus manifestou Deus, Ele era a luz. E a mesma luz do oriente veio para o oeste. O 
mesmo Senhor Jesus Cristo, na forma de uma Coluna de Fogo. 

119 Como eu disse ao meu pequeno bom amigo de algum lugar da Europa. Eu disse: “Diga-me, o que 
vem à sua mente na hora que eu digo: ‘Senhor Jesus Cristo’,” eu disse: “Não me diga, eu lhe direi”. Eu 
disse: “Você acha que é de um homem que tem um corpo. Errado. Nem Paulo, nem William Branham 
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pensavam isso. Ele simplesmente chamava do que você chama o Senhor Jesus Cristo, o corpo. Era 
sempre a Coluna de Fogo”. É isso mesmo? 

120 Agora, onde está o seu pensamento hoje com a Mensagem? Você ainda está lá atrás há alguns 
anos em sua doutrina trinitária? Jesus, por Si só, não era Deus, porque Deus não pode morrer. Ele era o 
Filho de Deus. [“Sim”] Certo. Deus criou o óvulo com o espermatozóide e o colocou no ventre de Maria. 
Ele veio por natureza. Você pode ler a mesma coisa em 1 João 1:1-4. Ele diz a mesma coisa. Agora, 
então, vamos falar sobre vida natural, e nós vamos chegar à plena revelação e a manifestação de Deus e 
da Nova Jerusalém e os Novos Céus e a Nova Terra, onde habita toda a justiça, que é Deus. Tudo bem. 

121 Não há absolutamente nenhuma maneira de que a própria vida possa de qualquer forma ser vista, 
pois é uma forma de espírito e, portanto, invisível. Mas com certeza não há vida natural neste universo 
que não possa ser identificada e catalogada, se o homem puder viver apenas tempo o suficiente e planejar 
instrumentos que possam ver que forma qualquer vida natural leva. Você pode até mesmo rastrear 
impulsos em máquinas. Você sabe que a vida está ali, mas você não pode vê-la. Agora, isso é exatamente 
a verdade. Agora, então, vamos pensar na vida como o absoluto. Vê? E o mais alto fim de toda a vida é o 
Espírito de Deus; e então, encontramos a raça de Adão, feita à imagem. Abaixo desse zoe está a vida 
animal, a vida das aves, insetos e assim por diante até a vida uni-celular. 

122 Agora, essa vida precisa ter um meio pelo qual ela se manifeste e se propague. Vê? Esse material é 
o que tem sido criado como elementos que são utilizados para formar e manter o corpo de qualquer vida 
que existe. Não importa que vida seja: bactérias, a vida de Deus, qualquer outra coisa. Sempre tem de 
haver vida em primeiro lugar, em seguida, um corpo. Tanto a semente como o corpo são ordenados por 
Deus. A semente é o portador da vida. E quando a semente se desenvolve através do material ordenado 
por Deus, ela produz o corpo da glória dessa semente. Você consegue entender o que eu estou dizendo? 

123 Há algumas flores bem aí. Há uma planta; há uma samambaia aí; há pequenas árvores lá fora, no 
corredor. Se você olhar para fora do campo, você verá milho. Tudo bem. Essa é a manifestação da vida 
através de materiais visíveis que o produzem e sustentam. E essa é a glória disso, que é a realidade 
completa dessa vida que você não consegue ver. É isso que eu estou tentando dizer. Vê? 

124 Agora, não importa o que está nessa vida, isso deve surgir e ser manifestado de alguma forma ou 
seja quais forem os atributos que estiverem na vida, ou ela nunca poderia ser conhecida. Então o corpo 
em si não é a vida ou o próprio espírito, mas cada um deve ter um ao outro, e só o que está nessa vida vai 
se manifestar a respeito do que ela realmente é através do corpo. Certo. Vê? Nós poderíamos ir em várias 
lições, mas nós não faremos isso. Mas eu quero dar-lhe este pensamento: que seja o que for que se 
encontra em Deus é espírito, uma vez dada uma forma, tudo o que estava em Deus seria manifestado, por 
sua vez, como Deus deseja revelar-Se. 

125 E é exatamente isso que você lê em Efésios 1:3-14 sobre o plano que Deus tinha em Si mesmo, e 
que nós estávamos Nele, e Ele traz tudo na Nova Jerusalém. E isso é exatamente o que você vê no livro 
de Apocalipse: a Noiva, a Cidade Santa. Então essa Noiva, o Novo Céu e a Nova Terra, a Nova Jerusalém 
e as vastas multidões de cidadãos, todos se encontram em Deus como o objetivo final de Deus. Você pode 
ler isso em Apocalipse 21:9-11. Você pode fazer uma comparação com isso a Hebreus 1:1-14, que falou 
sobre um tempo atrás, sobre o fato de que Deus Se manifestou no Filho e que foi um completo resplendor 
de Deus. 

126 Agora olhe. Essa é a mesma coisa que estamos falando agora. Você e eu e todos nós na Cidade 
Santa. É o resplendor de Deus. Você pode... Ouça, você pode ver o que eu estou dizendo? Ele disse: 
“Haja luz”, e houve. Ele disse: “Que apareça a terra seca”, e ela apareceu. Ele disse: “Que Plutão esteja lá 
em cima e Marte e Vênus e todo o resto”, e assim foi. E a mesma coisa é com você e comigo. É por isso 
que Ele vai trazer tudo de volta novamente. 

127 Você diz: “Bem, eu não gosto dessas coisas”. Você ama estas coisas, irmão e irmã. Você não pode 
deixar de amar essas coisas. Você odeia o lixo que segue com isso. [“Amém”] Isto é tudo. É por isso que 
não existem pessoas más lá, não há pessoas imorais lá, nenhum diabo lá, nada lá, a não ser Deus e os Seus 
cidadãos sagrados. Tudo bem. 
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128 Agora, Deus só envolve o Seu máximo em vestes imortais, e Ele produz a Nova Jerusalém, como 
lemos em Apocalipse 21:1-9, 11 a 22-27. E então em Apocalipse 22:1-5 e versículos 10-15, você pode lê-
los em seu tempo livre. Isso estava tudo em Deus, e Deus neste momento está em plena manifestação. 
Essa é a Nova Jerusalém. Vê? Agora... E Ele está prestes de envolver a cortina para baixo em todo o Seu 
plano de redenção progressivo para trazer a Sua redenção final. Isso tudo é Deus, tudo Deus, nada mais 
do que Deus, lá na Nova Jerusalém. É tudo Deus agora, se nós porém reconhecermos isso, pois o Senhor 
desceu com um Alarido para nos levar até lá. 

129 Então nós encerramos com este pensamento: o homem gostaria de pensar que existe um outro e 
maior plano do que zoe. Não há. É isso. Pense um momento. O ateu reconhece isso mais do que nós? Ele 
disse que não há nada além disso. Em outras palavras, ele é mais esperto do que nós. Pense em um ateu 
ter uma ideia mais clara do que os filhos de Deus. Eles estão tão inchados em seu pensamento estúpido. 

130 Eles pensam: “Oh, eu não sei se isso é o maior”. Acusando Deus de cometer um erro? “Senhor, 
meus pensamentos e a minha experiência... eu, sabe, eu simplesmente me envergonho quando eu tenho 
que falar Contigo, Senhor, porque sou realmente tão humilde”. Quer dizer, porque você é tão falso. [Risos 
– Trad.] 

131 Veja, olhe. É esta a Palavra de Deus, ou não é a Palavra de Deus? É disso que estamos falando, 
irmão e irmã. Ouça, há uma grande lição e um grande espírito aqui para nos acomodar a Deus, porque 
Deus já Se acomodou a nós. Somos dos lombos de Deus. Sim senhor. Mais uma vez está provado de 
Deus estar escondido na simplicidade. Se você pode lidar com isso e reconhecer Efésios 1:3-23, todo o 
plano de Deus colocado exatamente diante de nós, do começo ao fim, então você certamente pode crer em 
Gálatas 4, que diz: “Porque sois filhos, Deus enviou o Seu Espírito em seus corações que pode clamar 
‘Pai’.” E, quando você clama “Pai”, você está falando sobre o revelado acima do trono, porque essa é a 
revelação do tempo do fim: a Coluna de Fogo acima do trono. Isso mesmo, irmão e irmã. Sim senhor. 

132 Agora, no âmbito do Sétimo Selo e dos Sete Trovões, voltamos para o Salmo 42. (...) Tudo bem. 
Diz aqui no Salmo 42:7:  

Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas; todas as tuas ondas e as tuas 
vagas têm passado sobre mim.  

Certo, passamos por Sete Eras da Igreja para as grandes cataratas, a voz de trovão. Em Apocalipse 
1:15, a voz daqueles sons de muitas águas, o rugido do leão, o rugido da catarata, a Noiva testemunhando 
no capítulo 22, e assim por diante. E nós aqui de pé no final disso. E aqui, hoje, a filha de Deus, filhos e 
filha, aqui hoje são filhos e filhas de Deus, e nossa mãe, a Nova Jerusalém. Assim como o irmão Branham 
chamou a Nova Jerusalém de sua mãe. 

133 Lembre-se de seu sonho. Ele deixou a organização da igreja para seguir a Deus e deixou seu pai e 
sua mãe, a organização, e assim por diante. Será que nós já os deixamos também? Será que vemos isso 
como o tempo para nós para preencher as nossas mentes com pensamentos de nosso lar celestial? Isso não 
vai insultar o nosso Deus como se nós somente perguntássemos o que Ele tem para nós e não Ele. Isso 
não é verdade. Ele veio aqui para dar isso a nós. [“Amém”] Então, você irá rejeitar e dizer: “Senhor, eu te 
amo”? Você seria como a namorada que tem o anel de noivado do rapaz, e que depois se recusou em 
devolvê-lo quando ele terminou com ela. Tudo que ela quer é um anel. Não é dessa maneira que a Noiva 
é. 

134 Ouça, o irmão Branham disse que Ele veio para nos conquistar. Ele veio para ganhar o favor 
conosco. Não que Ele esteja trazendo a Nova Jerusalém à vista e dizendo: “Agora, aqui, você pode ter 
isso se você fizer assim e assim. Ele desceu para simplesmente dizer-nos que somos Dele, e isso é 
presente de um amor. Será que você irá rejeitar o presente de amor, irmão e irmã, quando este é o 
resultado definitivo de Deus? 

135 Agora, enquanto encerramos, lembre-se do título da mensagem: “O Cumprimento de Deus”. 
Novos Céus, Nova Terra, a Nova Jerusalém, a Noiva, o trono e a Coluna de Fogo acima do trono. É isso 
mesmo? Parmita-me deixar claro: existe uma Noiva agora que é uma parte disso. Ela é chamada e 
encontrou-Se com o Noivo. Ela está entrando em divina ordem, pronta para o parecer favorável para a 
Ceia das Bodas. Ouça. Enquanto vemos a conclusão final de Deus e uma Coluna de Fogo e Jesus no 
trono, isso já começou de acordo com o Sétimo Selo em 1 Coríntios 15:20, “Na presença de nosso Senhor 
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Jesus Cristo”. Aquele que está agora pondo tudo em sujeição para que Ele possa dar isso de volta. Jesus o 
dá de volta a Deus. 

136 Onde é que vamos acabar, irmão e irmã? Bem na Nova Jerusalém. A viagem já começou. A noite 
já passou. O dia está mais do que perto. Mais uma vez o Filho da luz vai nascendo sobre nós. Mais uma 
vez Abraão está viajando para aquela Cidade com o brilho celestial. Oh, as pessoas querem encontrar a 
nova terra. Elas estão simplesmente prontas. Eles querem explorar e chegar a algum lugar. Nós somos 
aqueles que irão fazer isso. Fale sobre novas fronteiras e um novo governo. Os políticos da América 
falam sobre isso. Eles morrerão sem isso, mas nós iremos e entraremos nisso pela graça de Deus. Vamos 
inclinar nossas cabeças em oração. 

137 Pai celestial, queremos agradecer mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo por Teu amor, 
misericórdia e graça que Tu já derramastes sobre nós. Eu fiz o meu melhor, de forma apressada, 
apressado, e talvez eu não tenha feito o meu melhor, porque eu corri muito difícil e trabalhei muito duro, 
Senhor. Eu deveria deixar Tu fazer a obra. E eu creio que eu vou a partir deste momento em diante, 
Senhor. Eu fiz o meu melhor com a Palavra. Tu me deste isto por intermédio do profeta, para que todos 
nós juntos aqui, Senhor, comêssemos um pão em comum com um espírito em comum, talvez uma Noiva 
em comum no Senhor Jesus Cristo e sem perder essa glória de Deus, a Cidade Santa – sem perder o 
resultado final. 

138 Pai, nós tivemos os nossos próprios pensamentos e a nossa própria compreensão, e nós sabemos 
que eles simplesmente não satisfazem. Eles não possuem. Eles não conseguem. Ajude-nos a livrar-nos de 
nossos pensamentos de tudo agora, neste momento, e de nos unirmos com essa multidão celestial, 
especialmente o pai Abraão, que olhou para a Cidade cujo artífice e construtor é Deus; com o olho 
profético de todos os profetas de todas as eras, que podem dizer duas coisas em um só fôlego e talvez dois 
mil anos além, porque é a mesma coisa, simplesmente indo para uma forma manifestada ainda maior. 

139 E Senhor, aqui estamos nós. Tu tens edificado uma Noiva para cima e para cima e para cima a 
partir de uma ressurreição dos mortos começando com Lutero, Wesley, pentecostes. E agora Tu tens uma 
Noiva, Senhor, que não verá a morte. Oh, Ela verá isso no sentido de que vai estar tudo à sua volta, mas 
ela não verá a morte. Ela não verá a morte duas vezes; ela não verá. Ela vai ser tirada de tudo isso. Pai, 
nós somos gratos por isso. Ajude-nos, Senhor, para entrarmos no espírito da era profética em que 
vivemos. Meu Deus, nós sabemos que essa é a única coisa que pode ser. 

140 Lá atrás nos dias de Pedro: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”. Nós sabemos disso. Isso não é 
maná de mortos, Senhor. É real e verdadeiro para nós. Entendemos isso, também. Mas existe mais essa 
revelação agora, e na esquina rejeitada tornou-se a cabeça, a pedra de coroa aqui no sentido espiritual. E 
agora Aquele que cobre até a Cidade santa outra pirâmide de todas as eras, Ele está aqui. Que dia 
maravilhoso, Senhor, estar aqui, porque Ele é esse Ser. “Eu sou o Alfa e o Ômega”; Tu estás vendo tudo. 

141 Pai, sei que eu tenho dito a verdade, tanto quanto posso saber alguma verdade. Agora, Senhor, 
ajuda-me a não somente comer uma refeição, mas ajuda-me a assimilá-la. E que cada um aqui seja um 
participante agora destas coisas, pela graça do Deus Todo-Poderoso e que vivam a Palavra, a Palavra 
mecânica dinamizada, desde o mais jovem ao mais velho. 

142 Eu Te agradeço, Senhor. Sei que Tu nos ouviu. Agora seja o que for que tivermos que fazer, 
Senhor, se não temos a graça e a vontade para fazer isso, Pai, como Tu tornastes Israel disposto a ir, Tu 
poderias enviar as vespas entre nós. Nós sairemos da terra onde não deveríamos estar e chegaremos à boa 
terra. Tu podes nos fazer querer, Senhor. Tu disseste que aquele que está disposto a conhecer a doutrina 
saberá. Então Pai, nós Te agradecemos por isso. Agora vamos para o restante deste culto, o batismo. Sê 
conosco, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. 
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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”. 
Lee Vayle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.messagedoctrine.com/ 
 

www.doutrinadamensagem.com 
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