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Esta é uma longa série de estudos ministrada pelo irmão 
ininterruptos, para tratar de um ensino estabelecido pelo irmão Branham a respeito de sua identificação 
de quem é Melquisedeque. Na ocasião em que o irmão Branham apresent
como uma revelação divina dada especialmente para essa era como pertencente ao Sétimo Selo e que 
também estava relacionado como um dos Sete Trovões ou pelo menos uma parte de um deles.

A identificação da Pessoa de Melquisedeq
igreja para ser revelada somente agora nesse tempo do fim, exatamente como uma obra de arte que é 
encoberta pelo seu escultor para ser revelada somente na última hora.

Os crentes da primeira era de Éfeso, incluindo não somente os gentios como também os 
próprios judeus que conheciam as Escrituras da Lei e os profetas, não conseguiam compreender quem 
era Melquisedeque porque eles ainda estavam tendo dificuldades para assim
elementares da fé cristã, e que tampouco seria
como bebês, eles ainda necessitavam de leite
compreender certas verdades. Por consegu
ocasião quando a Igreja atingisse a 
privilégio de receber a plena revelação dos mistérios de Deus 
Ele havia prometido aos Seus servos, os profetas.

Uma vez que essa revelação foi entregue através do mensageiro de Deus, tem sido estabelecido 
ao mesmo tempo um período de juízo para os que persistirem em sua incredulidade. No entanto, a 
Palavra revelada não poderá mais ser distorcida para o eleito do último dia
forte e idôneo para receber a inteira revelação 
Cristo era a pedra de esquina da Igreja, mas agora no tempo do fim a Noiva P
Sua Pedra de remate. Esta é a era em que o véu é removido, pois o Senhor não poderia revelar 
qualquer coisa a um povo velado e que não p
fazendo; e agora enquanto a igreja organizada se a

Este estudo abre uma breve introdução para 
o rei de justiça. Deus havia jurado por Si mesmo que o Seu Filho seria sacerdote 
essa ordem, diferente do sacerdócio da Lei que era levítico e que em breve deveria ser substituído, 
visto ser imperfeito na medida em 
pelos outros e por si mesmo no altar. Mas agora 
mesmo, torna-Se apto para abrir o livro selado e 
assentado no trono. Esse mesmo então Se leva
desce na forma de Coluna de Fogo 
tornar tudo sujeito ao Seu Filho, 
preparada pelo Seu Pai. Este que desce e 
Melquisedeque que se encontrou com Abraão após 
ministrando pão e vinho. Ele está agora batendo na porta 
enquanto que aqueles que O rejeitam correrão para o sacerdócio de 

Esse sacerdócio do Senhor Jesus Cristo 
de um mandamento carnal, mas segundo a virtude de uma vida incorruptível e sem fim
mais do que nunca, tem nos aproxima

Quem é Este Melquisedeque? Nº 1 – Lee Vayle 

INTRODUÇÃO 
Esta é uma longa série de estudos ministrada pelo irmão Lee Vayle durante sete meses 

ininterruptos, para tratar de um ensino estabelecido pelo irmão Branham a respeito de sua identificação 
Na ocasião em que o irmão Branham apresentou esse tema ele o identificou 

como uma revelação divina dada especialmente para essa era como pertencente ao Sétimo Selo e que 
também estava relacionado como um dos Sete Trovões ou pelo menos uma parte de um deles.

A identificação da Pessoa de Melquisedeque foi ocultada por Deus no decorrer das eras da 
para ser revelada somente agora nesse tempo do fim, exatamente como uma obra de arte que é 

ser revelada somente na última hora. 
Os crentes da primeira era de Éfeso, incluindo não somente os gentios como também os 

próprios judeus que conheciam as Escrituras da Lei e os profetas, não conseguiam compreender quem 
eles ainda estavam tendo dificuldades para assim

que tampouco seriam suficientes para dar-lhes esse entendimento;
ainda necessitavam de leite, visto terem se mostrado negligentes para ouvir 

Por conseguinte, o alimento sólido estava reservado somente para a 
ocasião quando a Igreja atingisse a Sua maturidade. Aos santos do tempo do fim foi concedido o 
privilégio de receber a plena revelação dos mistérios de Deus que chegariam ao seu termo 

ia prometido aos Seus servos, os profetas. 
Uma vez que essa revelação foi entregue através do mensageiro de Deus, tem sido estabelecido 

ao mesmo tempo um período de juízo para os que persistirem em sua incredulidade. No entanto, a 
poderá mais ser distorcida para o eleito do último dia por se tratar de um povo 

forte e idôneo para receber a inteira revelação da hora. Nos dias do apóstolo
Cristo era a pedra de esquina da Igreja, mas agora no tempo do fim a Noiva P

. Esta é a era em que o véu é removido, pois o Senhor não poderia revelar 
qualquer coisa a um povo velado e que não pudesse ver e nem compreender o que Deus estaria 

nquanto a igreja organizada se afasta Dele, a Noiva vai ao Seu encontro.
Este estudo abre uma breve introdução para tratar sobre a ordem sacerdotal de Melquisedeque, 

o rei de justiça. Deus havia jurado por Si mesmo que o Seu Filho seria sacerdote 
do sacerdócio da Lei que era levítico e que em breve deveria ser substituído, 

na medida em que o próprio sacerdote também necessitava apresentar sacrifício
no altar. Mas agora após Jesus ter apresentado um 

Se apto para abrir o livro selado e depois devolvê-lo nas mãos 
assentado no trono. Esse mesmo então Se levanta de Seu trono para dar lugar ao Seu Filho

na forma de Coluna de Fogo com o livro aberto para revelar os mistérios para a Noiva 
 até o dia em que Ele também desce para assumir Sua possessão 

Este que desce e que está em nosso meio agora é A
e que se encontrou com Abraão após ter voltado da matança dos reis 

está agora batendo na porta de todos aqueles que desejam 
enquanto que aqueles que O rejeitam correrão para o sacerdócio de Satanás. 

Esse sacerdócio do Senhor Jesus Cristo segundo a ordem de Melquisedeque não é segundo a lei 
de um mandamento carnal, mas segundo a virtude de uma vida incorruptível e sem fim

aproximado de Deus e da Cidade Santa. 

 

 

Vayle durante sete meses 
ininterruptos, para tratar de um ensino estabelecido pelo irmão Branham a respeito de sua identificação 

ou esse tema ele o identificou 
como uma revelação divina dada especialmente para essa era como pertencente ao Sétimo Selo e que 
também estava relacionado como um dos Sete Trovões ou pelo menos uma parte de um deles. 

no decorrer das eras da 
para ser revelada somente agora nesse tempo do fim, exatamente como uma obra de arte que é 

Os crentes da primeira era de Éfeso, incluindo não somente os gentios como também os 
próprios judeus que conheciam as Escrituras da Lei e os profetas, não conseguiam compreender quem 

eles ainda estavam tendo dificuldades para assimilar os princípios 
lhes esse entendimento; portanto 

negligentes para ouvir e 
alimento sólido estava reservado somente para a 

. Aos santos do tempo do fim foi concedido o 
que chegariam ao seu termo conforme 

Uma vez que essa revelação foi entregue através do mensageiro de Deus, tem sido estabelecido 
ao mesmo tempo um período de juízo para os que persistirem em sua incredulidade. No entanto, a 

por se tratar de um povo 
Nos dias do apóstolo Paulo, o Senhor Jesus 

Cristo era a pedra de esquina da Igreja, mas agora no tempo do fim a Noiva Palavra tem Jesus como 
. Esta é a era em que o véu é removido, pois o Senhor não poderia revelar 

nder o que Deus estaria 
fasta Dele, a Noiva vai ao Seu encontro. 

sobre a ordem sacerdotal de Melquisedeque, 
o rei de justiça. Deus havia jurado por Si mesmo que o Seu Filho seria sacerdote para sempre segundo 

do sacerdócio da Lei que era levítico e que em breve deveria ser substituído, 
que o próprio sacerdote também necessitava apresentar sacrifícios 

 sacrifício perfeito de Si 
nas mãos Daquele que está 

ta de Seu trono para dar lugar ao Seu Filho, enquanto 
o livro aberto para revelar os mistérios para a Noiva eleita, e 

também desce para assumir Sua possessão 
que está em nosso meio agora é Aquele mesmo 

matança dos reis e que ceou com ele 
de todos aqueles que desejam cear com Ele, 

segundo a ordem de Melquisedeque não é segundo a lei 
de um mandamento carnal, mas segundo a virtude de uma vida incorruptível e sem fim, e que agora 

Diógenes Dornelles 
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Quem é Este Melquisedeque? Nº. 1 
 

Deixando os Princípios Elementares; A Ordem de Melquisedeque 
 

31 de julho de 1988 
 

Irmão Lee Vayle 
 

1 Oremos. Pai Celestial, somos pessoas muito privilegiadas por sermos 
autorizadas a reunir-se em liberdade, na nossa escolha de nossos 
pensamentos e de nossas ações Senhor, até um certo grau, em uma nação 
que Tu havias separado para uma ocasião Senhor, e ainda estamos felizes 
por fazermos parte dela, identificados com ela, mas acima de tudo Senhor, 
identificados com a Luz que brilhou no oeste, a última Luz da última era. 
Somos gratos por isso Senhor, e oramos para que a Luz possa brilhar em 
nossos corações e em nossas mentes e ser a única Luz em que andamos no 
Senhor, e a única Luz que nós seguimos. Permita que Ela seja o que nos 
mostre o certo e o errado, e que separe todas as trevas, Senhor, faça-nos 
filhos da Luz e da Vida. Dê-nos a Tua bênção, esta manhã, nós oramos pelo 
estudo de Tua Palavra e que possamos crescer aí por Ela. Em nome de Jesus 
oramos. Amém. Podem se assentar. 
 

2 Agora, nesta mensagem “Quem é Este Melquisedeque?” como o irmão Branham nos trouxe, 
creio que em 1965 – e antes de irmos para a leitura dela, palavra por palavra e comentar sobre ela, 
como normalmente fazemos, queremos observar antes de tudo, que o irmão Branham estabeleceu a 
identificação de Melquisedeque, ou a sua identificação de Melquisedeque, como uma revelação do 
tempo do fim sob o Sétimo Selo. Agora, há uma citação perante nove páginas, mas, a citação que eu 
gosto de usar está, creio eu, na página 9 e 42. Ele diz: 
 

3 Note, como a escultura, ele esconde sua obra de arte ao colocar uma máscara sobre ela. Isso é 
o que Deus tem feito a essa era. Tem estado escondido. Todas estas coisas têm estado escondidas, e 
devem ser reveladas nesta era. Agora, a Bíblia diz que seriam reveladas no último tempo. É como um 
escultor guardando sua peça de obra toda coberta até o tempo em que ele tira a máscara dela e ali 
está ela. 

 

4 E é assim que a Bíblia tem estado. Ela tem estado aí, a Bíblia, veja, escondida. Tem sido uma 
obra de Deus que tem estado coberta. E Ela tem sido escondida desde a fundação do mundo, e é um 
mistério sétuplo. E Deus prometeu neste dia, nesta era da igreja de Laodicéia, que Ele iria tirar a 
máscara da coisa toda e que nós poderíamos vê-la. 

 

5 Então, na introdução desta mensagem ou ao falar a respeito disso, identificando essa Pessoa, o 
irmão Branham afirma que isso é somente encontrado sob o Sétimo Selo, e definitivamente é um ou 
uma parte de um dos Sete Trovões. Agora, o profeta está cem por cento correto em sua avaliação sobre 
Melquisedeque quando vista pela leitura do livro de Hebreus, começando lá para um fundo, Hebreus 
5:5, e lendo até 6:14. 
 

6 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. Como também diz, noutro lugar: Tu és sacerdote para 
sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O qual, nos dias da Sua carne, oferecendo, com grande 
clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que O podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. 
Ainda que fosse Filho, aprendeu a obediência, por aquilo que Ele sofreu. E sendo aperfeiçoado, Ele 
Se tornou o autor da eterna salvação para todos os que Lhe obedecem; chamado por Deus sumo 
sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Do qual (Desse Melquisedeque) muito temos para 
dizer, e difícil de ser dito; porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser 
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mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os princípios 
elementares dos oráculos de Deus; e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não do alimento 
sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, 
porque é menino. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, em razão do costume, têm os 
sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal.  
 

7  Agora, você vai perceber que isso que ele diz para a primeira era da igreja é porque este é 
Paulo, o mensageiro para a primeira era da igreja, e que embora ele esteja falando para diversas 
igrejas, isso ainda é a Palavra para aquela era. E ele está falando com eles nos versículos 11 a 14. 

(Do qual é dito) ...Do qual muito temos para dizer, e difícil de ser dito; porquanto vos fizestes 
negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, (Chegou a hora em que vocês 
deveriam ser, vocês tem passado por tempo suficiente) ainda necessitais de que se vos torne a ensinar 
quais sejam os princípios elementares dos oráculos de Deus; e vos haveis feito tais que necessitais de 
leite, e não do alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está 
experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os adultos, (Não 
importa quando esse tempo chega, esse é quando eles serão capazes o suficiente para lidar com esta 
apresentação de Melquisedeque), os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para 
discernir tanto o bem como o mal. 

 

8 Agora, você entende aí que o pensamento é de que pode haver, e certamente nós cremos que 
haverá, tem que haver, um povo que amadurecerá ao ponto onde eles possam lidar com isso. E até o 
tempo em que isso possa ser tratado, esta revelação não poderia ser entregue. Quais são as coisas, as 
dificuldades aqui. Agora, você vai notar no versículo 11: 

Do qual muito temos para dizer, (Deste que é Melquisedeque) e difícil de ser dito; porquanto 
vos fizestes negligentes para ouvir. 
 

9 Então nós aprendemos que a matéria referente à Melquisedeque é difícil de explicar por causa 
da incapacidade deles para compreendê-la. Eles não têm progredido para a posição da Palavra de Deus 
em Si mesma de princípio a princípio, até que eles atinjam um estado através da compreensão dos 
princípios para entender que revelação se encontra aqui. Agora, você vai ter que aceitar isso porque 
essa é a verdade da Bíblia. 
 

10 Agora, esse ensino poderia ser, ou eu poderia dizer, poderia esse ensinamento ser o ensino que 
Pedro se referiu em 2 Pedro 3:10-17 e que Paulo trouxe em questão? 

Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; no qual os céus passarão com grande 
estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. Vendo 
depois que todas estas coisas se dissolverão, que pessoas vos convém ser em santa conversa 
(comportamento) e piedade... 

Agora, essa palavra “dissolvido” significa “livre de”, “solto de”. Agora, quando você está solto 
de alguma coisa, em que o princípio da condenação é estabelecido, o princípio da promessa e da 
vingança – que será a exoneração – estará definido. Entende o que eu disse? A lei do paralelismo, 
bênção e maldição. Certo. 

 

11 Aguardando, e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo se 
desfarão, e os elementos, ardendo, se dissolverão... 

Agora você está se apressando para isso, o que significa que o tempo e a eternidade estão se 
fundindo nessa hora. E uma vez que você atinge a eternidade isso é tão celeste.1 Você está em uma 
emanação, você está em uma radiação, usando particularmente a palavra raio-ação, o dia da aceleração 
do raio para onde você ainda possui vibrações até mesmo mais rápidas do que a velocidade da luz. Em 
outras palavras, você literalmente sobe com um corpo glorificado. A luz viaja em quê? 186.000 milhas 
por segundo – é isso? Eu não sei, com certeza eu acho que é nessa área. Bem, veja, isso não é nada 
comparado a isso. Veja, a luz tem de viajar, isso não. Em outras palavras, como posso expressá-lo? 

                                                           
1
 Do inglês “blue” que também pode ter aqui o sentido de “triste”, “melancólico” – NT. 
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Assim como Deus, tudo abre para Deus. Deus onisciente, Deus onipotente, Deus está onde Ele quer 
estar. O irmão Branham disse: “Mais rápido do que a velocidade do pensamento”. Vê? 

 

12 Agora você começa a perceber que isso está acontecendo aqui. Olhando para aquele dia quando 
antes que eles clamem Ele responde. Deus já antecipou o seu pensamento, assim, portanto, você está à 
frente do pensamento. [“Amém”] Isso é profundo. Eu simplesmente deixo isso seguir, porque é a 
verdade e quem se importa? Eu sou como a minha cunhada, ela diz: “Não me importa quem o possui, 
desde que eu possa usá-lo”. Eu não me importo com o que Deus diga, contanto que eu seja uma parte 
disso. Isso tem que ser bom! [O irmão Lee Vayle ri – Trad.] Isso é o que você está procurando ver. 
 

13 Aguardando, e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo se 
desfarão, e os elementos, ardendo, se dissolverão. Mas nós, segundo a Sua promessa, aguardamos 
novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai 
que Dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade 
de nosso Senhor; como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que 
lhe foi dada; falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de 
entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras Escrituras, para sua própria 
perdição. 

 

14  Agora, quando chega o dia em que as pessoas não podem ser torcidas? T-o-r-c-i-d-a-s. Quem 
conhece o capítulo? Quem sabe o livro? Que livro? Por favor, berrem isso para fora. Não me deixem 
aqui parado. Eu ensinei a vocês todos esses anos, vocês ainda não conseguem adivinhar? Efésios. Que 
capítulo? [Alguém na congregação responde – Trad.] Hã? Capítulo quatro. Tudo bem, capítulo quatro 
diz a você. Aqui diz: “Deus está dando um ministério” e o ministério não será capaz de cumprir isso 
até o último dia, embora eles tenham olhado em frente, e isso foi sendo feito na medida da 
aceitabilidade da hora, da graça que eles tinham. Esta é uma história diferente hoje. Isso está 
terminando. 

 

15 Agora: [Efésios 4:12-15) 
Querendo o aperfeiçoamento dos santos, (que é equipar) para a obra do ministério, para 

edificação do Corpo de Cristo; até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho 
de Deus, a homem perfeito (ou maduro), à (plena era) medida da estatura completa de Cristo, para 
que não sejamos mais meninos inconstantes, levados... antes, seguindo (guardando) a verdade em 
amor, cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça, Cristo, (Crescer até a cabeça) 

 

16 Então, quando não há mais medida e você chega ao ponto como foi mencionado aqui, nós 
entendemos que não haverá distorção da Escritura no último dia, mas como Paulo disse em 2 
Coríntios... vamos lá, capítulo 4... versículo 2: 

Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem 
falsificando a Palavra de Deus; mas pela manifestação da verdade (Vindicação) nos recomendamos à 
consciência de todo o homem, na presença de Deus. 

 

17 E Paulo diz: “Tem sido provado, eu sou digno pela vindicação e pela vida que vivo, para que 
me ouçam. Então, não haverá mais distorção disso”. Alguém entrará em cena que positivamente é tão 
vindicado que ele não cometerá um erro e você e eu não cometeremos erros, e estaremos indo direto ao 
ponto da Segunda Vinda. [“Amém”] Agora, isso é o que estamos vendo aqui. Você entende o que eu 
disse agora? Vamos voltar então a Hebreus novamente, porque eu estou lendo em Hebreus, capítulo 5. 
Certo, versículo 12. 

Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar 
quais sejam os princípios elementares dos oráculos de Deus; e vos haveis feito tais que necessitais de 
leite, e não do alimento sólido. 
 

18 Agora, nós descobrimos que eles são bebês pentecostais e que não foram capazes de receber a 
doutrina dos princípios elementares. A visão do irmão Branham dizia: “Você não pode ensinar 
doutrina a bebês pentecostais”. Como ele contou sobre a mulher, quando o irmão Branham foi 
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repreendido pela grande hierarquia: “Por que você continua repreendendo a mulher? Por que você não 
ensina a elas como ser – como usar os dons espirituais?”. E ele disse: “Como posso ensinar-lhes 
álgebra quando elas não conhecem o abecedário?”. [“Amém”] Então você tem uma condição 
pentecostal no livro de Hebreus. 
 

19 Agora, eu sei que por anos nós pensávamos que somente os coríntios eram dessa maneira; mas 
essas pessoas são assim. Eles são legalistas. Eles não saíram debaixo da Lei. E enquanto você for um 
legalista, você estará procurando algo para fazer, ao invés de confiar no que tem sido feito para que 
você possa tirar o mel disso e ter a energia disso. [Glória a Deus”] Esse é o problema, vê? Eu não vou 
precisar ter que ir mais longe nisso, essa é a verdade. 

 

20 Tudo bem agora, o leite-Palavra ou os princípios elementares da doutrina não são suficientes 
para dar-lhes a verdadeira revelação de Melquisedeque nem é suficiente no que se refere a 
fundamento. Simplesmente não pode funcionar. Agora, são os princípios elementares e o fundamento 
de Hebreus 6:1-2 baseado em uma dispensação específica permitida por Deus. Agora, vamos ao 
próximo... vamos ler um pouco mais aqui. Todo mundo está desqualificado. Agora, no versículo 14, 
eles tem que chegar a idade adulta para discernir entre o bem e o mal. Agora observe, e nós vamos 
ignorar isso só um segundo e ir até Hebreus 6:1-2. 

 

21 Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, prossigamos até à 
perfeição... 

Agora, você pode entender aqui o que o apóstolo Paulo deve ter em mente, essas pessoas ou 
alguém, de ter a capacidade de compreender os princípios elementares e então seguir em frente, porque 
essas pessoas aqui não seguiram. Vê? Certo. 

 

22 ...e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do 
juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. (Então, permite-nos) 

Agora, então nós estamos fazendo a pergunta aqui de que os princípios elementares aqui – eles 
são suficientes como um fundamento? Eles seriam se os tivessem, mas eles não tinham, então há algo 
errado. Agora, será que Deus irá então conferir para alguém a verdade sem os princípios corretos e a 
compreensão correta que serão fundamentais para a compreensão deste homem Melquisedeque, Quem 
Ele é, de acordo com o que o irmão Branham nos trouxe? 

 

23 Certo, vamos para Colossenses capítulo 1, versículo 25. E ele disse: 
Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para 

convosco, para cumprir a Palavra de Deus; 
Agora, a partir daqui você vai notar que Paulo tinha uma dispensação ou uma mordomia 

comissionada a ele, para fazer uma coisa específica, e não para fazer outra coisa específica. Agora, a 
coisa específica que ele tinha era a dispensação comissionada a ele da graça de Deus na crucificação 
do Senhor Jesus Cristo. Mas como pertinente à Ressurreição, uma dispensação não foi comissionada a 
ele, porque ele disse: “eu quero acima de tudo ser uma parte da primeira Ressurreição, para conhecer o 
poder de Deus na primeira Ressurreição” e isso não foi dado a ele. 

 

24 Isso é Efésios 1:17-23. Esse Espírito não foi dado a ele. O Espírito dado a ele na Coluna de 
Fogo para dar-lhe toda a graça e entendimento para a sua hora e os séculos vindouros, foi dado naquele 
tempo a ele, mas não lhe foi dado saber o que ia acontecer nesta hora, que é a dispensação ou a 
mordomia desse Evangelho. Tudo bem, vamos descobrir quem o tem. Vamos voltar a Apocalipse 
10:1-7. 
 

25 E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem; e um arco íris estava sobre a 
sua cabeça, 

Esse era Aquele que estava em – absolutamente em Apocalipse capítulo cinco. Aquele sentado 
no trono, pois o arco-íris estava ao redor do trono e você verá que Ele trouxe o Seu arco-íris com Ele, 
embora Ele não trouxesse o trono. Em outras palavras, Ele trouxe a promessa de governo, mas Ele não 
o trouxe com Ele, pois o governo sobre a terra ainda não fora dado à Noiva, só em potencial, mas a 
promessa foi. [“Amém”] Deste modo a aliança do arco-íris tem para a preservação dos santos para a 
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terra, e a terra na condição... os santos na condição de ter uma preservação foi trazido por este 
mensageiro poderoso, o próprio Deus em uma Coluna de Fogo. 
 

26 Agora, esse é o simples abecedário, se você tiver um pouco de revelação. Se você não possuir 
nenhuma revelação simplesmente pegue o seu nariz e vá para casa. Tudo bem. Só tome cuidado para 
que você não toque no alimento quando você pegar o seu nariz. Oh, eu sou um pregador duro e sujo 
aqui, mas eu faço isso com um propósito. Eu quero chacoalhar os seus cérebros esta manhã. Estamos 
dentro de algo saibamos disso ou não. Veja, pela fé eu estou olhando para este livro para fazer algo por 
nós. [“Amém”] Isso é tudo que há. 
 

27 Agora escute:   
...e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo; (que está sobre a terra.) 
A Coluna de Fogo desceu à terra. Agora somos edificados dos pés à cabeça e isso é uma 

imagem da Liderança retornando para a Noiva. Não o homem Jesus, Ele não estava no trono naquela 
hora. Este é Aquele que estava no trono. Isto é Apocalipse 1:12-13, o Juiz. [“Amém”] Isto é Deus, o 
Juiz de toda a terra e a pergunta sobre o Juiz é: Tu pouparás o justo quando destruíres o ímpio? Essa é 
a pergunta. Você entende o que eu estou falando? É para Hebreus 13:8 que você está olhando. Agora, 
isso tem a ver com Melquisedeque. Estou fundamentando tudo com Melquisedeque aqui, eu estou 
fazendo isso de propósito, mostrando-lhe que o irmão Branham tinha todo o direito de nos dizer que 
isso estava sob o Sétimo Selo e um dos Trovões ou uma parte dos Trovões, e estamos posicionando 
isso. Vê? 

 

28 E tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre 
a terra; (Agora, isso foi quando os selos foram arrancados pela visão, porém não arrancados 
literalmente.) E clamou com grande voz, como quando ruge um leão... 

Em outras palavras, a primeira era foi o quê? Um leão. E o mesmo desce com o mesmo rugido 
de leão, mas não precisa ser o rugido do leão, porque já tem cuidado disso. Agora é o quê? O olho da 
águia [“Amém”] e o olho da águia vê tudo que o rugido do leão tinha. Não há nenhuma diferença. 
 

29 ...e, havendo clamado, os sete trovões emitiram as suas vozes. E, quando os sete trovões 
acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever; mas ouvi uma voz do céu, que me dizia: Sela o que 
os sete trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou 
a sua mão ao céu, e jurou por Aquele que vive para todo o sempre... 

Agora escute, ele está dizendo a você aqui agora – quando você consegue ouvir o que estava 
selado. Estes não estão em aposição, este é o lugar onde isso está parado e ele lhe diz como isso irá 
começar de novo. Vê? Agora, Aquele que desceu, também com a voz de leão, disse a Paulo: “Você 
não pode escrever certas coisas”, e disse à João: “Você não pode escrever certas coisas”. Então, 
quando o Mesmo desce, como se fosse com a voz de leão, Ele tem os trovões que abriram os livros que 
Ele selou, porque você está olhando dois mil anos à frente desde o momento em que Ele diz: “Sele-o”. 
 

30 (Agora este) ...levantou a sua mão ao céu, e jurou por Aquele que vive para todo o sempre, O 
qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria 
mais demora; 

Esse é o mesmo que estava na presença de Abraão porque Deus jurou por Si mesmo, jurando 
por nada maior. De modo que quando Deus jurou por Si mesmo... em outras palavras, vindicando-Se 
sobre a Sua própria promessa, e vindicando-Se na promessa, de modo que tanto Deus como a 
promessa são vindicados. [“Sim”] O que mais você quer? 

 

31 Eu não entendo as pessoas. Elas são duas vezes mortos espirituais, e elas já estão apodrecendo 
por causa da AIDS. Até o ano dois mil, mais de 350 milhões de americanos terão AIDS.2 Vê? Estamos 
chegando muito perto de algo. Vê? 
 

                                                           
2
 Desde que o vírus da AIDS foi descoberto há mais de duas décadas, estima-se que já houve mais de 60 milhões de 

infectados em todo mundo, sendo que mais de 1/3 deles faleceram devido a doença – NT. 
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32 Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando soar a sua trombeta, o mistério de Deus... (Que 
mistério? O que está sob os Trovões que serão abertos. Estará terminado. Ele começará a soar) ...se 
cumprirá (como Deus anunciou as boas novas do Evangelho) aos Seus servos os profetas. 

Essa é a tradução literal. Não importa esta aqui do Rei Tiago, porque não está certo. Oh, está 
certo, mas não realmente certo, porque você não pode entender isso. Você não sabe o que ele está 
dizendo. 

 

33 Agora ele disse: “Nesse tempo o Evangelho irá acabar”. Lembre-se que os judeus nunca 
tiveram o Evangelho realmente – então isso é para os gentios. Tudo bem, agora vamos voltar para o 
livro de Hebreus novamente. E aqui diz: 

...vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo... (Agora o 
versículo 14)  ...mas o alimento sólido é para os adultos... 

Então virá um tempo em que haverá um povo que será forte o bastante para aceitar isso. 
[“Amém”] Eu já lancei um duro em você já para ver se você tem coragem para aceitar isso 
espiritualmente falando. Eu já disse que Melquisedeque deve ter tido uma cidade na terra. Ele tinha um 
séquito, Ele tinha soldados. 

 

34 Você tropeça ao pensar por um momento que o próprio Deus estava naquela forma e que Deus 
tinha um séquito de anjos, e que todos pareciam homens, e Abraão se aproximou e agia como se Ele 
fosse um homem. [“Glória a Deus”] Se você não consegue ver que isso é um retrato do Milênio, olhe, 
não faça parte daqui, por favor, vá para casa. Faça um favor. [“Aleluia”] Sabe por quê? Porque virá o 
dia quando você ficará tão condenado que você não conseguirá aceitar isso. Como é que você irá ficar 
na presença de Deus, o grande Criador, na forma do Senhor Jesus Cristo, com um corpo humano lá em 
cima na Ceia das Bodas? Porque isso vai ser tão totalmente estranho que será lamentável. 
 

35 Lembre-se que Ele disse: “Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os Meus 
caminhos não são os vossos caminhos tão altos como o céu acima da terra”.3 [“Amém”] Ele diz: “Eu 
sou tão diferente de você”. Ele disse: “Você achou que Eu fosse um homem como você?”. Nós não 
estamos mais limitados, meu irmão e irmã, pelos sentidos e sensibilidades. Quem quer ser sensível? O 
que você ganha por ser sensível? [“Sim”] Eu poderia dizer algo, para não ferir os sentimentos de 
alguém, sem ferir os sentimentos, só uma pequena piada, embora eu não vá brincar com isso. 

 

36 Tudo bem, ouça: 
...adultos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o 

bem como o mal. 
Agora, a forte ou plena revelação pertence aos adultos e nós vimos isso em Efésios, ou 

verdadeiramente amadurecidos e que podem julgar entre o bem e o mal – que evidentemente é tirado 
do livro de Malaquias, capítulo três... versículo 16. 

 

37 Então aqueles que temeram ao Senhor falaram freqüentemente um ao outro; e o Senhor 
atentou e ouviu; e um memorial foi escrito diante Dele, para os que temeram o Senhor, e para os que 
se lembraram do Seu nome. E eles serão Meus, diz o Senhor dos Exércitos; naquele dia serão para 
Mim jóias; (Em outras palavras, não por todas as sete eras da igreja, embora isso seja verdade, mas 
isso é na ocasião em que as jóias são reunidas, quando nos tornamos Sua coroa ao demonstrar a virtude 
que estava Nele, que estava em nós por causa Dele.) ...poupá-los-ei, como um homem poupa a seu 
filho, que o serve. Então voltareis (Isso é a fé dos filhos que se converteram aos pais, os corações) e 
vereis a diferença (entre a justiça e a impiedade) entre o justo e o ímpio... 
 

38 As pessoas não podem fazer isso hoje, porque isso é uma Palavra baseada na doutrina e no 
princípio de Caim e Abel. [“Sim”] E eu tenho pregado isso, e tudo que vem de fora eu não quero nada, 
ou a Palavra de Deus mentiu e Ele tinha um profeta vindicado como o maior mentiroso de todos, 
porque Ele disse: “Uma palavra fora”. E não me interessa o que você tenha feito, porque você fez uma 

                                                           
3
 Isaías 55:8-9 – NT. 
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coisa que você não deveria ter feito. Vê? E a coisa toda se arruína. Eva teve uma pequena e mísera 
palavra, e isso é tudo. A palavra “não”. 

 

39 Mas o diabo veio com sua pequena verdura e ele disse: “Certamente, certamente que não?”. 
Então ele começou a argumentar e as pessoas argumentam sobre isso: “Isto é uma revelação do tempo 
do fim?”. Bem, o profeta disse que era e eu estou mostrando pela Palavra de Deus que isso certamente 
pode ser. Você pode não acreditar nisso ou as pessoas podem ouvir a minha voz lá fora nas fitas, elas 
podem não acreditar nisso, mas isso pouco me importa. 

 

40 E ele continua a dizer: 
Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha; 
Que vai até o dia em que Ele faz as Suas jóias. Não é que eles já não estivessem lá. Seus corpos 

e o meu já estavam na terra, apenas aguardando pelo toque de Vida de maneira adequada para nos tirar 
para fora. Então isso – apenas esperando o momento certo, para a Vida recolher tudo. Nós estamos 
buscando por isso esta manhã aqui. Vê?   

...não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis (crê) o Meu nome, nascerá o 
sol da justiça, e cura trará nas suas asas... 

 

41 Agora vamos voltar para Hebreus novamente, e lembre-se, Hebreus 4 precede Hebreus 5, e lá 
ele diz no verso 12: 

Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois 
gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os 
pensamentos e intenções do coração. 

Agora, isso é o que diz aqui. Mas ouça, quem diz quando isso se fará? Agora pense sobre isso, 
pense nisso. Você não pode tomar isso como um princípio rigoroso. Você diz: “Bem, graças a Deus, a 
Palavra é que faz isso e o pregador se levanta e prega isso e você não sabe que Ela realmente discerne 
corações?”. Quem disse que isso é tudo que há? E se for o Logos que desce e faz isso? [“Amém”] E se 
cada Escritura tem significados compostos? E se você perder o sentido para a sua hora? Eu não estou 
tirando a chance. 

 

42 Deixe-me perguntar a você uma coisa aqui: quando foi que isso alguma vez foi provado? Paulo 
disse que ele teve um ministério comprovado. Tente provar isso – deixe a Palavra de Deus discernir. 
Algumas pessoas, três mil pessoas aqui e Billy Graham se levanta para pregar e 50 pessoas aparecem. 
E eles dizem: “Aleluia, aí está o quadro, graças a Deus. A Palavra de Deus discerne, sim Ela discerne; 
Amém – veja o que aconteceu”. Eu diria: “Que tolice”. Eu posso tomar 50.000 anúncios com o velho 
Rashnishee. Um incontinente, estúpido, pagão, e a sua palavra trará 10 mil. Pbbbt! Que tolice para as 
suas ideias estúpidas. Vamos ver isso funcionar! [“Sim”]  
 

43 E não há criatura alguma encoberta diante Dele; antes todas as coisas estão nuas e patentes 
aos olhos Daquele com Quem temos de tratar. 

E Aquele com Quem temos que tratar diz a você bem aqui, que isso vai ser feito entre nós. 
Porque se Deus faz isso no Céu, quem dá a mínima? Eu não estou interessado em torta no céu. [“Sim”] 
Você pode tê-la. Se eu não posso ter um sanduíche de presunto aqui, não me diga que Deus me dará 
peru assado além do rio. Irmão e irmã, eu sou um cético quando se trata de altas teorias...?... e ideias. 
Deixe-me dizer-lhe isto, o apóstolo Paulo deve ter provado isso. “Bem Paulo, você com certeza soa 
bem, mas vamos ver você fazer isso”. E William Branham disse: “Eu te desafio. Traga-me vinte e 
quatro dos seus piores casos, eu garanto para cada um”. Ele disse: “Eu te desafio”. Você não poderia 
se esconder se você tentasse. Seus olhos se arremessavam para frente e para trás. [“Amém”] Eu 
gostaria que você estivesse comigo na minha posição, quando ele me examinou bem no meio, me 
enrolou completamente para frente e para trás e você sabia que você não poderia se esconder se você 
tentasse...?... os olhos brilhantes, talvez olhando para mim esta manhã. [“Amém”] 

 

44 Eu não pretendo ser mau para você. Eu não estou pregando para você como as pessoas. Eu não 
dou a mínima para o que você faz – vá para casa e faça o que quiser. Eu prego a Palavra de Deus, 
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porque é a única maneira que eu conheço para conseguir o meu alimento e o meu estímulo, e isso se 
torna um testemunho duplo de Deus ao profeta para eu pregar isso para você da maneira que eu prego, 
porque eu sei o que eu estou falando. [“Amém”] E se eu não estiver eu ficarei em juízo, e no maior 
juízo porque eu sei mais do que a maioria das pessoas sabem. Sem se gabar, estou apenas dizendo a 
você, eu sei o que o profeta disse, eu estive com ele. 
 

45 Aí está o seu quadro bem aqui. Agora deixe-me dizer-lhe uma coisa – deixe-me fazer uma 
pergunta a você: quando haverá um povo que possa ficar em escrutínio? Só no tempo do fim, porque a 
Bíblia diz assim. Você diz: “Irmão Vayle, eles sempre tiveram escrutínio”. Não, sobre isso eles não 
tiveram, porque isso está sob os Selos, a doutrina. Quando um homem acrescenta e um homem tira – 
está acabado. Você está bem de volta ao mesmo velho princípio do Jardim do Éden. O que você vai 
fazer sobre isso? Você quer a imortalidade ou você não quer a imortalidade? Se você quiser, você não 
acrescentará uma palavra, e você não tirará uma palavra. Se você quer brincar e viver o resto da sua 
vida no Lago de Fogo até que você seja aniquilado, isso é privilégio seu. [“Isso mesmo”] Vê o que eu 
estou dizendo? Eu repito. Isso é tudo que há. 

 

46 Agora, eu quero que você observe que na realidade Hebreus 5:11-14 e Hebreus 6:1-12 é uma 
interpolação de modo que você pode ler Hebreus 5:10 e saltar totalmente para Hebreus 6:13 e você não 
perderá nenhuma batida. É uma interpolação. Exatamente da maneira como Apocalipse 10:1-7 é. Não 
há nenhuma diferença. Vamos ler começando no capítulo 5, depois começando no versículo 5. 

 

47 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. 

Agora lembre-se que isso foi dito quando Jesus saiu do túmulo. Ele não estava falando de um 
menino que há pouco foi gerado. “Gerado” significa “ser”, “ser”, sabe, “iniciado à vida”. Gerar um 
filho sustenta o fato de que esse é o dia da concepção. Então isso é desde a terra. Gerado de novo 
dentre os mortos, isso é o que é. [“Amém”] Como Ele também disse em outro lugar: “Tu és sacerdote 
para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque”. Agora, você aí vai notar que se Ele disse “Hoje Te 
gerei”, Ele também tem que dizer “Hoje Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque”. Em 
outras palavras, há duas saudações. Vê? 

 

48 O qual, nos dias da Sua carne, oferecendo, com grande clamor e lágrimas, orações... (E assim 
por diante aí. E depois aqui diz no versículo 10) ...Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a 
ordem de Melquisedeque. (Agora observe, 6:13-14) Porque, quando Deus fez a promessa a Abraão, 
como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por Si mesmo,dizendo: Certamente, abençoando 
te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. (Agora, isso foi quando Deus se encontrou com 
Melquisedeque... ou Abraão se encontrou com Melquisedeque? Não... Não nesse momento. Ele não 
disse isso, mas não importa.) E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os 
homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o 
fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do 
Seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento; para que por duas coisas 
imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o 
nosso refúgio em reter a esperança proposta; a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e 
que penetra até ao interior do véu, onde Jesus (Cristo), nosso precursor, entrou por nós, feito para 
sempre sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. 
 

49 Agora, o que ele diz bem aqui, onde Deus jurou por Ele mesmo e por Sua própria Palavra 
imutável tem a ver com Melquisedeque. Não tem a ver com ninguém mais. E então Ele disse: “Porque 
este Melquisedeque lhe diz...”, diz a você por que – o que nós lemos aqui acima mostra. Você diz: 
“Bem, o que tudo isso tem a ver com Melquisedeque, tudo isso aqui em cima?”. Vamos ler isso. 

 

50 Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao 
encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou; a Quem também 
Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei 
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de Salém, que é rei de paz; sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de 
vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. 

Em outras palavras, há algo aí que se refere a um sacerdócio definitivo que nunca poderia ser 
mudado. O Aarônico poderia ser.   

 

51 Considerai, pois, quão grande era este, a Quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos 
despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a Lei, de tomar 
o dízimo do povo, (Agora um toma os dízimos, outro toma os dízimos) isto é, de seus irmãos, ainda 
que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas Aquele, cuja genealogia não é contada entre eles, 
tomou dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o 
menor é abençoado pelo maior. (O rei de Salém abençoou Abraão) E aqui certamente tomam dízimos 
homens que morrem; ali, porém, Aquele de Quem se testifica que vive. E, por assim dizer, por meio de 
Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai 
quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. 
 

52 Então, agora nós temos uma história de Melquisedeque sendo vinculado a um sacerdócio e com 
um destino de pessoas. Agora... Vê quão longe eu quero ir aqui? Bem, vamos continuar lendo um 
pouco mais. 

De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico (porque sob ele o povo recebeu a 
Lei), que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de 
Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Aarão? 

 

53 Bem, eu posso lhe dizer por quê. Em primeiro lugar, o de Melquisedeque é o sacerdócio 
original, e o Aarônico é super imposto. [“Sim”] E a Lei depois de 400 anos não poderia anular a 
promessa. Então, como poderia a Lei alguma vez anular este sacerdócio? No entanto, Cristo teve que 
Se tornar um sacerdote Aarônico pela apresentação de Sangue. 
 

54 Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da Lei. Porque 
Aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser 
manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, 

 

55 Então tudo bem, Levi está nos lombos de Abraão; onde você acha que Jesus estava segundo a 
carne? Nos lombos de Abraão também porque Judá estava nos mesmos lombos. E temos um monte de 
ensino profundo aqui que eu não estou preparado para dar prosseguimento, porque eu não sou tão 
inteligente. O irmão Branham volta, você pode pedir para ele fazer isso. Tenho certeza que ele ficaria 
feliz. Jesus voltou e Ele pregou das coisas concernentes ao Reino – respondeu a suas perguntas. Agora, 
o que o irmão Branham vai fazer quando ele voltar, eu não sei. Só que eu acho que ele ficaria feliz em 
responder a muitas dessas coisas. Ele vai responder a um monte de perguntas quando estiver aqui. 
[“Amém”] [O irmão Lee Vayle e a congregação riem – Trad.] Você não vai vê-lo, a menos que você 
seja um eleito. Eu não acho que você o verá. 

 

56 Agora: 
...visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca 

Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se à semelhança de Melquisedeque se 
levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a 
virtude da vida incorruptível. 

Ele diz a você bem aí, o que estava em Melquisedeque? A autoridade e o dinamismo de uma 
vida sem fim. Sem começo e nem fim. 

 

57 Porque Dele assim se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de 
Melquisedeque. 

Agora, aqui diz a você algumas coisas sobre Melquisedeque e depois na interpolação aqui diz: 
“Existem coisas que eu não posso te dizer, elas são muito profundas – eu não posso explicá-las. Você 
não pode tomá-las nesta hora, eu tocarei nisso livremente e deixarei isso até a dispensação do 
Evangelho que está conferida a outra pessoa”. 
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58 Agora, agora que vemos isso, temos que voltar a Hebreus 6:1-12 
Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, prossigamos até à 

perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus... 

Agora ele diz a você que essas pessoas aqui não poderiam mesmo apreender isso. Aqui há um 
povo que pode apreender isso, mas ele não assimila a revelação e a compreensão de Melquisedeque. 
Eles não têm o que é necessário. Vê? 

 

59 ...E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do 
juízo eterno. (Nem mesmo isso é feito) E isto faremos, se Deus o permitir (Agora, Deus tem que 
permitir algo, mas nesse tempo Ele não permitiu. Ele não podia permiti-lo) [“Amém”] Porque é 
impossível que os que já uma vez foram iluminados, (de uma vez por todas esclarecidos) e provaram o 
dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa Palavra de Deus, e as 
virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento; pois assim, 
quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e O expõem ao vitupério. (E então ele diz a você 
por que isso é feito) Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, (Veja, aí está 
a unção) e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus; (Agora 
observe, sobre a terra, que são os corpos. O que está nos corpos? O joio ou o trigo? Eles podem ter os 
dois. Vê? Absolutamente. Só um teste da Palavra, apenas uma verificação que é a Palavra. E agora ele 
diz:) Mas a que produz espinhos e abrolhos, é reprovada, e perto está da maldição; o seu fim é ser 
queimada. 

Agora, aqui não diz que isso será feito exatamente nessa hora. Aqui diz: “Perto está da 
maldição”. Agora, o que foi amaldiçoado? A semente da serpente. Ela está pronta para a maldição 
disso. Livre-se de tudo. Tudo bem, eu acho que nós... deixe-me ver. Vamos ler um pouco mais. 

 

60 ...Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, 
ainda que assim falamos. 

Essa é a lei do paralelismo das Escrituras, a bênção e a maldição, Ebal e Gerizim. E ele disse: 
“Ainda que eu fale assim, vocês não precisam se preocupar porque vocês não pertencem à classe que 
será queimada”. Por que deveríamos nos preocupar? Você acha por um minuto que o trigo lá fora se 
preocupa com o joio? Eu vejo o joio tentando assumir. Eu tenho cortado o mato de vez em quando lá 
atrás da nossa casa lá fora, e você deveria ver algumas das raízes. Elas são deste tamanho. Nem as 
plantas, as plantas boas, você irá comer. Não. O joio. “Nem raiz nem ramo”. Eu gosto disso, graças a 
Deus. [“Amém”] Eu gosto de colocar veneno em ervas daninhas. “Sem deixar raiz nem ramo”. Isso é o 
que Deus vai fazer. Ele é mais esperto do que nós. Ele tem tudo planejado. 

 

61 Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, e do trabalho do amor que para 
com o Seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos; e ainda servis. (Veja, bem aí você tem os 
que são até mesmo bons para a Noiva) Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado 
até ao fim, para completa certeza da esperança; 

Em outras palavras, não há tal coisa como a plena certeza, uma compreensão completa até o 
fim. Ele diz isto a você bem aqui, ele disse: “Você não pode tomar isso, mas não se assuste muito com 
isso, porque”, ele disse, “você pode estar sentado aí como virgem néscia – bem como virgem sábia”. 
Claro, há algo aqui na Palavra de Deus. 

 

62 Agora aqui diz: 
Para que vos não façais negligentes, (que é um dos sete pecados capitais) negligentes, mas 

sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. 
Que fé e paciência são essas? Quem olhar para a promessa para recebê-la. Eles não estão 

procurando em algum outro lugar, eles são como Abraão. 
 

63 Agora tudo bem, versículos 1 a 3 e especialmente o versículo 1: 
Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, prossigamos até à 

perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, 
(Certo, 1-3 especialmente, agora vamos ler 2 e 3) ...da doutrina dos batismos, e da imposição das 
mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. (Então eu 
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digo, portanto, que nos versículos 1-3, especialmente o número um, deve ser visto em contraste com 
Hebreus [5:11]) Do qual muito temos que dizer, e difícil de ser dito... (Mas vocês são muito imaturos e 
tolos, vocês simplesmente não podem tomar isso) 

 

64 Agora, isso que é dito no versículo um está em contraposição com o versículo 11 do capítulo 
cinco. Você entende o que eu estou dizendo? Não leia simplesmente a sua Bíblia e leia por dentro 
como se fosse um pedaço de madeira. Você tem uma cronologia aqui. Em um tempo você não pode 
porque você é a pessoa errada, em outro tempo você pode porque você é a pessoa certa. [“Amém”] 
Deus nunca põe cabelo em pé de bebê. Você está olhando para algum desenho animado do Popeye. 
Deus põe cabelo na cabeça do bebê. [“Amém”] Então você está olhando para o tempo da cabeça. Para 
o que pertence à cabeça como cabelo, orelhas, olhos e nariz e tudo mais, é o que você recebe no tempo 
do fim. 
 

65 Não que eles já não estivessem lá, como disse o irmão Branham: “Vocês luteranos 
potencialmente tinham o Espírito Santo”. Não me diga que Lutero não era cheio do Espírito Santo, ou 
você não conhece a Bíblia; eu perguntei ao irmão Branham sobre isso. Certamente Deus, que ele não 
me entendeu mal. Então eu li o último capítulo do livro das Eras da Igreja como está escrito. Talvez 
ele passasse sobre a cabeça das pessoas, eu não posso evitar isso. Wesley deve ter tido o Espírito 
Santo. Eles tinham a medida para o seu dia. Mas ele disse: “Lutero procurou pela Coluna de Fogo”. 
Essa é a ideia! Porque esse é o Espírito Santo. Eles procuravam por um retorno à Liderança. Nós 
temos isso. É para isso que você está olhando na forma do Espírito Santo na Coluna de Fogo. 

 

66 Assim, portanto, eu quero que você observe aqui, esse versículo 1. 
Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, prossigamos até à 

perfeição. 
E então ele nomeia isso. “Até aqui”, ele disse, “você não tem nenhuma chance”. Você entende 

o que eu estou dizendo? Há um lapso de tempo de dois mil anos e dois grupos diferentes de pessoas, e 
alguém tem que ter isso. Só há uma ocasião em que você chega à plena estatura que é na sétima era. 
Portanto, esta é a mensagem da Sétima Era da Igreja. Essa é a razão pela qual isso é difícil de entender 
e as pessoas torcem isso para a sua destruição. Eles colocam isso em todo lugar, menos onde isso lhe 
pertence. Larken trouxe isso. Não desloque a Escritura, não torce-A, não coloque-A no tempo errado. 
O irmão Branham veio logo atrás dele e disse a mesma coisa. Ele disse: “Sim senhor, Larken está 
certo. Agora eu vou provar como isso está certo”. E ele vindicou isso. Então, nós estamos no tempo 
certo. 

 

67 E Paulo disse: “Nós faremos isso se Deus permitir”. Como Deus pode permitir colocar cabelo 
em pé de bebê? [“Isso mesmo”] Deus não é estúpido. “A primeira coisa que se forma em um bebê é a 
coluna vertebral”, disse o irmão Branham. Em outras palavras, você tem uma rede de comunicação ali 
para cada coisa. Mas no tempo do fim o bebê desenvolve o pescoço. Isso é tudo o que desenvolve 
porque a cabeça sempre pertenceu a Deus e sempre pertencerá. Então, Deus não colocou a maçã de 
Adão lá nos tornozelos, ou a caixa de voz lá no seu dedão do pé. 
 

68 Bem, ele não vai fazer isso. [“Amém”] Vê? Porque você está construindo a estatura de um 
varão. Nos dias de Nabucodonosor era da cabeça até os pés, e este é dos pés para cima, e aí está onde 
Jesus tomou o Seu lugar, foi com os pés. E na primeira vez com Paulo, Ele era a pedra angular. Agora 
Ele é a pedra de remate. Assim, pois, agora, se essa é a hora, Deus deve permitir a revelação, o que 
sempre é, e que sempre está suposto a fazer, e eu estou pendurado aí com você, dependendo de Deus e 
do profeta para nos dizer do que se trata tudo isso. 

 

69 Depois ele dá a volta agora, observe, o avanço para a perfeição que Paulo deseja já foi revelado 
para nós, para uma igreja coríntia na mesma condição em que os hebreus estão. Um bando de bebês 
pentecostais falando em línguas. Nada contra as línguas, só a parte do bebê que eu sou contra. Isso é 
tudo. Observe no versículo 9 de 1 Coríntios 13. 
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70 Porque, em parte, conhecemos, e em parte profetizamos; mas, quando vier o que é perfeito, 
então o que o é em parte será aniquilado. 

Agora, isso diz a você bem aí que não haverá mais partes, porque não há mais partes para vir. 
Quando há uma conclusão, não haverá nada velado. Então não me diga que Deus terá um povo velado. 
Por que Deus deveria revelar alguma coisa para um grupo de pessoas cegas ou pessoas veladas? 

 

71 2 Coríntios, vamos dar uma olhada nisso. Ver mais e mais da verdade aqui. Eu amo o Senhor. 
Você não ama o Senhor? Eu fico tão feliz aqui, estou tendo um grande momento, e eu mostro isso para 
você companheiro e me sinto sujo sobre isso. Sinto-me mal em dizer, porque eu estou tendo um bom 
tempo e eu não sei se você está tendo o mesmo tempo bom que eu estou tendo e eu tenho uma espécie 
de chicote em torno de você para ver se você está entendendo, porque você é um pouco pentecostal 
também. Você também está com muito medo de falar, às vezes. Não tenha medo de arriscar o seu 
pescoço se eu chamar um capítulo. Pelo menos você está pensando em bendizer a Deus. Desta forma, 
eu não sei se você está muito comatosado ou não. [Risos – Trad.] Será que você está crendo ou 
descrendo? Junte-se à multidão, eu tenho um monte de perguntas sem resposta. Oh rapaz... [O irmão 
Lee Vayle ri – Trad.] É melhor você crer nisso, eu estou olhando para a Divindade – sinto muito. 
 

72 Agora ele diz aqui em 2 Coríntios capítulo 3. Aqui fala a respeito do véu sobre o coração e a 
mente. 

Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. 
Agora chega um momento, como Israel, em que a igreja se afasta cem por cento do Senhor, 

mas há uma Noiva que se volta para o Senhor. Aí está a Noiva que sai e encontra-O. É isso mesmo, 
isso é a Bíblia. E há uma Ceia das Bodas. Assim, pois, este é o momento. 

 

73 Ora, o Senhor é Espírito... 
Ele diz a você: “Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-Te à Minha mão direita”. Esse é o 

Espírito Santo falando com Jesus. [“Amém”] Este não é Jesus, [“Isso mesmo”] este é o Senhor, que é 
Espírito. O homem Jesus não é espírito. [“Amém”] Oh Deus Ele é mais... oh ouça, Ele é tão físico que 
Ele faz esta fisicalidade parecer nada. Então, o que ele diz: “O Senhor, neste momento, é Espírito”. 
Esse é Deus, o Espírito Santo. E quando o Senhor que é o Espírito do Senhor, e o mesmo Espírito que 
estava em nosso Senhor Jesus Cristo, chega aqui – você está livre.   
 

74  Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos 
transformados (na mesma imagem que sai...) 

O que é isso? É a imagem solta. A dissolução da imagem. A desvinculação pelo Espírito de 
Deus. A mesma coisa que vai dissolver a terra e perdê-la. Agora, o que Paulo diz? 

Portanto vendo que nós (Por quê?) temos este ministério, (Ou o homem a quem esta 
dispensação é comissionada) segundo a misericórdia que nos foi feita, (Que um homem pode receber 
isso e dizê-lo a você) não desfalecemos; 

 

75 Paulo não soltou seus golpes. O irmão Branham estava lá como uma pequena pessoa de idade, 
o pequeno companheiro lá em cima e ele não soltava os seus golpes se você viesse e o roçasse com 
uma Howitzer. [“Amém”] Ele apenas ficava lá. Por quê? 

Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia (Não 
retendo a Palavra de Deus enganosamente) nem falsificando a Palavra de Deus; e assim nos 
recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação (Vindicação) 
da verdade... “e se o que temos pregado está perdido, é porque você tem permitido que os deuses deste 
mundo ceguem você e mesmo assim você se senta aí ignorante porque você não vai mudar de 
opinião.” [“Amém”] 

 

76 “Quem é William Branham?”. Você pode muito bem dizer o seguinte: “Quem é Lee Vayle?”. 
Porque eu me atrevo a levantar-me aqui e me considerar eu mesmo um de seus melhores amigos para 
pregar exatamente o que ele pregou e eu não sou vindicado. Eu não preciso de qualquer vindicação. 
[“Amém”] Se eu precisar de vindicação, então você precisa de vindicação. E você sabe o que eu vou 
fazer? Vou contratar o sujeito mais durão em Oliver para vir e bater em vocês todos na cabeça com um 
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quatro por quatro. Então eu sou vindicado e você é assassinado. [Risos – Trad.] Vê o que eu estou 
dizendo? Oh por favor, quando uma coisa é vindicada você esquece tudo, exceto o que o homem 
trouxe, [“Amém”] por causa da sua vindicação. Então isso diz a você bem aqui, veja com o que 
estamos lidando. 

 

77 Certo. Essa perfeição tem chegado. E o irmão Branham disse: “O que é a perfeição?”. Ele 
disse: “Nós cremos que, pela graça de Deus, temos perfeitamente a Palavra revelada para esta hora”. 
E o que é isso? Isso é Apocalipse 10:7, que vai até Apocalipse 22:10, a abertura dos Selos. Vê? Agora, 
vamos voltar novamente para Hebreus capítulo 6, 3-8, e no versículo três diz: 

 

78 ...E isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram 
iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a 
boa Palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, (apostataram) sejam outra vez 
renovados para arrependimento; (jamais mudam de opinião) pois assim, quanto a eles, de novo 
crucificam o Filho de Deus, (E portanto ele precisam ser julgados). 

 

79 Agora ouça, isso é absolutamente Malaquias 4:1-2. “No dia do Senhor quando a terra se 
abrasar... Mas para vós que credes, os que temeis o Seu nome...” E lembre-se, “temer o Seu nome” 
como? Quando um profeta vem a você em nome do Senhor, e ele te diz uma coisa e ela acontece e 
você crê, você se torna parte Dele. Mas quando você rejeita isso, você vai queimar. As pessoas não 
gostam disso. Mas sempre foi um profeta que teve que fazer isso. [“Amém”] Jesus Cristo era um 
profeta. Nunca se esqueça meu irmão, minha irmã, temos pregado isso vez após vez, que nós temos 
perdido isso. Todo mundo quer dizer: “Um Filho de Deus, um bom homem, um grande homem, este 
é”. Profeta! [“Aleluia”] Isso é exatamente o que Ele era, e sempre será, e isso fez Dele o Juiz. Sim 
senhor! A Palavra de Deus feito carne. As pessoas não querem acreditar nisso, elas querem colocar: “O 
pequeno e bom Filho de Deus, um pequeno homem bom, um pequeno Salvador, tão bom”. Oh escute, 
eu quero dizer a você, isso é uma mentira das profundezas do inferno. Ele não é só mais do que algum 
velho avô de Deus. O irmão Branham disse: “O velho avô Doedy”. Temos que entender isso, porque 
ouça, isso é onde a nossa salvação está. 
 

80 Agora escute, este vem para a igreja, uma Laodicéia, igreja nicolaíta no terceiro capítulo. Olhe 
para a sua condição. É a mais horrível e podre condição. Nada de bom é dito sobre ela. Cada outra 
igreja tem algo de bom dito, mas não esse grupo. E ele diz aqui: [Apocalipse 3:14-16] “E ao 
mensageiro da igreja que está em Laodicéia escreve: (Aqui está o homem que vai acabar com tudo.) 
...Conheço suas obras seu grupo de miseráveis, criaturas mornas... Vocês Me fazem vomitar”. 
[“Amém”] 

 

81   O que você sabe... o que você acha de um homem chegando a uma mulher com quem ele vai 
se casar, e ela é uma infeliz, miserável, cega e nua para cada coisa que ele representa e que ele quer 
nela, e ela chega à porta, sabe, e ela está assim, sabe, com o cabelo todo para baixo? Você diz: “Você 
me faz arrgh!! Vomitar”. [“Sim”] Eles não precisam nem mesmo chegar tão mal assim antes de eu 
querer vomitar. É exatamente como... Eu não vou dizer isso porque é uma piada que Phyllis Diller 
pagou cem dólares por ela. Então eu poderia muito bem lhe contar. Ela disse... ela chegou em casa um 
dia com arroz no seu cabelo e eles disseram: “Você esteve em um casamento?” Ela disse: “Não, um 
chinês deu uma olhada em mim e vomitou em cima de mim”. [Risos – Trad.] Ele jogou tudo. Verdade. 

 

82 Eu tenho um mau hábito, eu não quero fazer do púlpito um lugar para se brincar, mas eu tenho 
uma maneira de ensinar, às vezes não é muito agradável. Eu vou dizer a você, Jesus disse aqui: “Eu dei 
uma olhada e Eu quis vomitar. [“Amém”] Então, eu não posso crer nessa linda e doce Noiva”. Disse 
duPlessis na costa oeste: “Aquele grande julgador de pessoas – ele havia julgado a si mesmo. Ele ficou 
manchado ao longo da estrada”. “Oh, aqueles doces cristãos”. Que “doces cristãos”? [“Isso mesmo”] 
Cabelo curto, usando roupas... shorts, Deus sabe o que... uma prostituta e mulher de pregador, o resto 
deles lá fora, rindo na cara de um profeta. Eu não sei como o irmão Branham aceitava isso. Eu não sei 
como ele aceitava isso. 
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83 Ele disse: “Eu quero vomitar”. Ele disse: “Eu vou vomitar também”. 
Como dizes: (Agora ouça) Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes 

que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. (Agora, ele diz: “Olha, eu tenho uma Palavra 
para você do mesmo jeito”.) Aconselho-te que de Mim compres ouro provado no fogo, para que te 
enriqueças; e roupas brancas, para que te vistas, (Você diz que você tem, mas você não tem) e não 
apareça a vergonha da tua nudez; (Cometendo sua fornicação e adultérios espirituais. Deitada debaixo 
da grande árvore verde da baía lá fora, rolando como animais na grama. Fornicação espiritual com as 
denominações. [“Sim”] Recusando a Palavra de Deus...) ...e que unjas os teus olhos com colírio, (Isso 
não significa que você tem. Essa Escritura está escrita totalmente errada. Isso significa sair e assim 
você consegue algum, então você pode fazer isso. E colírio, é claro, é o que? É feito de migalhas de 
pão. A devidamente repartida Palavra de Deus revelada.) ...para que vejas. 

 

84 Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê pois zeloso, e mude de ideia. Eles têm uma 
chance de fazer isso sob a contaminante dinâmica do Espírito do Deus Todo-Poderoso, onde cada 
homem e mulher sob o alto céu de Deus pode ser ungido pelo Espírito Santo e receber, se eles querem 
também, algo de Deus, e eles rejeitam isso claramente. Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir 
a Minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele Comigo. (Melquisedeque) 
Ao que vencer lhe concederei que se assente Comigo no Meu trono... (E assim por diante) 
 

85 Agora ouça, isto tem que ser a mesma coisa que Hebreus 12 porque isso está no livro de 
Hebreus. Do que ele está falando aqui? Está falando sobre um povo que não podia entender 
Melquisedeque. Está falando sobre um povo que não podia entender as coisas profundas do Deus 
Todo-Poderoso. Agora ele vem aqui em Hebreus 12, que está pronto para encerrar e ele diz aqui 
depois de tratar com os fornicadores como Esaú; todas as pessoas profanas, todos aqueles que viraram 
as costas a Cristo, tem se ocupado um pouco com os maravilhosos santos de Deus no capítulo da fé. 
Ele diz aqui no versículo 18 de 12. 

 

86 Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à 
tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se 
lhes não falasse mais; (Isso é o que eles fizeram em Hebreus seis, eles não queriam. Eles recusaram 
isso. A mesma coisa como nos dias de Moisés e nos dias de Cristo) ...porque não podiam suportar o 
que se lhes mandava: Se até um animal tocar o monte será apedrejado ou passado com um dardo. E 
tão terrível era a visão, que Moisés disse: Estou todo assombrado, e tremendo. Mas chegastes ao 
monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. 

 

87 Ouça, isso não é algo sobre a terra. Isso é Aquele que irá descer. Em outras palavras, Isso aqui 
está em uma dimensão, em uma figura. Você tem que vir até Ele, porque o Proprietário, e Criador, a 
Cabeça, a Coluna de Fogo, já está aqui – então quão longe Ele está sentado? Isso está bem entre nós, 
está no meio de nós. 

 

88 À universal assembléia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz 
de todos, (Aí está) e aos espíritos dos justos aperfeiçoados; (Que somos nós) E a Jesus, o Mediador de 
uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis 
ao que fala... 

De Quem ele está falando? Da Coluna de Fogo, o Juiz, [“Sim”] a Voz do Monte – de 
Jerusalém. Ouça: “Antes que eles clamem, Ele responde”. E Ele provou isso neste dia. Quando foi que 
nós clamamos por um Elias? Quando pedimos pela Aparição, como deveria ser a Aparição? Quando 
chamamos por Ele? Nós não chamamos. [“Amém”] Ele Disse: “Fui achado por aqueles que não Me 
buscavam”. [“Glória a Deus”] 

 

89 Vede que não rejeiteis ao que fala; porque, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na 
terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos Daquele que é dos céus; (Isso é ambos Moisés e 
Jesus.) A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: Ainda uma vez comoverei, 
não só a terra, senão também o céu. E esta palavra: Ainda uma vez, mostra a mudança das coisas 
móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. 
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90 Essa é a dissolução de que Pedro fala. E como o irmão Branham disse no espiritual, religião 
manufaturada. Isso irá comover as botas direto para fora das pessoas quando isso fica comovido e eles 
descobrem que eles estão aqui sentados e a Grande Tribulação estiver sobre eles. Eles dizem: “Bem, 
você nos disse que nós iríamos fazer o Arrebatamento. Você nos disse que tínhamos o Espírito Santo”. 
Onde vocês pregadores cometeram o seu erro? O que vocês têm? Nada! Eles os levarão direto para a 
grande prostituta, irmão e irmã. Sim. 

 

91 Você sabe para o que eles serão prostitutas? Para um sacerdócio. Um fedorento, podre, carnal, 
sujo, miserável, detestado por Deus, um sacerdócio gerado por Satanás. [“Sim”] E você receberá o 
amor de Satanás, e o amor de Satanás que seduziu Eva e que a afastou das coisas boas de Deus. Que a 
coloca em um lugar de tormento e a milhares de gerações no futuro. Então ele tem a coragem de 
sentar-se no Lago de Fogo e gritar: “Bem, eu tenho você aqui. Você pode estar comigo agora”. Você já 
viu o suficiente de assassinato, roubo e tudo mais nesta era para saber do que eu estou falando, para 
saber que não é bom servir ao diabo, irmão e irmã. Não é bom afastar-se da Palavra de Deus. 

 

92 Ele disse: 
E esta palavra: Ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para 

que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino (A Nova Jerusalém descendo, 
literalmente correndo para esse dia), que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual 
sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade; porque o nosso Deus é um fogo 
consumidor. 

 

93 Agora, do que ele está falando dessa vez? Ele está falando de Melquisedeque. Quem é 
Melquisedeque? O que há no tempo do fim que precisamos saber? Isto é Efésios 1:17-23, quando o 
Espírito de Deus vem para a igreja. Isto é Atos 3:19, quando Elias entra em cena e traz toda a Palavra 
de Deus. Isso também está no contexto de Lucas 17:20-30, o Reino está na terra e nem sequer é 
reconhecido. O Filho do homem aparecendo, a Noiva sendo separada e, finalmente, levada deste 
mundo. E Lucas 17:30, por sinal, vai exatamente para Lucas 18 porque não há nenhum grupo. Deus 
não trata com grupos, que é o homem. E no versículo oito, a última parte. 
 

94 Quando porém vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra? 
Ou seja, no momento da aparição do Filho do homem, haverá uma verdadeira compreensão da 

Palavra de Deus? E a resposta é não. Mas Deus trará a fé do povo de volta aos pais, e haverá uma 
verdadeira compreensão de todos os preceitos, que nós encontramos nas três primeiras eras, Lutero... 
quero dizer os últimos, cinco, seis e sete, Lutero, Wesley, Pentecostes e em seguida o mensageiro da 
sétima era da Igreja que vem com a plena Palavra de Deus. 

 

95 Agora, então, vamos ampliar o nosso conhecimento sobre a ordem de Melquisedeque. Não 
tanto sobre Melquisedeque em Si, vamos olhar para a ordem. Eu li para você em Hebreus 7:17. Agora, 
eu espero que você esteja acompanhando porque tudo isso é vitalmente necessário. 
 

96 Porque Dele assim se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de 
Melquisedeque. 

Vê? Agora, ele não diz: “Você é Melquisedeque”. Ele diz: “Você é um sacerdote segundo a 
ordem de Melquisedeque”. Portanto deve haver um Melquisedeque e um sacerdócio. Vê? Que 
pertence a essa ordem. Certo, de onde foi tirada esta citação? Foi tirada do Salmo 110. Então, vamos lá 
para o Salmo 110. 
 

97 Disse o SENHOR ao meu Senhor: Assenta-Te à Minha mão direita, até que ponha os Teus 
inimigos por escabelo dos Teus pés. (Bem, o homem vive, imagine isso) O SENHOR enviará o cetro 
da Tua fortaleza desde Sião, dizendo: Domina no meio dos Teus inimigos. (imagine isso) O Teu povo 
será mui voluntário no dia do Teu poder; (A Tua autoridade e Tua força) nos ornamentos de 
santidade, desde a madre da alva, (Isso será uma aurora de um novo dia) Tu tens o orvalho da Tua 
mocidade. (Ei, isso soa como a Ressurreição.) Jurou o SENHOR, e não Se arrependerá: Tu és um 
sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à Tua direita, ferirá os reis no 
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dia da Sua ira. Julgará entre os gentios; tudo encherá de corpos mortos; ferirá os cabeças de muitos 
países. Beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a (Tua) cabeça. 
 

98 Agora ele diz a você bem aí, irmão e irmã, que Deus vai fazer alguma coisa por alguém que é 
segundo a ordem de Melquisedeque, e que vai ser um tempo de bênção e maldição. [“Amém”] Certo? 
Olhe para isso. 

Assenta-Te à Minha mão direita, até que ponha os Teus inimigos por escabelo dos Teus pés. 
Certo? Mantenha o dedo aí e vamos voltar a Hebreus. Vamos para Hebreus capítulo 1 e no 

versículo 13. 
 

99 E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à Minha destra, até que ponha a Teus inimigos por 
escabelo de Teus pés? 

Bem, meu Deus, onde está isso, afinal? Bem, você pode por o seu – deixe o seu dedo marcando 
aí e que possamos apenas virar de volta para 1 Coríntios capítulo 15. Creio que vamos encontrar algo 
aí muito interessante. E o versículo 20. 

 

100 Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. 
Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um 
homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 
Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na Sua presença. (Não 
Vinda corporalmente, mas Presença) Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao 
Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força. (Quem vai aniquilar? Não 
Jesus, mas Deus o Pai). Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de 
Seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou 
debaixo de Seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas Lhe estão sujeitas, claro está que se excetua 
Aquele que Lhe sujeitou todas as coisas. E, quando todas as coisas Lhe estiverem sujeitas, então 
também o mesmo Filho Se sujeitará Àquele que todas as coisas Lhe sujeitou, para que Deus seja tudo 
em todos. 
 

101 Tudo bem, agora ele diz: “Assenta-Te à Minha direita até que Eu ponha os Teus inimigos por 
escabelo de Teus pés”. Em outras palavras, Ele disse: “Sente-Se aqui até que Eu Me levante e desça e 
resolva a mixórdia deles. [“Amém”] Agora Eu vou deixar Você aqui”. O segundo versículo diz: 

 

102 O SENHOR enviará o cetro da Tua fortaleza desde Sião. 
Quem é o cetro da fortaleza de Jesus? É Deus. Quem é que vai governar no meio do inimigo? É 

Deus, porque Ele tem um trabalho; colocar tudo sob os pés de Jesus. Agora Ele disse: 
O Teu povo será mui voluntário no dia do Teu poder; (A manifestação da autoridade e da 

dunamis) nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, (Um novo dia amanhecendo) Tu tens o 
orvalho da Tua mocidade. (Volte atrás.) [Malaquias 4:2] 

...nascerá o sol da justiça, e cura trará nas Suas asas...  
 

103 Aí vem Ele, agora...  [Salmo 110] 
Jurou o SENHOR, e não Se arrependerá: Tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem 

de Melquisedeque. 
 Agora lembre-se, Melquisedeque sentou-Se no trono como rei e Jesus estava apenas à mão 

direita até que um certo tempo chegou, quando o Pai saiu do trono e o Filho subiu nele. [“Amém”] 
Agora este diz: 

O Senhor, à Tua direita, ferirá os reis no dia da Sua ira. Julgará entre os gentios; tudo 
encherá de corpos mortos; ferirá os cabeças de muitos países. (Veja que isso é... veja bem aí, agora 
está voltando no grande – não o Trono Branco agora – mas voltando no cavaleiro, o cavalo branco) 
Beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a (Sua) cabeça. 

 

104 Certo, agora vamos passar por aqui para Hebreus capítulo 10:12-13. 
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Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à 
destra de Deus, daqui em diante esperando até que os Seus inimigos sejam postos por escabelo de 
Seus pés. 

Então aqui diz a você que há dois sentados. Há um sentado, como disse o irmão Branham: “por 
trás do trono no Trono Branco como um mediador, mas há um outro sentado agora”. Vamos olhar 
para isso: já lhes falei sobre isso. Isso está em Apocalipse capítulo 3 e versículo 21. 

Ao que vencer lhe concederei que se assente Comigo no Meu trono; assim como Eu venci, e Me 
assentei com Meu Pai no Seu trono. 

 

105 Ele moveu-Se do propiciatório para o Trono. Agora Deus está colocando tudo em Sua ordem. 
Certo, o que você vê aqui, então, é uma ordem estabelecida de um sacerdócio. Agora, de onde vem 
este sacerdócio? Ele veio de Gênesis, capítulo 14, versículos 17-21. 

E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis 
que estavam com ele até ao Vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe 
pão e vinho; e era este sacerdote do Deus Altíssimo. (Este é o próprio Melquisedeque. E abençoou 
Abraão) E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Possuidor dos céus e da 
terra; e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E ele deu-lhe o 
dízimo de tudo... E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti... 
(E assim por diante) 

 

106 Tudo bem, agora vamos ler tudo sobre isso, isso mesmo aqui, tirado de Hebreus capítulo 7, 11-
17. 

De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico... 
Mas não é. E lembre-se que Jesus era o sacerdote levítico que apresentou o Sangue, porque, 

lembre-se, Melquisedeque não apresenta sangue – apresenta os símbolos. E lembre-se que nós 
bebemos de novo dos símbolos do Reino de Deus. O Sangue foi derramado – ponto final. [“Amém”] É 
a obra redentora que segue continuamente. 

 

107 ...se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico...  
Não é. Diga-me, irmão e irmã: poderia esse irmão Branham abrir os selos e a perfeição vir sem 

a Coluna de Fogo, sem Deus descendo aqui e o Cordeiro assumindo o Trono? De jeito nenhum! De 
jeito nenhum! 1963 com a abertura dos Selos não poderia vir até o momento certo, e quando chegou 
Aquele sobre o Trono desceu até aqui; como em Apocalipse 1, o Juiz, o próprio Deus, Elohim, o Juiz 
de toda a terra sob as condições de Sodoma – desceu direto – abriu os Selos e o irmão Branham disse: 
“O Cordeiro tomou o livro Daquele que estava sentado no trono. Rompeu os selos do livro, devolveu-
o para Aquele que estava sentado no trono e subiu no trono do Pai”. Ele não estava lá antes. Onde 
Deus está? Bem aqui. O que Ele está fazendo? Levando tudo à sujeição. Trazendo uma ordem da 
igreja; meu irmão e irmã, o mundo não sabe nada exceto aquelas pessoas que pegaram a compreensão 
da ordem da igreja no ministério do irmão Branham. [“Amém”] Eu poderia dizer alguma coisa aí, mas 
está tudo bem. 

 

108 (Para que o sacerdócio seja agora... aqui diz:) ...que necessidade havia logo de que outro 
sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem 
de Aarão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da Lei. (Que 
lei é essa? Essa é a lei de Abraão – graça. A cor do arco-íris) Porque Aquele de quem estas coisas se 
dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor 
procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. (Mas ele também 
estava nos lombos de Abraão quando ele pagou os dízimos) E muito mais manifesto é ainda, se à 
semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do 
mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. (Então Quem foi Melquisedeque? 
Alguém com uma vida sem fim. Isso significa que não tem começo, nem fim e o Filho tinha que ter a 
mesma coisa.) Porque Dele assim se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de 
Melquisedeque. Porque o mandamento anterior é anulado por causa da sua fraqueza e inutilidade 
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(Ou seja...) Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, 
pela qual chegamos a Deus. 
 

109 E cremos que estamos nos aproximando da Nova Jerusalém, de Deus, e você só pode fazer isso 
por causa de Melquisedeque. Vê? Você não pode fazê-lo no sacerdócio Aarônico. Não vai funcionar. 
Veja, eles... Cristo cumpriu a letra da Lei sob Aarão. Vê? Ele era o Cordeiro sacrificial, mas Ele 
também pôde apresentar o Seu próprio Sangue. Mas você não tem que se preocupar mais com isso. 
Vê? Agora, 11-17, lemos a mesma coisa aqui em Apocalipse capítulo 3. Leia-o novamente. E nós 
estamos quase concluindo em tempo ideal para começar na noite do próximo sábado. Certo, e ele disse 
aqui: 

 

110 Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a Minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua 
casa, e com ele cearei, e Ele Comigo. 

Agora, isso diz a você bem aí, ele diz: “Portanto, tenha certeza de que você ouve Alguém do 
céu que está falando com você, porque você está se aproximando agora à Cidade Santa”. Quem vai 
fazer isso? Você não vê o que o irmão Branham disse? “Não há nada fora desta Mensagem para vir à 
vida” . E esta mensagem identifica você como se você fosse um habitante da Cidade Santa ou não. 
Ouça, não se preocupe com o que qualquer um diz. Nós pelo menos temos alguma vindicação e se 
formos para o inferno, ao menos nós iremos para o inferno com sinos. [“Amém”] Sim. Sim. Porque 
nós sabemos que havia algo lá fora, falando de volta para o irmão Branham. [“Amém”] 

 

111 O que eles têm? Nada! Mas os seus Jimmy Swaggerts, e os seus Bakers... As Assembléias de 
Deus pelos dons e franquias, ou des... como você chama isso? Despojamento, despir, essa é a palavra. 
O grande Sr. Swaggert não fez nada para as Assembléias de Deus, como se eles já fossem justos, 
porque eles têm com eles o mesmo lixo que os Swaggerts e os Bakers produziram. [“Isso mesmo”] Um 
crocodilo produz crocodilos. [“Amém”] E os últimos bastardos por dez gerações. Você não gostou 
disso, gostou? Vamos gostar. Não há nenhuma esperança para os pentecostais, batista, metodista, o 
grupo inteiro. Só o Corpo tem alguma esperança, tanto quanto eu estou preocupado, é que nós temos 
um pouco de vindicação. E neste mundo ninguém provou qualquer coisa, [“Amém”] porque ninguém 
tem voltado, disso nós sabemos. 
 

112 Eu posso entender irmãos desejando a volta do irmão Branham até mesmo mais do que 
aguardam a Cristo da maneira que eles fazem, porque eles sabem que até que ele volte, não há nada 
que não se provou como. Mas sabe, eu creio que isso já foi provado [“Amém”] e eu creio que como 
Jesus apareceu, William Branham aparecerá do pó e eu creio que eu vou aparecer com ele. Eu não 
posso crer nem por um instante, nem por um minuto, que eu possa tão perfeitamente ver esta 
Mensagem que ele pregou nesta Palavra, sob qualquer condição particular solitária e mostrar a vocês, 
que há qualquer chance de que eu venha perder isso, porque isso não é por Lee Vayle fazer qualquer 
coisa ou ter qualquer coisa, é porque Deus mostrou isso. [“Isso mesmo”] Há algo em nós que crê nisso. 
Tudo bem. 

 

113 “Receber o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque”. Mas nós fazemos uma pergunta 
para o irmão Branham: “Quem é este Melquisedeque? Quem é Melquisedeque mesmo?”. E é disso que 
se trata este sermão. E com a resposta a essa questão, que tem que vir sob os Selos, os Sete Selos, que 
faz parte dos Sete Trovões, se não for um dos Sete Trovões, nós esperamos pela mensagem que o 
irmão Branham nos trouxe e nós iremos estudar palavra por palavra, para encontrar a necessidade por 
uma resposta assim sob este Sétimo Selo e o que isso irá fazer por nós, e eu tenho fundamentado isso. 
Você tem um monte de coisas para passar por cima – você passar por isso. Agora, nós temos uma 
maneira única de ensinar a Palavra de Deus aqui, você não vai conseguir isso nos livros. Isso é tirado 
do profeta, e eu creio que é inspirado pelo mesmo Deus vivo que inspirou o profeta. Nós, em nossa 
medida, como ele teve a sua medida. 

 

114 E eu vou dizer a você, irmão e irmã, eu não me importo com o que digam, mas até o dia de Noé 
havia uma linhagem pura de pessoas puras e que ficou cada vez menor e menor até que somente uma 
pessoa restou. E há crentes puros em algum lugar neste mundo e o fio vai ficar cada vez menor e 
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menor até que o último seja trazido e o filho treinado. Mas não importa quão pequeno os números 
sejam, eles farão isso por todo o caminho para a Cidade Santa [“Amém”] e se sentarão sob a luz eterna 
do Deus Todo Poderoso. Nós estamos em nosso caminho, irmão e irmã. Pedro disse, e Paulo disse: 
“Ei, você já está lá. Você apenas não percebe isso porque no dia depois de amanhã, com quase três 
minutos restando neste dia, quase três minutos restam neste dia. [O irmão Lee Vayle estala os dedos 
quaro vezes – Trad.] No dia depois de amanhã, 24 horas, você estará subindo os lindos degraus, os 
terraços da Nova Jerusalém”. 

 

115 Que tipo de pessoas nós deveríamos ser? Isso é o que eu digo, se você crê nesta Palavra. Agora 
ouça, há algo de errado em algum lugar; se todos nós cremos nesta Palavra como eu tenho tentado por 
seis ou sete anos, deveria haver um amor e um poder nesta igreja que está faltando hoje, porque alguns 
de vocês ainda estão céticos. Agora, se eu estou no seu caminho, você tem um voto, tire-me daqui. Se 
você está ficando no caminho de outra pessoa, é melhor você se arrepender e deixar o seu coração 
aberto para a verdade. Eu falo áspero às vezes, mas Deus é o meu Juiz, eu tenho que lhe dizer. 

 

116 Eu fui mais rápido, eu estarei falando sobre o espírito das promessas, mostrarei a você onde 
devemos entrar. Você diz: “Irmão Vayle, isso mudou?”. Eu vou te dizer hoje, sem ostentação, sem 
orgulho, sem nada. Eu sou uma pessoa diferente do que eu era há alguns anos atrás. Não foi necessário 
a enfermidade para fazer isso – isso ajudou um pouquinho. Minha enfermidade sempre me ajudou, 
porque então eu relaxo. A única vez que eu posso relaxar é quando eu fico tão doente que eu não possa 
fazer mais nada, a não ser apenas dormir e relaxar. Mas eu vos digo, esta Palavra está fazendo algo. 
[“Amém”] Tem que estar, irmão e irmã. O irmão Branham disse: “Se não somos a Noiva (agora ouça 
com atenção) se há uma Noiva lá fora em algum lugar e, pela graça de Deus, eu não ficarei no seu 
caminho”. 

 

117 Perguntas, perguntas, perguntas. Não é mais uma pergunta, é respostas, respostas, respostas. Eu 
já não tenho mais nenhuma conta para pagar, Jesus pagou tudo. Tudo devo a Ele, o pecado deixou uma 
mancha vermelha, e Ele deixou branco como a neve e o Sangue de Jesus Cristo dissipou o pecado até 
não haver evidência. Então como posso ser chamado de pecador? Como posso ser julgado e largado 
quando Paulo disse: “Quem ousa me condenar?”. Quando Ele disse pela voz do Seu profeta – Ele foi 
vindicado. Eu creio nessas nuvens, creio na Coluna de Fogo. Ele disse: “Você é a justa e virgem Noiva 
do Senhor Jesus Cristo. Você nem mesmo fez isso”. [“Amém”] O preço disso é nada irmão e irmã. 
Somente crer, tudo é possível, somente crer. 

 

118 Você pode crer que isso é o Trono Branco? Você já passou por isso. Você pode crer que em 24 
horas e três minutos, você estará andando por aquelas ruas de glória? Três minutos para ir por tudo que 
eu sei, apertando as mãos do irmão Branham e dos santos que saem da terra. A respiração irá sobre um 
povo e será transformado. Nada mais vale a pena. Agora, se eu morrer amanhã e eu for para o inferno, 
eu ainda assim creio que tenho dito a verdade. Vamos nos levantar e nos despedir. 

 

119 Gracioso Pai Celestial, mais uma vez Te agradecemos e Te louvamos por Seu amor, Sua 
misericórdia e graça que foi concedida a nós nesta hora. E nós sabemos Senhor Deus, que sem Ti 
nenhum de nós permaneceria. Não há nenhum de nós que poderia fazer isso Senhor, e só por causa de 
Tua presciência é que estamos entre aqueles que permanecem, se de fato nós permanecermos. Mas 
com pensamentos de graça como o profeta disse uma vez: “Eu tomo o meu lugar com vocês, crendo 
que vocês são a Noiva”. E é claro que nós tomamos o nosso lugar com ele crendo que ele é a Noiva. 

 

120 Nesta manhã Deus, dá-nos uma igreja que não queira se prostrar e que não queira ceder, que 
não queira estar doente, que não queira ser morna e endiabrada – Ó Deus, mas dá-nos Senhor, uma 
igreja que saiba como compreender a verdade de uma ordem da igreja, o poder do Deus Todo-
Poderoso, o próprio Deus no meio e nesta Palavra Senhor, e entrar então, Senhor, para aquelas graças 
que podem vir pela Palavra do Deus vivo, que tem sido alimentada em nós, Senhor. 

 

121 Porque Pai, nós, pelo menos eu estou – eu não posso falar por ninguém mais, mas Senhor Deus 
– eu estou doente e cansado de todas as desgraças que estão entre nós por causa da palavra errada que 
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nós herdamos de nossa ancestral Eva que tem sido reconhecida até mesmo pela ciência por ser a mãe 
de todos. Pai, que misturam-se em nossa carne, que misturam-se em nossos genes, todas essas coisas 
na causa física tal como um problema até mesmo para as pequenas ovelhas, que muitas vezes agem 
como lobos. Para ver Eliseu sair e ficar tão bravo com crianças pequenas que ele podia amaldiçoá-las e 
um urso sair e matá-las. Talvez eles merecessem? Eu não sei, mas parecia que ele queria agir como o 
Trono Branco, parecido com o que nós fazemos muitas vezes Senhor. Há tanta coisa em nós que não 
deveria haver, Pai. 

 

122 Ajuda-nos, ó Deus, a nos livrar daquela velha natureza...?..., aniquila completamente isso, 
queima absolutamente pelo Poder do Espírito Santo até que Senhor, toda a sensibilidade que está 
dentro de Sua Palavra se manifeste com um amor puro e não fingido. Sem dissimulação, amando os 
irmãos. Andando retamente Senhor e sabendo que não há um “Deus te abençoe irmão, eu te amo”, um 
braço – há um abraço e depois há uma faca, Senhor. Pai, nos ajude a nos livrar de todo esse lixo que 
está entre nós e em nós, Senhor, e eu poderia supor que cada indivíduo aqui tem os seus problemas, 
seus problemas, Senhor, na verdade, eu saberia. 

 

123 Pai, enquanto estamos olhando para o grande dia e vendo o poder da Palavra sendo cumprida, 
Senhor, que Sua Palavra possa ser cumprida em nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Deus, até que o 
Deus Pai no céu, tenhamos um Espírito puro e uma natureza pura, e pelo entendimento da Tua Palavra 
Senhor, a Tua Palavra viva em nós. Se Ela não viver em nós Senhor, então, isso realmente não 
importa, não é? Então, Pai, volte novamente para o grande clamor dos nossos corações, restaura a Tua 
Palavra dentro de nós, ó Deus, o fôlego sobre isso Senhor, e que seja uma Palavra para a vida 
delineada da Palavra, vida que surge. E a Ti damos o louvor porque pedimos isto no Nome de Jesus. 
Amém. 

O Senhor te abençoe. Sábado à noite 7:30, os serviços de comunhão e lava-pés continuam no 
que estamos agora. O início começando na página sete. 

“Leve o nome de Jesus contigo”. 
 

Tradução: Diógenes Dornelles  
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