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1 Esta noite eu gostaria de terminar o nosso estudo que começamos domingo 
acerca da “Apostasia da Fé”, que é a apostasia da Revelação de Jesus Cristo. 

 

2 1 Timóteo 4:1 
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns 

da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios. 
 

3 2 Tessalonicenses 2:3 
Ninguém de maneira alguma vos engane; porque não será assim sem que antes 

venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 
 

4 Colossenses 1:16-19 
Porque Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e 

invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. 
Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as 
coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio e o 
primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do 
agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. 

  

5 Portanto, precisamos entender que esta apostasia do tempo do fim diz respeito a 
Ele, porque Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por Ele e 
para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E 
essa apostasia diz respeito ao afastamento dos crentes de uma Revelação centrada 
em Cristo para uma revelação centrada em outro. E então ele nos dá alguns exemplos 
desse afastamento que ele chama de doutrinas de demônios. Paulo nos diz em 
Timóteo que este afastamento da Fé centrada em Cristo para a fé centrada em outro 
vem através de espíritos sedutores e doutrinas de demônios. 

 

6 Portanto, para entender esta apostasia, eu listarei como o ponto 
número um: Todas as coisas estão sujeitas a  Ele e o ponto número dois: E todas as 
coisas evoluem ao Seu redor ou estão em reação a Ele. E como todos os eventos do 
tempo do fim estão todos sujeitos a  Ele e todos eles evoluem ao Seu redor, e estão 
em reação a Ele, (Sua Presença), então todos os eventos que constituem o fim não 
podem começar sem a Sua Presença como o catalisador para o fim. 

 

7 Portanto, não poderia haver uma apostasia da Fé, a não ser que haja “A Fé” e 
Sua presença aqui para vindicar essa “Fé”. 

 

8 1 Timóteo 6:3-7 
Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs 

palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a 
piedade, é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de 
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palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, 
contendas de homens corruptos de entendimento, e privados da verdade, 
cuidando que a piedade seja causa de ganho; aparta-te dos tais. Mas é grande ganho 
a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto 
é que nada podemos levar dele. 

 

9 Observe que ele não quer que nós discutamos com eles. Ele diz que aqueles 
que se ocupam acerca de questões e contendas de palavras, e suspeitas, 
e contendas de homens que são privados da verdade, dos tais afaste-se. 

 

10 Paulo disse em 2 Timóteo 2:12-19 
Se sofrermos, também com Ele reinaremos; se O negarmos, também Ele nos 

negará; se formos infiéis, Ele permanece fiel; não pode negar-Se a Si mesmo. 
Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham 
contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. 
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se 
envergonhar, que maneja bem a Palavra da verdade. Mas evita os falatórios inúteis e 
profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como 
gangrena; entre os quais são Himeneu e Fileto; os quais se desviaram da verdade, 
dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o 
fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: O Senhor conhece os que são Seus, 
e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniqüidade. 

 

11 Assim, vemos que essa apostasia resultará em falatórios inúteis, homens que se 
esforçam sobre o significado das palavras e questões que gerarão conflito. Você sabe 
que dificilmente você pode se aproximar de qualquer uma de suas salas de bate-
papo. Você faz uma pergunta simples e eles querem morder a sua cabeça. Mas somos 
alertados para ficarmos longe deles. E a apostasia é marcada pelo tipo de 
comportamento deles.  

Paulo disse: evita os falatórios inúteis e profanos, porque produzirão maior 
impiedade. 

 

12 A palavra “evita” significa “ficar longe disso”. E do que nós devemos ficar longe 
é dos falatórios inúteis e profanos. Agora, a palavra “profano” significa “irreverente” e 
“abusivo”. Em outras palavras, devemos apenas ouvir a maneira como eles falam, e 
se eles não podem manter uma conversa civilizada sem ficarem arrogantes e gritarem, 
e começarem a dizer nomes, então simplesmente nos afastemos disso. E a 
palavra “falatórios vãos” significa “discussões infrutíferas”, “tagarelice sem 
sentido”. Portanto, a menos que a sua discussão seja algo que produza frutos e salve 
a Vida ou corrija o erro, então deixe isso de lado. São falatórios vãos. Em outras 
palavras, olhe para os motivos e objetivos daqueles que estão discutindo antes de você 
entrar na discussão, porque a menos que eles estejam sinceramente procurando a 
verdade, você não pode ajudá-los. Eles já têm suas mentes feitas, e tudo o que eles 
estão querendo fazer é provocar uma briga. 
 

13 E Paulo disse, porque produzirão maior impiedade. E a sua palavra roerá 
como gangrena ou úlcera. E o que uma úlcera produz? Uma constante dor em seu 
estômago. Em outras palavras, Paulo está dizendo que nada de bom vem por realizar 
debates com pessoas irreverentes e ímpias. A única coisa que irá produzir é um 
sentimento constante de mal estar em seu estômago. 

 

14 Agora, Paulo nos deu um exemplo de apostasia em seu dia em 2 Timóteo 4:10 
Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para 

Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. 
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15 Observe,  você nunca mais irá ouvir falar de Demas no restante das Escrituras. 
E observe que Paulo nos permite saber o motivo de Demas ter apostatado. Ele amou o 
mundo e os cuidados do mundo mais do que amou a verdade de Deus. 
 
16 Novamente vemos outro exemplo de apostasia dada pelo próprio Jesus Cristo 
em Lucas 9:62  

E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do arado e olha para trás, é apto 
para o reino de Deus. 
 

17 Vemos ainda um outro exemplo de apostasia no livro dos Atos 7:39-40 
Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu 

coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de 
nós; porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe 
aconteceu. 
 

A Punição dos Renegados 
 

18 Agora, eu gostaria de dar uma olhada na punição que Deus tem por alguém ser 
um renegado, que é definido como “aquele que se afasta Da Fé”. 

 

19 Tiago 4:8-12 
Chegai-vos a Deus, e Ele Se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores; e, vós 

de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai; 
converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o 
Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de 
um irmão, e julga a seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei; e, se tu julgas a lei, já não és 
observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, 
quem és, que julgas a outrem?  
 

20 A versão da bíblia “A Mensagem” diz desta forma: 
Então, rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na Vida de vocês. 

Digam “não” ao Diabo, e ele fugirá de imediato. Digam “sim" a Deus, e ele os 
atenderá na hora. Chega de se enlamear! Em vez de viver no pecado, busquem 
pureza de vida. Reconheçam! Vocês estão no fundo do poço! Podem começar a 
chorar. Não dá para brincar com coisa séria. Ajoelhem-se diante do Senhor. Só 
assim vocês poderão se reerguer.  

 

21 Observe que nos é dito: “Chegai-vos a Deus, e Ele Se chegará a vós”. Corra 
para Deus e Ele correrá até você. Mas também nos é dito em 1 Crônicas 28:9: 

Se O deixares, rejeitar-te-á para sempre. 
 

22 “A Mensagem” 1 Crônicas 28:9 
O eterno examina o coração e discerne todas as motivações. Se O buscar, você 

sem dúvida O encontrará, mas, se O abandonar, Ele o deixará. 
 

23 É por isso que Hebreus 6 é tão importante para nós, porque esta é a hora de “A 
iluminação de uma vez por todas”, e ao abandonar isto, você será abandonado para 
sempre. Então essa é a hora para o total abandono. Homens abandonando a Deus e 
Deus os abandonando e nunca permitindo que eles venham novamente ao 
arrependimento ou para alguma vez transformar a sua mente de novo. Então eles 
estão acabados, eles estão petrificados e já congelados no espaço-tempo contínuo. 

Agora, o que quero dizer com isto, deixe-me explicar... 
 

24 “Em 1906, logo após Albert Einstein ter anunciado a sua teoria da relatividade 
especial, o seu ex-professor de matemática da faculdade, Hermann Minkowski, 
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desenvolveu um novo método para pensar sobre o espaço e o tempo que enfatizou 
suas qualidades geométricas. Na sua famosa citação entregue a uma palestra pública 
sobre relatividade, ele anunciou assim: ‘Os pontos de vista do espaço e tempo que eu 
desejo colocar perante vocês, surgiram da física experimental da terra, e é aí que 
reside a sua força. Eles são radicais. Doravante, o espaço por si só e o tempo por si 
só, estão condenados a desaparecer em meras sombras, e somente uma espécie 
de união dos dois preservará uma realidade independente’. ‘O espaço-tempo não 
evolui, ele simplesmente existe. Quando examinamos um determinado objeto a partir 
do ponto de vista da sua representação espaço-tempo, cada partícula está localizada 
ao longo da sua linha de mundo. Esta é como uma linha de macarrão que se estende 
do passado para o futuro mostrando a posição espacial da partícula em cada instante 
de tempo. Esta linha de mundo existe como um objeto completo que pode ser cortado 
aqui e ali de modo que você possa ver onde a partícula está localizada no espaço em 
um determinado instante. Uma vez que você determina a completa linha de mundo de 
uma partícula de forças agindo sobre ele, você “resolveu” a sua história completa. Esta 
linha de mundo não muda com o tempo, mas simplesmente existe como um objeto 
intemporal. Semelhantemente, na relatividade geral, quando você resolve equações 
para a forma de espaço-tempo, esta forma não se altera no tempo, mas existe como 
um objeto intemporal completo. Você pode cortar aqui e ali para examinar como a 
geometria de espaço se parece em um determinado instante. Análise de cortes 
consecutivos no tempo permitirá que você veja se, por exemplo, o universo está se 
expandindo ou não’.” 

 

25 Agora, permita-me fazer este pequeno esclarecimento para você e depois se 
você ler isso novamente verá que a ciência inadvertidamente tem comprovado as 
declarações do irmão Branham para nós. Sendo assim, permita-me ler a sua 
declaração e você verá como o que ele está dizendo reflete o espaço-tempo contínuo.  

 

26 Perguntas e Respostas (03/01/1954) § 78 
Agora, observe então quando eles foram capturados e levados para Babilônia 

porque eles tentaram imitar as nações do mundo... Que belo quadro da Igreja de hoje 
tentando personificar o mundo lá fora, e levados, levados com sua vida. A igreja vive 
exatamente da mesma maneira que o mundo vive, se conduz, age exatamente igual, e 
tudo mais e alegando ser a Igreja. Você não pode fazer isso. Não, senhor. A sua 
própria vida prova o que você é. O que são... Como eu disse no início, o que você é 
em outro lugar é o que você reflete aqui. O que você é, seu corpo celestial ou 
terrestre é lá em cima; o que o seu corpo celestial for em outro lugar é o que você 
está refletindo de volta aqui. No reino espiritual, o que você é, é o que você é 
aqui. Se você ainda é de mentalidade vulgar e coisas tais no reino espiritual, você 
é de mente vulgar aqui. Se você ainda tem malícia, inveja, e sentimento faccioso, 
você está no reino espiritual com isso, isso reflete de volta para cá. Mas se todo o 
seu ser mais íntimo tornou-se limpo e purgado, isso mostra que você tem um 
corpo lá fora esperando, que foi limpo e purgado, e ele está reagindo de volta na 
carne. Você não vê? Veja, aí está. “Se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos 
um já esperando”. Vê?  
 

27 O Quinto Selo (22/03/1963) §§ 312-317 
Ele ainda era profeta. Está vendo? E estes indivíduos ainda são profetas. 

Agora nós vamos nos aprofundar um pouco nisso, só em alguns minutos, querendo o 
Senhor. Está vendo? Oh, que coisa, como amo essa Palavra! Não admira que “nem só 
de pão viverá o homem. Toda Palavra que sai da boca de Deus!” Estes dois profetas 
são Moisés e Elias, segundo a repetição das obras deles. Esse, esse sempre foi o 
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ministério deles. Agora note, exatamente como fizeram. Isso não os mudou. Lembre-
se, estes homens nunca morreram. Observe só por um minuto. Agora, não confunda, 
antes que nos afastemos disto. Não confunda o ministério da quinta vez de Elias com 
seu ministério da quarta vez. Tenho lhes dito, a Igreja gentia está esperando por Elias. 
Certo. E aqui ele está aqui com os judeus. Lembre-se, ele não pode vir quatro; esse é – 
esse é o número do inimigo. Ele tem de ser cinco. 

 

28 Futuro Lar (02/08/1964) §§ 481-483 
Oh, irmão e irmã, a morte não muda você. A morte apenas muda a sua 

morada. Vê? Lembre-se de Samuel, quando ele esteve morto e foi sepultado por dois 
anos; ele estava no Paraíso e a feiticeira de En-dor chamou-o, e Saul o reconheceu, e 
ela também e caiu sobre sua face. Ele não tinha mudado nem um pouco. Ele ainda 
era o mesmo Samuel depois de estar morto por dois anos e ele ainda era um 
profeta. Ele disse: “Amanhã você cairá na batalha, seu filho com você, e por este 
tempo amanhã de noite você estará comigo”. E isso é exatamente o que aconteceu. 
Vê? E quando Moisés e Elias voltam para Apocalipse 11, eles ainda serão 
profetas. Aleluia. 

 

29 O Quinto Selo (22/03/1963) §§ 309-312 
Veja, o homem, quando morre, não muda o seu estado. Não muda a sua 

constituição, veja. Olhe, quando - quando, antes… Quando Saul tinha apostatado, e 
não havia profetas na terra, ele não conseguia entender o que fazer – o que fazer. Ele 
estava em apuros. Ele ia para batalha. Ele foi à feiticeira de En-dor. Agora, sendo 
apenas o sangue de touros e bodes, ela podia fazer isto. E ela fez subir o espírito de 
Samuel. E quando Samuel subiu, ali se encontrava ele, em sua veste de profeta. 
Não somente isso, mas ele ainda era profeta. Disse: “Por que me fizeste sair do meu 
repouso,” veja, ele disse, “visto que te tornaste inimigo de Deus?” Ele disse: “A esta 
hora, amanhã à noite, tu cairás na batalha. E a esta hora, amanhã à noite, tu estarás 
comigo.” E foi exatamente isso o que aconteceu. 

 

30 Para Quem Iremos Nós? (06/06/1960) § 66 
Agora ouça, meu amigo. Se você morrer sem o Espírito de Vida em você, 

você não pode ir para esse lugar. Ouça, como eu disse no início, a morte não muda 
o seu espírito. Ela apenas muda a sua morada. Eu estava ensinando sobre isso 
algumas noites atrás. E eu venho a este assunto onde Saul, quando ele tinha se 
desviado de Deus... O Urim e Tumim não lhe respondia, nem um profeta profetizaria e 
poderia lhe responder. Ele não podia nem mesmo ter um sonho do Senhor. E ele 
desceu e havia a feiticeira de En-dor para invocar o espírito de Samuel. E Samuel 
havia morrido há dezenove anos; eu apenas observei isso para saber com 
certeza. Ele havia morrido há dezenove anos. E quando a feiticeira de En-
dor invocou o espírito de Samuel, ele não tinha mudado a sua aparência. Ele ainda 
estava ali em pé, magro com um manto sobre o seu ombro. Não só isso, ele não tinha 
mudado a sua vida de qualquer modo; ele ainda era o mesmo Samuel e ainda era 
um profeta. 

 

31 Diga a Este Monte (15/12/1957) § 32 
Quando a feiticeira de En-dor invocou o espírito de Samuel, ele ainda estava 

em seu manto de profeta, e ele ainda era um profeta. Ele lhe disse o que 
aconteceria no dia seguinte. Certamente. A morte não muda um homem; ela apenas 
muda a sua morada. Se você é um pecador quando você morrer aqui, um incrédulo... 
Oh, você pode ser um membro fiel de igreja. Mas se você morrer na sua incredulidade, 
nada restará a você a não ser ser condenado. Se você morrer na fé, isso é o que te 
salva. A tua fé te salvou. Você tem de ir para a Vida Eterna, porque isso é a Vida 
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Eterna que é a sua fé em Deus, a mesma coisa. Que o Senhor conceda esta noite 
que Ele nos abençoe agora nestes próximos momentos da parte restante da reunião. 

 

32 O Quinto Selo (22/03/1963) §§ 452-453 
Observe. Veja Moisés. Eliseu, depois que Moisés tinha morrido, e Eliseu 

tinha sido levado para o Céu, ele ficou de pé aqui no Monte da Transfiguração 
com seus sentidos de fala, audição, entendimento, e conversou com Jesus antes 
da crucificação. Agora, que tipo de corpo ele tinha? Veja Samuel, depois de ter estado 
morto por cerca de dois anos. Foi chamado de volta na – na caverna aquela noite, pela 
feiticeira de En-Dor, e conversou com Saul com linguagem; ouviu Saul, respondeu, e 
conhecia de antemão as coisas que iam acontecer; ainda assim, seu espírito não 
havia mudado. Ele era um profeta. 

 

33 E novamente de Explicando a Cura e Jairo (16/02/1954) § 37 
O diabo está apenas tentando intimidar você de algo. Ele está tentando colocar 

alguma coisa em outro lugar, e dizer: “Alguns destes dias você vai ser isso”. Você é 
agora. Agora, somos filhos de Deus. Agora, estamos assentados nos lugares 
celestiais. Agora, temos todos os poderes no céu e na terra. Vê? Agora temos isso. 
Não no Milênio, nós não precisaremos então. Temos agora. Estamos... Agora somos 
filhos de Deus. “Não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que 
seremos como Ele”. O que você é aqui é um reflexo do que você é em algum outro 
lugar. “Aqueles que Ele chamou, Ele justifica” É isso mesmo? “Aqueles que Ele 
justificou, Ele glorificou”. Já na Presença do Pai, temos um corpo glorificado. Ah! 
Isso não foi profundo? Tudo bem. Nós descobriremos se está certo ou não. “Se este 
tabernáculo terreno se desfizer, temos um já esperando”. É isso mesmo? Isso mesmo. 
Então agora mesmo, e o que somos lá, é um reflexo. Aqui, o que somos aqui, é 
um reflexo do que somos em algum outro lugar. Então se suas ações são más, 
você sabe de onde isso vem. Você sabe onde o seu outro corpo está 
aguardando. 

 

34 Agora, alguns poderão pensar assim: “Bem, isso pode ser assim para um 
profeta, mas o que dizer de mim?” Ouça o que o irmão Branham diz neste texto a 
seguir: 

 

35 Porta Para o Coração (12/01/1958) § 4 
E para vocês irmãos os demais que ministram, que estão nas 

reuniões, algum dia quando tudo acabar... E apenas pense, quando todos estes 
grandes corais se reunirem, não seria maravilhoso? Você pode dizer: “Irmão 
Branham, você crê que eles ainda têm o seu talento?” Certamente. Com certeza. 
Isso lhes foi dado para sempre. Se você observar, quando a feiticeira de En-
dor chamou o espírito de Samuel, ele ainda era um profeta. Assim, a morte apenas 
nos move de um lugar diferente de habitar. Esta é apenas por um pouco de tempo 
e isso é eterno. Então estamos olhando para aquele dia. 

 

36 A Semente Sinal do Tempo do Fim (19/03/1962) § 10 
Então você diz: “Bem, Jesus curou os doentes.” Ele é a Palavra. Ele é a Palavra. 

Quando você recebe a Palavra, você recebe Jesus, porque Ele é a Palavra. “A 
Palavra se fez carne e habitou entre nós.” Nós cremos nisto, em cada pedacinho, não é 
mesmo? Nós cremos que Cristo é a Palavra de Deus manifestada; e cremos que 
Sua Noiva deve ser a mesma coisa. Cremos que Ela deve crer em cada pedacinho 
da Palavra e ter essa Palavra em si, porque Ela é parte do Corpo. Ela é o Corpo 
onde Ele é a Cabeça. E quando Ele morreu, e ressuscitou dentre os mortos, e 
ressurreto, e posto nas alturas pela majestade de Deus em Seu trono, à destra da 
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Majestade, então – e nós somos Seus delegados. E reputamos a nós mesmos como 
mortos, e sepultados pelo batismo, ressuscitados com Ele, e agora assentados 
juntamente com Ele em lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso deveria fazer todos 
nós gritarmos, não é mesmo? Pense nisto. Nós estamos, não estaremos; nós 
estamos agora. Agora somos filhos de Deus; agora somos filhas de Deus. Não 
que estaremos sentados; agora estamos sentados. 

 

37 Perguntas e Respostas Sobre Hebreus Parte 2 (02/10/1957) §§ 396-397 
Então tinha que tomar Um que não fosse culpado de fazer isso. E o único que 

não era culpado era o próprio Deus. E Deus tinha de vir e se tornar homem. E Ele veio 
na forma de Cristo para ancorar o ferrão da morte, para tirar o aguilhão da morte, para 
nos resgatar, para que nós, não por nossas obras ou pela nossa bondade (não temos 
nenhum), mas pela Sua graça sermos salvos. Depois de recebermos da Sua Vida 
para este corpo mortal, e nós agora somos filhos e filhas de Deus e a Vida Eterna 
está dentro de nós. Somos filhos e filhas de Deus. Por conseguinte, Jesus, estando 
vivo... E ninguém, não importa quão ímpio ou quão bom, quando ele tem que... 
Quando ele deixa esta terra, ele não está morto. Ele está em outro lugar. Mas ele 
tem uma vida que perecerá depois que ele for punido no inferno por suas obras. 
Mas ainda assim essa vida tem de cessar. Só há um tipo de vida eterna. 

 

38 Aí está o seu espaço-tempo contínuo, aí está onde você entrou no espaço-
tempo contínuo através de Hebreus 6. Hebreus 6 nos diz como todas as coisas estão 
congeladas no tempo e no espaço, nunca para mudar, sem ser sequer capaz de 
arrepender-se novamente, mudar novamente. Você com o Espírito Santo, com a Vida 
eterna nunca mudando, e aqueles que se afastaram da Fé, petrificados para sempre. 
Ó, que coisa! 

 

39 E Deus disse em Isaías 1:28 
Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos; e os que 

deixarem o Senhor serão consumidos. 
 

40 O seu destino está bloqueado pelo espaço-tempo contínuo, e eles não podem 
sair dessa linha de pensamento, eles não podem se arrepender e ficar longe do seu 
destino, pois eles se afastaram da Verdade. E eles entraram na maldição, o espaço-
tempo contínuo do anátema. 
 

41 Jeremias 17:5 
Maldito o homem... que aparta o seu coração do Senhor! 

 

42 Ezequiel 3:20 
Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, e cometer a 

iniqüidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. 
 

43 Por quê? Hebreus 6. Iniqüidade é ser completamente ignorante. Ignorante por 
ignorar. E eles dão o passo nessa linha e quando o fazem, está acabado, eles já não 
podem mudar. 

 

44 Hebreus 10:26 
Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o 

conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. 
 

45 Está tudo acabado, você pisou na linha e você tem selado a si mesmo para 
longe da misericórdia para sempre. Você se petrificou no espaço-tempo contínuo e 
você nunca será capaz de receber uma mudança da mente ou do corpo. Você está 
condenado para sempre. O que você é aqui é um reflexo de para onde você está indo. 
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46 Hebreus 10:27-31 
Mas uma certa expectação horrível de juízo, e ardor de fogo, que há de devorar 

os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela 
palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós será 
julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o 
Sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? 
Porque bem conhecemos Aquele que disse: Minha é a vingança, Eu darei a 
recompensa, diz o Senhor. E outra vez: O Senhor julgará o Seu povo. Horrenda coisa é 
cair nas mãos do Deus vivo.  
 

47 Ezequiel 18:24 
Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniqüidade, fazendo 

conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá?  
 

48 Você simplesmente engana a si mesmo se você acha que Deus irá lhe perdoar 
quando você deliberadamente faz, apesar do Espírito da graça, e considerar 
o Sangue uma coisa comum a ser pisada por sua arrogância. 

 

49 Ezequiel 18:26 
Desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniqüidade, morrerá por 

ela; na iniqüidade, que cometeu, morrerá.  
 

50 Mateus 13:20-21 
O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com 

alegria; mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração; e, chegada a 
angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. 

 

51 Veja, ele não tem raízes. Ele nunca foi salvo na mente de Deus, de modo que 
ele vive naquele estado do espaço-tempo contínuo, onde não há nenhuma mudança 
para ele. Ele nasceu um pecador e morre um pecador, ponto final. 

 

52 João 15:6 
Se alguém não estiver em Mim, será lançado fora, como a vara, e secará; e os 

colhem e lançam no fogo, e ardem. 
 

Apenas bucha para canhão, isso é tudo. 
 

53 Perguntas e Respostas (03/01/1954) §§ 191-192 
O que você é aqui... Mantenha isso em sua mente. Eu irei encerrar. O que 

você é aqui é um sinal de que você é algo mais em algum lugar. Vocês sempre 
quiseram estar na perfeição, vocês cristãos. Há uma perfeição, e essa perfeição 
não é nesta vida. Mas cada homem e mulher aqui que é um cristão, cada pessoa que 
é um cristão aqui agora já está glorificado na Presença de Jesus Cristo. E você 
tem um outro corpo. Você não terá em algum outro tempo; você tem agora mesmo. 
Agora mesmo há um outro corpo esperando por você se este perecer. Poderia 
você pensar nisso só por um minuto? Você sabia que cada um de nós pode estar na 
eternidade antes do sol de amanhã de manhã? Agora, se você não for um cristão, meu 
amigo, só há uma coisa que resta a você. Você tem que passar por aquele caminho. 
Se você estiver nessa estrada, você tem que seguir por esse caminho. Se você for um 
grão de milho, você produzirá milho. Se você for um carrapicho, você produz a vida de 
carrapicho. Agora, se você tem pertencido a uma igreja em algum lugar que não sabe e 
não ensina, e apenas deixa você vir à igreja e ser um membro da igreja... Você diz: 
“Bem, irmão Branham, a minha igreja ensina que devemos aceitar a Jesus Cristo como 
nosso Salvador pessoal. Se cremos no Senhor Jesus Cristo somos salvos”. Se a sua 
vida não se compara com isso, você não fez isso ainda. 
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54 Finalmente para encerrar, vamos ler em Eclesiastes que foi escrito por Salomão 
e o irmão Branham disse dele em seu sermão Investimentos (26/01/1963) 

Salomão disse isso. Ele é o mais sábio que já tivemos. 
 

55 Comunhão Pela Redenção (03/04/1955) § 97 
Ouça o grande, o mais sábio homem, Salomão, e todo o resto deles, falando 

em Eclesiastes, ele disse: “Vamos ouvir a conclusão de todo este assunto: Teme a 
Deus e guarda os Seus mandamentos: pois este é o pleno dever do homem”. Esse é o 
pleno dever do homem. 

 

56 E em Eclesiastes 3:15 Salomão disse: 
O que é, já foi; e o que há de ser, também já foi; e Deus pede conta do que 

passou. 
  

Oremos... 
 

Tradução: Gleybson Carvalho 
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