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1 No domingo passado começamos uma nova mini-série sobre a doutrina, 
e nós começamos mostrando a você que há três coisas necessárias para que 
possamos ter a doutrina correta. 

 

2 Nº 1 - Deve haver Aquele que Se revela , e, portanto, todo o propósito 
da doutrina é apontar para Aquele que está Se revelando, que é o próprio 
Deus. 

 

3 Nº 2 - O que pregamos na quarta-feira à noite, é que deve haver alguém 
a quem ou através de quem Deus Se revela . Em outras palavras, deve haver 
um vaso da escolha de Deus e que seja um profeta, de acordo com as várias 
Escrituras relacionadas a este ponto. 

 

4 Nº 3 - E é nisso que nós vamos concentrar os nossos pensamentos esta 
manhã, a respeito doutrina, de que deve haver aqueles para quem a doutrina 
de Cristo é revelada . 

 

5 Observe que você precisa de todos estes três para ter a doutrina correta 
da Bíblia. 1. Aquele que Se revela ; 2. Aquele em quem Ele Se revela  - o 
vaso de Deus escolhido para revelar-Se. E nº 3. Aqueles para quem Ele Se 
revela . 

 

6 Portanto, nesta manhã, vamos concentrar nossos pensamentos 
no número de ponto 3)  Tem de haver um povo para o qual a Sua revelação 
de Si mesmo deve ser dada a conhecer  e, ao receber esta revelação, eles se 
tornarão um com Ele ao receber a manifestação Dele e, depois, ecoarão ou 
refletirão isso em si mesmos. E você vai encontrar isso nas seguintes 
Escrituras: 

 

7 Hebreus 12:25-29  Vede que não rejeiteis ao que fala . (Agora, Quem 
desceu nesta hora com uma Mensagem? Deus, certo? Então é Dele que está 
falando. E Ele usa a voz de Seu profeta.) Porque, se não escaparam  aqueles 
que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos 
desviarmos Daquele que é dos céus ; 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 . Por 
isso nós, (os que permanecem após toda a agitação que está terminada) que 
receberemos um reino 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. 

 

Oremos... 
 

8 Agora vamos abrir nossas bíblias em Colossenses 3:1-4 Se, já 
ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima , onde Cristo 
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está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não 
nas que são da terra; porque já estais mortos , e a vossa vida está 
escondida  com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se 
manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em 
glória . (“Doxa”, a opinião de Deus, os valores de Deus, e os juízos de Deus) 

 

9 Em outras palavras, esta é a hora em que a própria vida de Cristo se 
reflete de tal maneira que nós ao crescermos em Cristo, tornamo-nos a 
imagem do Filho primogênito. Isso é Romanos 8 . 
 

10 Romanos 8:11  Mas se o Espírito Daquele que dentre os mortos 
ressuscitou a Jesus habita em vós, Aquele que dentr e os mortos 
ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos co rpos mortais, pelo 
Seu Espírito que em vós habita.   

 

11 Agora, nós poderíamos fazer um sermão inteiro só sobre este versículo, 
mas observe que estas são as pessoas para as quais Ele está sendo revelado 
nesta hora. E Ele colocou o Seu Espírito neles para viver suas vidas por eles. 

 

12 Romanos 8:12-31 De maneira que, irmãos, somos devedores, não à 
carne para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, 
morrereis; mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. 
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, ess es são filhos 
de Deus. (Muitas pessoas hoje em dia que não são guiadas pelo Espírito de 
Deus, ou são guiados pela sua igreja ou pela sua denominação. Mas aqui está 
falando dos filhos, aqueles nos quais Deus colocou o Seu Espírito neles.) 
Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em 
temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos , pelo qual clamamos: 
Aba, Pai. (Note que ele chama receber o Espírito Santo, o Espírito de 
adoção. Porque este Espírito de adoção levará você desde um bebê em Cristo 
durante todo o percurso até a um adulto plenamente maduro.) O próprio 
Espírito  (Esse é o Espírito de Deus), também dá  testemunho com o nosso 
espírito de que somos filhos de Deus. (Não é o teu espírito que vai dar 
testemunho com teu espírito, mas o Espírito Dele dará testemunho pelo o que 
Ele faz em e através de você) “Vos já estais mortos e vossa vida está 
escondida com Cristo em Deus”) E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros 
também, herdeiros de Deus , e co-herdeiros de Cristo : se é certo que com 
Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados . Porque 
para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para 
comparar com a glória  (a “doxa”, os valores, opiniões e juízos de Deus) que há 
de ser revelada em nós . Porque a ardente expectação da criatura espera a 
manifestação dos filhos  de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, 
não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que 
também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a 
liberdade da glória  dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação 
geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós 
mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós 
mesmos , esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque 
em esperança fomos salvos. Ora a esperança que se vê não é esperança; 
porque o que alguém vê como o esperará? Mas, se esperamos o que não 
vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o 
Espírito ajuda as nossas fraquezas ; porque não sabemos o que havemos de 
pedir como convém, mas o mesmo Espírito  intercede por nós com gemidos 
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inexprimíveis. E Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do 
Espírito ; e é Ele que segundo Deus intercede pelos santos. E sabemos que 
todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a 
Deus, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito. Porque os que 
dantes conheceu  também os predestinou para serem conformes à imagem 
de Seu Filho , a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos . E 
aos que predestinou a estes também chamou; e aos que chamou a estes 
também justificou; e aos que justificou a estes também glorificou. (endoxazo , a 
“doxa” ampliada em nossa “zoe”, a nossa vida) Que diremos, pois, a vista 
destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 

 

13 Efésios 1:13-20 Em quem também vós estais, depois que ouvistes a 
palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação; e, tendo Nele também 
crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O qual é o penhor da 
nossa herança , para redenção da possessão adquirida, para louvor da Sua 
glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o 
vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por 
vós, lembrando-me de vós nas minhas orações: para que o Deus de nosso 
Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em Seu  conhecimento o 
espírito de sabedoria e de revelação; (Aí está o seu espírito de adoção, e 
observe que Ele veio com uma mensagem para lhe dar isso. E observe para 
quê isso serve.) Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento , para 
que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da 
glória  da sua herança nos santos; e qual a sobreexcelente grandeza do Seu 
poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do Seu 
poder , que manifestou em Cristo , ressuscitando-O dentre os mortos, e 
pondo-O à Sua direita nos lugares celestiais. (Se voltarmos ao versículo 3 até o 
12, vemos que estas são as pessoas que estavam em Seu pensamento antes 
que o mundo começasse) Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 
O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais 
em Cristo; como também nos elegeu Nele antes da fundação do mundo, para 
que fôssemos santos e irrepreensíveis diante Dele em amor; e nos predestinou 
para filhos de adoção por Jesus Cristo, para Si mesmo, segundo o beneplácito 
de Sua vontade, para louvor e glória da Sua graça, pela qual nos fez 
agradáveis a Si no Amado, em Quem temos a redenção pelo Seu Sangue, a 
remissão das ofensas, segundo as riquezas da Sua graça, que Ele fez abundar 
para conosco em toda a sabedoria e prudência; descobrindo-nos o mistério da 
Sua vontade, segundo o Seu beneplácito, que propusera em Si mesmo, de 
tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos 
tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra; Nele, digo, 
em Quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, 
conforme o propósito Daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da 
Sua vontade; com o fim de sermos para louvor da Sua glória, nós os que 
primeiro esperamos em Cristo. 

 

14 1 João 3:1-4  E vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que 
fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece; 
porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus , e ainda 
não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele Se 
manifestar, seremos semelhantes a Ele; porque assim  como é O veremos. 
E qualquer que Nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, (purificar-se 
moralmente) como também Ele (Deus é moralmente) puro. (Então observe o 
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que ele diz) Qualquer que comete pecado, (e lembre-se que o pecado é a 
incredulidade, então todo aquele que descrê...) também transgride a lei ; 
porque o pecado é a transgressão da lei. 

 

15 Observe que esta transgressão da lei significa ir além dos limites da 
lei. E nós encontramos as mesmas palavras proferidas por esse mesmo 
apóstolo em seu segundo livro. 

 

16 2 João 8-9 Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que 
temos ganho , antes recebamos o inteiro galardão . Todo aquele que 
prevarica, (aquele que vai além dos limites) e não persevera na doutrina de 
Cristo, não tem (ecoa) a Deus. Quem persevera (continua) na doutrina de 
Cristo, esse tem (ecoa) tanto ao Pai como ao Filho. 

 

17 2 Tessalonicenses 1:7  E a vós, que sois atribulados, descanso 
conosco , quando Se manifestar  o Senhor Jesus desde o céu com os anjos 
do Seu poder . 
 
18 2 Tessalonicenses 1:10-12 Quando vier para ser glorificado  (“en-
doxa-zoe”, em outras palavras, naquele dia em que Sua glória for 
engrandecida) nos Seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em 
todos os que crêem (porquanto o nosso testemunho (o testemunho de Paulo) 
foi crido entre vós). Por isso também rogamos sempre por vós, para que o 
nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra todo o desejo da Sua 
bondade, e a obra da fé com poder ; para que o nome de nosso Senhor Jesus 
Cristo seja em vós glorificado, e vós Nele, segundo a graça de nosso Deus e 
do Senhor Jesus Cristo. 

 

19 2 Coríntios 3:18  Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como 
um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem  
(nós nos vemos no espelho da Palavra de Deus, e somos transformados de 
imagem em imagem e) de glória em glória , como pelo Espírito do Senhor. 

 

20 1 Coríntios 13:9-13 Porque, em parte, conhecemos, e em parte 
profetizamos; mas, quando vier o que é perfeito, (e Quem é perfeito a não ser 
Deus e Quem é Deus senão a Palavra? Então, quando Deus desce... 1 
Tessalonicenses 4  ) então o que o é em parte será aniquilado.  Quando eu 
era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, 
mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as co isas de menino. 
Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face ; 
agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou 
conhecido . Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, 
mas o maior destes é o amor. 
 

21 Por quê? Porque a fé é uma revelação, e a esperança é uma ardente 
expectativa que vem da revelação, mas o amor é uma expressão externa da 
revelação. Em outras palavras, é quando a revelação se manifesta em você. 

 

22 Cristo é o Mistério de Deus Revelado (28/07/1963) O novo 
Nascimento é Cristo, é a revelação. Deus tem revela do a você este grande 
mistério, e isso é um novo nascimento . Agora, o que você vai fazer quando 
você reunir todo esse grupo, onde a revelação está perfeitamente em 
harmonia, e Deus expressando-a através de Sua Palav ra pelas mesmas 
ações, pelas mesmas coisas que Ele fez, fazendo a P alavra manifestar?  
Oh, se a Igreja tão somente soubesse a sua posição. Ela  saberá, um dia . 
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Então, o arrebatamento se irá quando ela souber o que isso é. Agora observe. 
Você diz: “Irmão Branham, mas isso não é...” Oh, sim, é desse modo. Isso é a 
Verdade. 

 

23 Jeová Jiré (27/01/1958) E o mesmo Espírito Santo que estava em 
Jesus Cristo , terá que estar operando em Sua Igreja  para fazê-los coincidir 
juntos no arrebatamento, ou ela não subirá naquele tempo . O Espírito que 
estava em Jesus, terá que estar em Sua Igreja , ou as duas peças não irão 
se encaixar em conjunto, a vida da Igreja e a vida de Cristo  não podem se 
encaixar. 

 

24 A Ele Ouvi (13/03/1960)  E a igreja tem que ter o mesmo Espírito, 
fazendo as mesmas coisas que Jesus fez ; ou ela nunca irá no 
arrebatamento . 

 

25 Romanos 12:1- 3   Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, 
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo , santo e agradável a 
Deus, que é o vosso culto racional. (A NIV diz: o qual é o seu ato espiritual de 
adoração. Quando você apresentar o seu corpo para Deus usar como Ele 
entender, essa é a sua mais elevada forma ou ato espiritual de adoração) E 
não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela 
renovação do vosso entendimento , para que experimenteis  qual seja a boa, 
agradável, e perfeita vontade de Deus . Porque pela graça que me é dada, 
digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que 
convém ; antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus 
repartiu a cada um. 

 

26 Agora, em Hebreus 6  vemos no momento de uma vez por todas a 
iluminação nos versículos 4-5 Aquele que rejeitar esta Palavra manifestada, 
essa pessoa nunca será capaz de renovar a sua mente outra vez. Em outras 
palavras, eles nunca serão capazes de esvaziar o seu próprio pensamento, 
pois eles aceitaram a marca da besta. Eles tiveram a sovela colocada na orelha 
e se tornaram surdos para a Palavra de Deus que encontramos no versículo 6. 

 

27 Hebreus 6:4-6   Porque é impossível que os que já uma vez foram 
iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes 
(companheiros) do Espírito Santo, e provaram a boa Palavra de Deus, e as 
virtudes do século futuro, se  recaíram, (será impossível para eles) sejam 
outra vez renovados para arrependimento; pois assim, quanto a eles, de novo 
crucificam o Filho de Deus, e O expõem ao vitupério. 

 

28 E nós sabemos que a Sua Palavra contém o Seu Espírito e Vida como 
vemos em Marcos 4:14 que é chamada de semente. “A semente que o 
semeador semeou é a Palavra de Deus”.  

 

29 Marcos 4:13-25   E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, 
pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a Palavra; e, os 
que estão junto do caminho são aqueles em quem a Palavra é semeada; mas, 
tendo-A eles ouvido, vem logo Satanás e tira a Palavra que foi semeada nos 
seus corações. E da mesma forma os que recebem a semente sobre 
pedregais; os quais, ouvindo a Palavra, logo com prazer A recebem; mas não 
têm raiz em si mesmos, antes são temporãos; depois, sobrevindo tribulação ou 
perseguição, por causa da Palavra, logo se escandalizam. E outros são os que 
recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a Palavra; mas os 
cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições de outras 
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coisas, entrando, sufocam a Palavra, e Ela (a Palavra) fica infrutífera. E os que 
recebem a semente em boa terra são os que ouvem a Palavra e A recebem, e 
dão fruto, um a trinta, outro a sessenta, outro a cem, por um. E disse-lhes: Vem 
porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? 
Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não 
haja de ser manifesto; e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. 
Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides 
ouvir. Com a medida com que medirdes vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda 
acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem (ecoa), ser-lhe-á dado; e, ao 
que não tem (ecoa), até o que tem (o que está ecoando) lhe será tirado. 

 

30 E nós verificamos em 1 Pedro 1:23  que o nosso novo nascimento vem 
pela Palavra de Deus, que é uma semente incorruptível.  

 

31 1 Pedro 1:23   Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas 
da incorruptível, pela palavra de Deus  , a 
qual vive e permanece  para sempre. 

 

32 Portanto, a Palavra de Deus é uma portadora da Vida de Deus como 
vemos em João 6:63 O espírito é o que vivifica; a carne para nada aproveita; 
as Palavras que Eu vos tenho dito são Espírito e  são vida.  

 

33 E João 5:26  Porque, assim como o Pai tem a vida em Si mesmo; assim 
também deu ao Filho ter a vida em Si mesmo. 

Observe que a vida vem do Pai e é transmitida ao Filho. 
 

34 Agora, a Vida como a conhecemos é uma coisa muito complexa. E ela 
contém o que chamamos de atributos e características. Estes atributos e 
características são o que chamamos a natureza da Vida. Essas características 
identificáveis que dão a Vida são de singularidade especial. 

 

35 Em 2 Pedro 1:2-4 Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo 
conhecimento de Deus, e de Jesus nosso Senhor; visto como o Seu divino 
poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e pied ade, pelo 
conhecimento Daquele  que nos chamou pela Sua glória e virtude; pelas quais 
Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas 
fiqueis participantes da natureza divina , havendo escapado da corrupção, 
que pela concupiscência há no mundo. 

 

36 Você vai notar que a Palavra de Deus nos diz que “tudo que temos 
necessidade daquilo que pertence a Vida Eterna, até mesmo a própria 
natureza dessa Vida em si, vem da Palavra de Deus. Então por que alguém iria 
procurar pela vida eterna fora desta Bíblia? Está tudo aqui, pois lembre-se, a 
Palavra é uma semente e nessa Semente está a Vida, a Vida de Deus. 

 

37 E é necessário Luz sobre a Palavra para liberar a Vida que está na 
Palavra, porque se precisa de Luz para manifestar a Vida. 

 

38 Efésios 5:13 Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas 
pela luz, porque a luz tudo manifesta. 

 

39 E observe que é essa luz que nos conduz para a nossa mudança de 
glória em glória e de imagem em imagem, como vimos em 2 Coríntios 3:18 . 

 

40 E é dessa a natureza que eu quero falar nesta manhã. Agora, temos de 
ser capazes de conhecer esta natureza, e identificar essa natureza, porque 
sendo um   natureza, ela possui características identificáveis , e se nós 
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sabemos quais são essas características e conseguimos identificá-las quando 
elas se manifestam, então seremos capazes de identificar essa vida quando 
a vemos  ou entramos em contato com ela. 

 

41 1 João 4:4-6  Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido; porque 
maior é o que está em vós  do que o que está no mundo. Do mundo são, por 
isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus; aquele que 
conhece a Deus ouve-nos ; aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto 
conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. 

 

42 Observe que o mundo dará ouvidos a eles, mas não aqueles que são de 
Deus. E o mundo não dará ouvidos à semente de Deus também. Mas eu quero 
que você preste muita atenção no versículo 6. João nos diz que aqueles que 
são de Deus ouvirão aqueles que são de Deus. E ao discernir quem é de Deus 
e quem não é de Deus, você saberá também a diferença entre verdade e erro. 

 

43 Malaquias 3:16-18 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; poupá-los-ei, como um homem poupa a seu 
filho, que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio; 
entre o que serve a Deus, e o que não o serve.  

 

44 Observe que nos é dito que, no momento do grande encontro dos filhos, 
Deus nos unge com o Espírito de discernimento, o qual sabemos de acordo 
com Hebreus 4  que a Palavra é o Discernidor. Deste modo Deus nos unge 
com o Seu próprio Espírito. 

 

45 Hebreus 4:12-13   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 . E não há criatura alguma encoberta 
diante Dele; antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos Daquele 
com quem temos de tratar. 

 

46 João 3:18-21 Quem crê Nele não é condenado; mas quem não crê já 
está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a 
condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os ho mens amaram mais 
as trevas do que  (de um modo maior do que eles amavam) a luz, porque as 
suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não 
vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem 
pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam 
manifestas, porque são feitas em Deus. 

 

47 Aqueles que possuem a natureza de Deus virão para a Luz, os outros 
não. 

 

48 1 João 2:18-23  Filhinhos, é já a última hora; e, como ouvistes que vem 
o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde 
conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós; 
porque, se fossem de nós, ficariam conosco; mas isto é para que se 
manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo , e 
sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubésseis a verdade, mas porque a 
sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, 
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senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que 
nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem (ecoa) o 
Pai; mas aquele que confessa  o Filho, tem (ecoa) também o Pai. 

 

49 Outros terão de sair porque não possuem a mesma natureza e eles não 
conseguem se alimentar das mesmas coisas. Mas note que temos recebido 
uma unção especial de Deus para que possamos SABER  todas as coisas. Os 
outros podem estar comendo da mesma mesa, e eles podem estar se 
alimentando da mesma comida, mas eles realmente não sabem o que estão 
comendo, e eles realmente não se importam com o que eles comem. O urubu 
come a mesma comida que a Águia, só que ele não pode farejá-la até que ela 
tenha ficado podre. 

 

50 Em Mateus 24:8  lemos: “Pois onde a carcaça  estiver, (essa palavra 
“carcaça” foi traduzida da palavra grega ptōma, significando o corpo morto ou 
cadáver, ) os urubus vão se reunir . E ainda vemos em Lucas17:37 que onde 
quer que o corpo  estiver, (essa palavra é soma , e ela significa a “matança 
fresca”), lá se ajuntarão as águias. 

 

51 E isto é exatamente como o irmão Branham esclareceu em Os Ungidos 
dos Últimos Dias . “Onde a carcaça estiver as águias estarão reunidas. Onde a 
Carcaça, onde a morte estiver, lá as águias estarão reunidas. Onde a carne 
estiver fresca, a Palavra da estação, lá as águias se ajuntarão . Mas depois 
que ela estiver apodrecida, então os abutres farão enxame sobre 
isso.  Está vendo? Vê o que eu quero dizer? Quando uma matança é feita, aí 
vem as águias, mas depois que isso fica ali e apodr ece, então aqui vem 
os abutres . A águia não terá nada a ver com isso . Vê? Jesus disse: “Onde a 
carcaça, onde o Maná caiu, à noite onde o Maná cai fresco, lá as águias vão 
reunir-se por Isso”. Esse é o Maná para o dia. Vê? Observe. Mas depois que 
ele apodrece, larvas entram nele, então aqui vem os  abutres. Eles não 
podem sentir o cheiro até que isso fique podre . Não é de admirar que Jesus 
levantou-Se lá e disse: “Jerusalém, tu que apedrejaste cada profeta...” Repare 
esse pronome pessoal. Vê? “Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes Eu quis 
(Quem era Ele?) - Quantas vezes Eu quis te ajuntar como a galinha ajunta os 
seus pintinhos, tu apedrejaste cada profeta que já te enviei...”  

 

52 Os Ungidos dos Últimos Dias “Pois é impossível para aqueles que 
uma vez foram iluminados, e não seguiram em frente com a Palavra quando 
ela se cumpre ...”. Eles estão mortos, acabou. 

 

53 Carta Áudio do Irmão Branham Para Lee Vayle Deus então, a fim de 
proclamar isto, enviou um profeta a fim de inserir isto, para tornar isto real  
novamente, mostrou  para as pessoas a hora em que estamos vivendo? 
Porque se eles somente virem isto no tempo passado,  então não haverá 
esperança para a igreja. A igreja deve ver isto no tempo presente . Deste 
modo, Deus tem enviado o Seu profeta para manifestar o te mpo presente 
disto . Vê? E então, depois que isto acabou, então é história. 

 

54 Sem Dinheiro e Sem Preço (02/08/1959) Após a partida do Espírito 
Santo da terra, essa igreja de religião formal prosseguirá sem saber a 
diferença. Eles não conhecem o Espírito Santo, de modo que ele s não 
saberão quando Ele for embora, e eles simplesmente prosseguirão da 
mesma maneira . Quando o último for selado no Corpo de Cristo; eles ainda 
assim prosseguirão, tentando trazer convertidos par a eles, porque eles 
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não sabem o que é Isso . ...Eles estarão tão longe, apenas em rituais 
religiosos, até que eles nem sentirão falta do Espírito Santo, porque eles nem 
sabem o que é Isso para começar. 

 

55 Veja, eles não conhecem o Espírito Santo, mas porque eles vêem você 
comendo, eles circulam em volta como os abutres fazem, e eles esperam até 
que pareça haver uma abertura para eles entrarem e comer do que 
sobrou. Eles vêm e participam da festa depois que o alimento fresco tem ficado 
por algum tempo. 

 

56 2 Pedro 2:12-21  Mas estes, como animais irracionais, que seguem a 
natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não 
entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça; 
pois que tais homens têm prazer nos deleites quotidianos; nódoas são eles e 
máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam 
convosco ; tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, 
engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, 
filhos de maldição; os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o 
caminho de Balaão , filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça; mas teve a 
repreensão da sua transgressão; o mudo jumento, falando com voz humana, 
impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens  levadas 
pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se 
reserva. Porque, falando coisas mui arrogantes de vaidades, engodam com as 
concupiscências da carne, e com dissoluções, aqueles que se estavam 
afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles 
mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se 
também servo. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do 
mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez 
envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o 
primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiç a, 
do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandame nto que lhes fora 
dado .  

 

57 Se forem outra vez envolvidos nas coisas de mal depois de terem 
chegado a esse conhecimento, não resta mais esperança para eles. 

 

58 Judas 10-13 Estes, porém, dizem mal do que não sabem; e, naquilo que 
naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles! 
Porque entraram pelo caminho de Caim , e foram levados pelo engano do 
prêmio de Balaão , e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas 
em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco , e apascentando-se 
a si mesmos sem temor; são nuvens sem água , levadas pelos ventos de uma 
para outra parte; são como árvores murchas, infrutíferas , duas vezes 
mortas, desarraigadas; ondas impetuosas do mar, que escumam as suas 
mesmas abominações; estrelas errantes, para os quais está eternamente 
reservada a negrura das trevas. 
  
Tradução: Diógenes Dornelles 
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