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1 Esta manhã eu gostaria de continuar com o nosso estudo sobre 
“Doutrina ”, e em particular esta manhã, nós vamos tomar o pensamento sobre 
se a sua doutrina é uma revelação verdadeira de Deus ou uma ilusão. 

 

2 A razão que eu gostaria de tomar este estudo é porque cada 
denominação tem uma doutrina que eles representam, e desde 2012 houve 43 
mil diferentes denominações cristãs em todo o mundo de acordo com o Centro 
de Estudos Para o Cristianismo Global.  E uma vez que esta Mensagem é 
composta de pessoas de quase todas as denominações – que deixaram a sua 
denominação, mas o espírito denominacional nunca saiu de muitos deles – 
então podemos dizer que havia dois milhões de pessoas que saíram do Egito 
sob Moisés, e há cerca de mais de 2 milhões de pessoas que afirmam crer na 
Mensagem da hora; então eu acho que nós podemos certamente dizer que há 
quase tantas doutrinas diferentes flutuando em torno das igrejas da Mensagem 
quanto há ministros que afirmam crer na Mensagem. 

 

3 Na verdade o irmão Vayle havia me dito que o irmão Branham 
mencionou a certos irmãos antes que ele deixasse Tucson para a sua última 
viagem para casa em dezembro de 1965, que havia naquela época 17 versões 
diferentes de sua Mensagem. E se havia 17 antes mesmo que ele saísse de 
cena, quantas muitas versões diferentes da Mensagem você acha que existe 
hoje? 

 

4 Portanto, esta manhã vamos examinar se a doutrina que você sustenta é 
um Revelação verdadeira de Deus, baseada na divisão correta de Sua Palavra, 
ou se é uma ilusão, baseada em uma compreensão errada da Palavra de 
Deus, porque Deus prometeu enviar a ambos. Você sabia disso?  

 

5 2 Tessalonicenses 2:10-11   E com todo o engano da injustiça para os 
que perecem, porque  não receberam o amor da verdade para se salvarem. 
E por isso Deus lhes enviará a operação do erro , para que creiam a 
mentira. (Quem lhes envia esta operação do erro? Nós acabamos de ler, por 
esta razão Deus lhes manda a operação do erro ...) Para que sejam julgados 
todos os que não creram a verdade , antes tiveram prazer na injustiça. Mas 
devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por 
vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do 
Espírito, e fé da verdade; para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para 
alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

6 Do sermão do irmão Branham O Primeiro Selo (18/03/1963) ele 
disse: E com todo engano de injustiça... (enganando o povo pela injustiça ) 
...para os que perecem; ...(não esta Noiva , nos que estão à procura de tal 
coisa) ...porque não receberam o amor da verdade... (E Cristo é a verdade, e 
Cristo é a Palavra  , mas eles preferem ter um credo ), ...que eles possam ser 
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salvos. E por isso Deus enviou-lhes a operação do erro, para que creiam na 
mentira... (Isso deveria ser traduzido aí , como eu olhei no léxico, “a mentira ”, 
e não “uma mentira”; “a mentira”,  a mesma que ele contou a Eva). ...para que 
sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na 
injustiça . 

 

7 Agora, nós sabemos que a palavra “justiça” vem das antigas palavras 
inglesas “sabedora certa”. Então, in“justiça” é uma não “sabedoria certa” que é 
ter uma compreensão incorreta. E note que a Bíblia nos diz que as pessoas 
terão prazer de possuir uma compreensão incorreta. 

 

8 De seu sermão O Deus Desta Era Maligna (01/08/1965) , o irmão 
Branham disse: Criando uma forte ilusão , como a Bíblia disse que seria (II 
Tessalonicenses ), como esse homem do pecado viria a existir e assentar-se 
no templo de Deus, mostrando-se que ele era Deus e fez com que as 
pessoas entrassem na operação do erro para crer em uma mentira ; e ao 
crerem serão condenados por isso.  Essa é a mesma coisa que ele fez a 
Eva, ao dar a ela... Nunca lhe disse que a Palavra não estava certa , 
mas deu a ela uma forte ilusão para que ela acreditasse  em uma 
mentira . O espírito de ilusão é do diabo , demônios trabalhando agora nos 
filhos da desobediência . Desobediente ao quê? Esses filhos deste dia são 
desobedientes ao quê? Como Eva foi no princípio: à verdadeira Palavra de 
Deus . 

 

9 Portanto, ou você anda na luz verdadeira com Deus ou na falsa luz que 
se opõe a Ele. Ou você é justamente sábio ou você é um sábio injusto. Em 
outras palavras, ou você está correto em sua doutrina ou você não está.   

 

10 Nesta mesma carta aos Tessalonicenses o apóstolo Paulo escreveu 
anteriormente em 2 Tessalonicenses 1:7-9 E a vós, que sois atribulados, 
descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os 
anjos do Seu poder... (Assim, o apóstolo Paulo nos diz que está chegando um 
tempo em que o Senhor Jesus, o mesmo que lhe encontrou em seu caminho 
para Damasco, será revelado do céu com os Seus anjos poderosos. Nós temos 
o quadro na parede. E observe a próxima coisa que ele diz sobre o Grande, e 
de como Ele vai Se revelar) Como labareda de fogo , tomando vingança dos 
que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso 
Senhor Jesus Cristo; os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a 
face do Senhor e a glória do Seu poder. 

 

11 Agora, isso nos diz que quando Deus vier haverá uma separação que 
acontecerá. Aqueles que não conhecem a Deus devem ser separados da 
presença do Senhor naquele tempo, e da glória do Seu poder. Agora, esta 
palavra “glória” é a palavra grega “doxa”, assim estes são primeiro separados 
da presença de Deus, depois eles serão separados das opiniões de Deus, dos 
valores de Deus, e dos juízos de Deus. Vamos ler isso novamente. 

 

12 2 Tessalonicenses 1:7-9 E a vós, que sois atribulados, descanso 
conosco , quando se manifestar o Senhor Jesus  (ou manifestado, porque a 
palavra apokolupsis  significa revelar pela manifestação) do céu com Seus 
anjos poderosos...  (Então, quando esta revelação vier através de Deus 
manifestando-Se, como o irmão Branham pregou em tantos sermões, como “O 
Deus Poderoso Desvelado”, “A Presença de Deus Não Reconhecida”, “Cristo é 
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o Mistério de Deus Revelado”, “O Desvelar de Deus”, “Quem é Este 
Melquisedeque?”, etc. 

 

13 Assim, lemos: Como labareda de fogo , (aquela Coluna de Fogo) 
tomando vingança dos que não conhecem a Deus  e dos que não obedecem 
ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo; os quais, por castigo, padecerão 
eterna perdição, ante a face do Senhor  e a glória  do Seu poder . 

 

14 É interessante que essa palavra “poder” não foi traduzida da palavra 
grega “dunamis”, que fala do milagre poder operar, mas sim de uma palavra 
que quase nunca é usada para representar o poder. A palavra é “ishmus”, e é 
uma forma da palavra grega “echo”. Ela fala da intensidade do eco. Então, 
quando essas pessoas estão separadas da glória do Seu poder, ele está nos 
dizendo que eles estão separados da doxa de Seu ishmus. Em outras palavras, 
eles estão separados das opiniões de Deus, dos valores de Deus, e dos juízos 
de Deus e da força do eco dos valores e opiniões de Deus, etc. 

 

15 Então, em essência essas pessoas que aqui diz que “não conhecem a 
Deus” ou que “não entendem a Deus”, ou “não percebem a Deus” são desta 
forma cortados de todos os benefícios da Presença de Deus e da Doxa. 

 

16 Mas neste mesmo tempo, somos informados de que outras pessoas que 
estão ordenadas para a vida, serão glorificadas pela presença de Deus nelas. 

2 Tessalonicenses 1:10 Quando Ele (Deus) vier para ser glorificado  
em Seus santos... 

 

17 Observe neste momento, quando Deus vem e Se faz conhecido por Se 
revelar ou manifestar-Se, Ele vai endoxazo  as pessoas. En significa em, e 
doxa  é valores , opiniões  e juízos  de Deus, e ZO ou ZOE significa 
a vida . Então a palavra grega, en-doxa-zo  significa quando ele vem para 
engrandecer a Suas opiniões e valores na vida dos c rentes.  E para ser 
admirado em  todos os que crêem  (porquanto o nosso testemunho entre vós 
foi crido) naquele dia. Então vemos que o testemunho de Paulo será crido no 
dia em que Deus vier a revelar-Se e, ao mesmo tempo, expressar a Sua doxa 
nos crentes. 

 

18 2 Tessalonicenses 1:11-12 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 Agora, nós sabemos pelo o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, 
que um determinado povo vai receber a Glória  ou Doxa  de Deus nesta hora, e 
isso é para nos pôr em harmonia e conformidade com a própria imagem do 
Filho primogênito de Deus. Em outras palavras, ele fala da própria mentalidade 
que estava em Cristo vindo para os crentes naquela época, enquanto outros 
serão banidos da presença de Deus e da Mente de Cristo. 

 

20 Paulo disse: Filipenses 2:5 De sorte que haja em vós o mesmo 
sentimento que houve também em Cristo Jesus. 

 

21 Mas ele também disse em Filipenses 3:15 Por isso todos quantos já 
somos perfeitos, sintamos isto mesmo; e, se sentis alguma coisa de outra 
maneira, também Deus vo-lo revelará . 

 



Doutrina da Mensagem 

5 

 

22 Então o que nos dá a capacidade de pensarmos da mesma maneira é a 
Revelação que vem de Deus . 

 

23 Qualquer criança que segue o ministério de William Branham deve ser 
capaz de citar Mateus   16:17-18  E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-
aventurado és tu, Simão Barjonas, porque to não revelou a carne e o 
sangue, mas Meu Pai, que está nos céus. Pois também Eu te digo que Tu és 
Pedro, e sobre esta pedra (da revelação) edificarei a Minha igreja, e as portas 
do inferno não prevalecerão contra ela. 

 

24 Agora, como eu disse, qualquer um que segue a Mensagem de William 
Branham já o ouviu dizer isso muitas vezes ao ponto de serem capazes de citá-
lo e até mesmo falar com inteligência sobre a revelação, o que ela é e de como 
a revelação é necessária para o crente.  Mas por que razão muitos que dizem 
crer em sua mensagem se recusam a crer no que Pedro disse e que produziu 
tais elogios de Jesus? 

 

25 No   versículo 13 Jesus fez aos discípulos a pergunta: ...Quem dizem os 
homens ser o Filho do homem? E eles disseram: Uns, João o Batista; outros, 
Elias; e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Ele: E vós, quem 
dizeis que Eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho 
do Deus vivo. (Então Jesus chamou Pedro, o abençoou e disse aquelas 
palavras notáveis) Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque to não 
revelou a carne e o sangue, mas Meu Pai, que está n os céus. Pois também 
Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra (a rocha da revelação) edificarei 
a Minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 

 

26 Pedro chamou Jesus de “Filho de Deus”, mas a maioria 
dos ministros  que afirmam seguir William Branham não tem essa mesma 
revelação que Pedro teve, porque eles se recusam a chamar Jesus de o Filho 
de Deus. Ao contrário, eles dizem que Ele é o Deus que Se fez em um Filho. 

 

27 Portanto, esta manhã, vamos examinar a diferença entre a Revelação 
e a ilusão , porque ambos são influências muito poderosas no mundo hoje, e 
não só no mundo, mas também entre aqueles que afirmam crer na Mensagem 
do tempo do fim de Malaquias 4. E vamos deixar isso claro, eu não estou 
interessado no que está acontecendo no mundo, tanto quanto eu estou 
interessado no que está acontecendo ao nosso redor nesta Mensagem. 

 

28 O mundo é uma causa perdida. Mas o que eu estou interessado é nos 
filhos e filhas de Deus que estão sentados sob falsos pastores, que não 
possuem uma compreensão de Deus mais do que os unicistas pentecostais.  

 

29 Agora, para entender a diferença entre a Revelação e a ilusão , 
devemos saber o que as duas palavras significam. Porque como o irmão 
Branham disse sobre a diferença entre a aparição e vinda , ele disse "elas são 
duas palavras diferentes e elas querem dizer duas c oisas diferentes ”. E a 
Revelação e a Ilusão são duas palavras diferentes q ue significam duas 
coisas diferentes  também. 

 

30 Agora, a palavra Revelação significa A) o ato de revelar ou 
divulgar . B) Algo revelado, algo não previamente conhecido ou p ercebido, 
mas é dado a conhecer ou compreendido. Na Escritura  é uma 
manifestação da vontade ou da verdade divina.   Assim, vemos que a 
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revelação é algo que Deus havia escondido, mas que depois descobre ou 
desvela, de modo a revelar ou tornar essa verdade conhecida aos homens. 

 

31 Agora, vamos contrastar que uma ilusão  é uma falácia , uma 
falsa  crença ou uma falsa opinião . E “ilusão” vem de “iludir”  que 
significa enganar  ou ludibriar , o ato de enganar,  e enganar  significa tomar 
uma verdade  e escondê-la.  

 

32 Portanto a revelação toma o que está escondido  e revela-
o, enquanto que a ilusão toma o que é verdade  e esconde-a . O resultado é 
uma ilusão, o que leva a uma falácia ou uma falsa crença. 

 

33 Assim, podemos dizer que a Revelação revela ou dá a 
conhecer, enquanto que a ilusão encobre a verdade . Em outras palavras, 
uma ilusão é anti ou o oposto da revelação. 

 

34 Agora, tenho ensinado a doutrina da Mensagem para mais de 3.500 
ministros frente a frente em todo o mundo, e eu não posso dizer que todos para 
quem eu ensinei aprenderam e compreenderam a doutrina. Na verdade, eu 
ficaria muito surpreso se 10 por cento realmente entendeu o que eu 
ensinei. Agora, isso faz de mim um mau mestre? Eu não penso assim, porque 
o Espírito Santo é o verdadeiro Mestre.  

 

35 E, de fato, Jesus disse em João 6:45  Está escrito nos profetas: E serão 
todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu 
vem a Mim. 

 

36 Então veja, mesmo quando o próprio Deus está fazendo o ensino nem 
todo mundo que é ensinado aprende o que está sendo ensinado. E sabemos 
que o Espírito Santo é o verdadeiro Mestre de qualquer maneira, mas Deus 
usa os homens para darem o Seu ensinamento, mas é necessário o Espírito 
Santo para ungir aquele ensino para torná-lo uma revelação divina. 

 

37 Do seu sermão Nomes Blasfemos (04/11/1962)  o irmão Branham 
disse: Número um, chegando a você, sua fé mental , aqui mesmo, vem o 
Espírito Santo, descendo na sua fé mental tornando- a uma fé espiritual . 
Então  a fé espiritual só reconhece a Palavra . Agora, e número dois - três. 
Então você terá espiritual... você será - terá o Espírito Santo , e selará todas 
estas coisas dentro de você, quando esse Espírito Santo cobre isto. Da sua fé 
para cima até o Espírito Santo  selar você com Cristo : então se tornam um . 
Amém! Veja, você e Cristo vivem juntos . “Naquele dia conhecereis que Eu 
estou no Pai, o Pai em Mim, Eu em vós, e vós em Mim.” Está vendo? Então 
essa é uma unidade selada do Senhor Deus. Agora, e então são vindicados e 
colocados em posição . Quando se dá essa ocasião, eles se tornam filhos e 
filhas vindicados de Deus . 

 

38 Então observe que o irmão Branham está nos dizendo aqui que quando 
o Espírito Santo vem em sua fé mental, Ele unge a tua fé mental e torna isso 
uma revelação dinâmica espiritual , e então isso está selado aí dentro, e 
ninguém pode tirar isso de você, e ele disse que nos torna um com Cristo . E 
note que ele disse que quando chegamos a esse ponto estamos prontos para 
sermos posicionados como filhos e filhas de Deus . Em outras palavras, 
temos de estar nessa condição em que nossa fé mental tem sido ungida com o 
Espírito de Deus e tem caído em nossa alma nos selando e tornando-
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nos um com a mente de Cristo , e devemos chegar a essa condição, a fim de 
sermos posicionados na adoção de filhos. 

 

39 Mais uma vez a partir de Nomes Blasfemos (04/11/1962) E a maior 
parte da nossa fé é fé mental . Pelo ouvir a Palavra, nós... traz-nos ao 
reconhecimento mental de Deus. Mas se isto vier de cima, oh irmão, se 
chegar a alcançar isto, tem uma fé pia, espiritual . Então o que essa fé faz? 
Essa fé reconhece somente a Palavra . Não importa o que qualquer outra 
coisa diga, ela só reconhece a Palavra , porque “No princípio era a Palavra, e 
a Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus.” (E a Palavra ainda é Deus.) 
“E a Palavra se fez carne, e habitou entre nós.” E quando a própria Palavra 
está derramando-se na nossa fé, nossa fé mental tor na-se uma revelação 
espiritual ... “E sobre este fundamento edificarei Minha Igreja,” (Vê?), não 
sobre um conceito mental de unir-se à igreja, um conceito mental daquilo, mas 
sobre a revelação. Quando os córregos de graça estã o derramando-se 
nessa fé mental que você tem, então sobre isto, uma  revelação espiritual : 
“Eu edificarei Minha Igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra 
Ela.” Vê? Isso mostra que seriam contra Ela, mas nunca prevalecerão. Oh, que 
coisa gloriosa. 
 

40  Agora, observe como o irmão Branham nos diz que o Espírito Santo 
vem e unge a nossa Fé mental e então, torna-se uma revelação 
espiritual  que se baseia em Palavra sobre Palavra sobre a Palavra. Depois o 
irmão Branham diz: Quando aqueles fluxos de graça tem se derramado 
naquela fé mental que você tem , então sobre isto, uma revelação 
espiritual.  
 

41 Agora, Pedro, aquele que Jesus elogiou por receber a revelação da 
Divindade , disse que há um só Deus e que Ele teve um Filho, e Jesus era 
esse Filho de Deus. Em 1 Pedro 1:13 ele nos diz Portanto, cingindo os lombos 
do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se 
vos ofereceu na revelação  de Jesus Cristo. 

 

42 Observe que ele diz que no tempo do fim, haverá uma certa graça que 
será trazida a você no tempo da Revelação de Jesus Cristo .  

 

43 Em 1 Coríntios 1:3-4  lemos: Graça  e paz da parte de Deus nosso Pai, e 
do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós pela graça 
de Deus  que vos foi dada em Jesus Cristo. 

 

44 Agora observe o que esta graça deve fazer: Porque em tudo fostes 
enriquecidos  Nele, em toda a Palavra , (esta “palavra”  foi traduzido da palavra 
grega Logos , que conhecemos como a Palavra , mas também 
significa doutrina  ou ensino ) e em todo conhecimento . 

 

45 Por isso vemos que esta Graça  é para nos enriquecer  como o 
fertilizante enriquece a semente que foi plantada no solo, e é para enriquecer 
a doutrina  e o conhecimento , a fim de produzir uma cultura totalmente 
manifestada de filhos e filhas. 

 

46 Depois ele nos diz porquê. Como o testemunho de Cristo foi mesmo 
confirmado  (estabilizado) entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, (o 
dom da palavra é tirado da palavra grega carisma  e significa investidura, 
como a acuidade mental ou a capacidade de entender .) 
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47 Então Deus envia uma unção especial de graça , a fim de ungir nossas 
mentes para a doutrina , de modo que não nos falte  nenhum entendimento.  

...esperando a manifestação (o apokalupsis ou a revelação) de nosso 
Senhor Jesus Cristo, O qual vos confirmará também até ao fim, para serdes 
irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual 
fostes chamados para a comunhão de Seu Filho Jesus Cristo nosso 
Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, 
que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões (sem 
divisões); antes sejais perfeitamente unidos em um mesmo pensamento  e 
em um mesmo parecer . 

 

48 Então veja que esta graça  que o irmão Branham estava falando é 
a mesma graça  de que Pedro e Paulo falou que viria na época 
do apokalupsis  ou do Desvelar do Deus Poderoso . E isso é para produzir 
em nós uma unção sobre a doutrina e o conhecimento de Jesus Cr isto, o 
Filho de Deus  para que possamos entender o nosso próprio papel como filhos, 
dando-nos a mesma mente que estava em Cristo e preparando-nos para a 
adoção de filhos obedientes. 

 

49 Deste modo vemos a importância da Revelação para o crente. A 
Revelação é o que nos sela . A Revelação é o que unge a nossa fé 
mental,  com uma capacidade para tomar Palavra sobre Palavra sobre Palavra, 
trazendo-a para uma revelação dinâmica e sobrenatural  que nos sela em 
Cristo  a Palavra, e nos prepara para a nossa adoção. 

 

50 1 João 2:20-27   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, 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 o Pai; mas aquele que 
confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio 
ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio 
ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que 
Ele nos fez: a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos 
enganam. E a unção que vós recebestes Dele, fica em vós, e não tendes 
necessidade de que alguém vos ensine; mas, como a Sua unção vos ensina 
todas as coisas , e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim 
Nele permanecereis. 

 

51 Então vemos que o Espírito Santo é o nosso Mestre e a unção do 
Espírito Santo sobre o crente é o que lhe permite conhecer e compreender as 
coisas profundas de Deus. 

 

52 I Coríntios 2:1-5   E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-
vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de 
sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e 
este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande 
tremor. A minha palavra, e a minha pregação, não consistiram em palavras 
persuasivas de sabedoria humana , mas em demonstração de Espírito e de 
poder ; para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas 
no poder de Deus. 

 

53 E esse é o problema que temos aqui nesta Mensagem, de que os 
homens têm recebido a sua aprendizagem dos homens, mas não de Deus. 
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54 O irmão Branham nos ensinou em seu sermão A Voz do Sinal 
(21/03/1964) Então os eleitos ouvem a voz . Mas os não eleitos ignoram e 
dizem: “Bobagem. Vá em frente. Nós tomaremos a mesm a velha 
escola ”. Foi dessa maneira que eles fizeram nos dias de Lutero. 

 

55 E do seu sermão O Deus Que é Rico em Misericórdia (19/01/1965) Se 
um homem sai com um estranho e peculiar ministério,  que é descoberto 
na Bíblia ser a Verdade, e aquele homem permanece e xatamente naquela 
mesma velha doutrina denominacional, esqueça-o. Nad a mais. Deus não 
faz uma coisa dessas . Aquela coisa, aquilo é maná podre que tem cupim em 
si, ou larva, ou seja do que for que você quiser chamar isto, desde quarenta, 
cinqüenta anos atrás, ainda tentando comer aquele velho maná que caiu no 
caminho há anos atrás. E os filhos de Israel, em sua jornada, o maná novo caía 
toda a noite. Isso mesmo, você não pode guardá-lo. Nós não vivemos de outra 
era passada. Nós estamos nos alimentando do Maná novo, o Maná fresco do 
céu, em nossa jornada enquanto seguimos. 

 

56 Então por que os homens continuam pregando as mesmas velhas 
doutrinas denominacionais e afirmam crer no sinal? Eles vêem o profeta, 
depois eles vêem o sinal, mas por que eles continuam pregando a mesma 
velha doutrina aguada que eles possuíram lá no pentecostes? 

 

57 O Sinal (08/03/1964) Ele mostrou o Seu sinal como Messias, e assim 
por diante. E eles, muitos deles, disseram: “Sim, eu poderia seguir a 
isso”. Bem, agora, se isso foi um sinal,  tem de haver uma voz desse 
sinal. Qual era a voz por trás disso? Quando Ele co meçou a ensinar Sua 
doutrina  e chamá-los de um bando de víboras na grama, Ele não era popular 
desde então (Vê?), quando a voz veio com o sinal. O sinal foi o primeiro. 

 

58 A doutrina  é de vital importância porque ela é o fertilizador  sobre a 
semente trazendo a manifestação da vida que se encontra dentro dela. E Jesus 
disse que eles não quiseram a Sua doutrina; ao invés disso eles queriam a 
doutrina do homem, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens 
que tornavam a Palavra de Deus sem nenhum efeito para si mesmos. 

 

59 E Paulo disse: I Coríntios 2:6-16 Todavia falamos sabedoria entre os 
perfeitos; não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste 
mundo, que se aniquilam; mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em 
mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos par a nossa glória; a qual 
nenhum dos príncipes deste mundo conheceu; porque, se a conhecessem, 
nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito: As coisas 
que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, 
São as que Deus preparou para os que O amam. Mas Deus no-las revelou 
pelo Seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as 
profundezas de Deus. Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, 
senão o espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as 
coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o 
espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que 
pudéssemos conhecer  o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais 
também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o 
Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirit uais com as 
espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírit o 
de Deus , porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las , porque elas 
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se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual  discerne bem tudo, e 
ele de ninguém é discernido. Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para 
que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo . 

 

60 Se você ouve, mas não aprende, é porque você ouviu, mas você não 
entendeu o que você ouviu. Ou então o que você acha que ouviu na verdade 
você não ouviu de modo algum, e o que você acha que você viu, você não viu 
de modo algum, nem você percebeu ou compreendeu direito, para que Deus 
não tivesse que curá-los como Jesus citou. Então, por ouvir e não ouvir e ver e 
não ver mostra que eles tinham ideias preconcebidas já em suas mentes do 
que estavam ouvindo e vendo, e assim, suas mentes estavam cegas, porque 
suas noções preconcebidas estavam erradas. É por isso que eles ouviam e 
não ouviam, e viam mas não enxergavam e nem entendiam. 

 

61 Dos milhares de ministros que eu conheci pessoalmente no exterior, não 
há um deles que não poderia citar Malaquias 4 , São Lucas 17:30 
e Apocalipse 10:1-7 . E todos eles sabem de cor o que o irmão Branham falou 
a respeito de Pedro ter recebido as chaves que eram a revelação. E, no 
entanto, se você lhes pedir para falar aquelas notáveis palavras de Pedro que 
lhe resultou nos merecidos elogios de Jesus, eu tenho minhas dúvidas se 
muitos poderiam citar as palavras que Pedro disse, porque em suas mentes 
eles não entendem o que ele disse que lhe mereceu o elogio. Porque Pedro 
disse: “Tu és o Cristo, o Filho de Deus”, porque se eles acreditassem no que 
Pedro disse, eles ensinariam o que ele disse. 

 

62 Se a Palavra de Deus é mostrada para as pessoas e nada acontece com 
eles, e eles não andam nisso, então o que acontece com eles? Deus lhes dá 
uma ilusão em vez de uma revelação. Por quê? Porque eles não amam a 
verdade. Você tem que amá-la, e não criar confusão com ela. 

 

63 Paulo nos disse em 2 Tessalonicenses 2:10-12  ...porque  não 
receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso  Deus lhes 
enviará a operação do erro, para que creiam a menti ra; para que sejam 
julgados todos os que não creram a verdade , antes tiveram prazer na 
injustiça. 

 

64 Agora, uma operação do erro é uma falácia, que é  “uma falsa crença 
fortemente apoiada apesar de provas invalidadas” . E quando o irmão Vayle 
chamou “Dois senhores” de uma falácia, então por que isso ainda é ensinado 
como verdade bíblica, quando “falácia” significa “A falsa crença fortemente 
apoiada apesar de provas  invalidadas” ? 

 

65 Vou lhe dizer por quê. Porque eles também detêm a outra falácia ou o 
falso ensinamento que diz que um verdadeiro ministro quíntuplo não pode 
cometer um erro. Desde quando? 

 

66 O irmão Branham disse que até mesmo os profetas de Deus cometem 
erros, porque eles são homens mortais. Somente Deus, que é infinito é que 
não pode cometer um erro. 

 

67 De seu sermão O Cristo Identificado de Todas as Eras 
(17/06/1964) que foi pregado após os Selos, o irmão Branham disse:  Agora, só 
um momento para a fila de oração. Temos exatamente 15 minutos para sair na 
hora certa. Agora, tudo o que eu poderia dizer, eu sou um homem; as minhas 
palavras podem falhar exatamente como a de qualquer outro homem, todos 
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nós. Tenho provado a vocês esta noite que todos os profetas, e tudo mais, eles 
cometeram os seus erros, mas Deus não comete erros. Sua Palavra é a 
verdade. Quantos crêem que Ele é a Palavra? Deus te abençoe. É aí que a 
minha fé é edificada, em nada menos do que no Sangue de Jesus, e bem... 
Jesus é a Palavra. 

 

68 E ele também disse neste mesmo sermão O Cristo Identificado de 
Todas as Eras (17/06/1964)  Observe José, simplesmente retratou a vida de 
Cristo quase perfeitamente, porém ele cometeu um erro em mostrar que 
aquele não era Ele . O homem comete erros . Veja, ele disse a Faraó, ele 
disse... Ele disse a seu pai, o qual era um profeta, Jacó, ele disse: “Diga a 
Faraó que nós somos vaqueiros, porque um pastor de ovelhas é uma 
abominação para um egípcio”. Mas o pai, o Espírito não o deixaria fazer isso; 
ele disse: “Seus servos, os pastores...”. Então veja, José ali cometendo um 
erro. Davi, o homem, cometeu um erro . Um homem segundo o próprio 
coração de Deus, ainda tomou Bate-Seba, pensando que ele poderia esconder 
aquilo do próprio Deus a Quem ele tinha servido por toda a sua vida, o 
desmascarou através de Natã o profeta. Vê? 

 

69 Mas não importa quantas centenas de Escrituras ou citações do irmão 
Branham você dá a eles, eles ainda assim se recusam a acreditar no que o 
profeta de Deus e a Palavra de Deus dizem. Essa é uma forte ilusão , 
irmão. Eu conversei com homens que me disseram que acreditam em cada 
palavra que o irmão Branham disse, mas negarão e não concordarão com o 
que o irmão Branham disse. Assim como a confusão feita com João 
14:12, quando citamos as Escrituras e William Branham, o profeta vindicado de 
Deus, eles dizem que são falsas. Bem, quem é falso? Os que citam o profeta 
ou aqueles que negam o que ele diz?  Então, ao invés da Revelação que 
alimenta a Palavra sobre Palavra sobre a Palavra, eles recebem uma forte 
ilusão que se alimenta do que outros homens dizem sobre isso, e, portanto, 
eles preferem crer em uma mentira do que na Verdade vindicada pela Escritura 
e na manifestação profética do “Assim diz o Senhor”.   

 

70 Se a revelação é para ungir a nossa fé mental e cri ar em nós uma 
compreensão sobrenatural  e levar-nos a um estado preparado para a 
adoção, então o engano fará o oposto . Ele fará se afastar da Fé  ou da 
Revelação de Jesus Cristo . 

 

71 Se nós ensinamos alguma coisa contrária ao que Paulo ensinou, ele 
disse para deixar que o homem seja amaldiçoado, certo? 

 

72 Gálatas 1:6-9 Maravilho-me de que tão depressa passásseis  
Daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho ; o qual não 
é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem perverter o evangelho  de 
Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro 
evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, 
como já vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo. Se alguém  (Vamos 
ser mais específico: se algum apóstolo, profeta, pastor ou mestre ou 
evangelista) vos anunciar outro evangelho além do que já recebes tes, seja 
anátema . 

 

73 Agora, o que Paulo ensinava? Efésios 4:4-6 Há um só corpo e um só 
Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa 
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vocação; um só Senhor , uma só fé, um só batismo; um só Deus e Pai de 
todos , O qual é sobre todos , e por todos  e em todos vós . 

 

74 Deuteronômio 6:4 Ouve, ó Israel: O Senhor nosso Deus é o único 
Senhor. 
 

75 Marcos 12:29 E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os 
mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.  

 

76 Os Ungidos dos Últimos Dias (25/07/1965) §§ 256-257  Agora, 
observe. Isso foi Jesus falando. Aqui vêm Paulo logo atrás Dele e disse: Agora, 
nos últimos dias surgirão pessoas religiosas (Vê?), tendo aparência de 
piedade, e levam mulheres néscias, carregadas de todos os tipos de 
concupiscências mundanas (então eles se perguntam, eles dizem: “Por que 
você implica com as mulheres?” Oh, pelo amor... Eles nem sequer veem Isso.) 
- levam mulheres néscias carregadas de várias concupiscências (para longe 
das coisas como em... do ... Veja) E, como Janes e Jambres (Mateus 24:24 , 
falsos cristos, falsos ungidos, fazendo sinais e prodígios para enganar o eleito) 
– agora, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim será estes 
réprobos...  mente reprovada quanto A Fé , não “uma” fé, a Fé. “Uma fé, um 
só Senhor, um ba...?... Você não pode ter uma fé sem crer em um só 
Senhor . Você não pode ter dois batismos, e nem um para o Pai, e o Filho e o 
Espírito Santo. Há um só batismo, Jesus Cristo . Isso mesmo. Vê? Falso 
batismo... 

 

77 Agora, quando os homens continuam a ensinar uma falácia quando eles 
já foram corrigidos, você não pode me dizer que esses homens não conservam 
um erro intencionalmente em vez da Verdade. Jesus disse em João 3:19  E a 
condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as 
trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. 

 

78 Paulo disse em Efésios 4:14  Para que não sejamos mais meninos 
inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos 
homens que com astúcia enganam fraudulosamente . 

 

79 Jesus disse em Mateus 23:13  Mas ai de vós, escribas e fariseus, 
hipócritas! Pois que fechais aos homens o reino dos céus ; e nem vós 
entrais  nem deixais entrar aos que estão entrando . 

 

80 E mais uma vez ouvimos Paulo dizer a mesma coisa 
em Romanos 1:18 Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a 
impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça . 

 

81 Esta palavra “detêm”  foi traduzida do grego “katecho ” que 
significa conter , reter  ou segurar . Então não importa de que maneira você 
corta isso, eles propositadamente retém a verdade. Observe como eles fazem 
isso. Ele disse: Eles  contêm a Verdade em injustiça , o que significa que eles 
retêm a Verdade, dando ao povo uma compreensão incorreta para substituir a 
Verdade. Ao ensinar o erro em vez da Verdade, eles a detém de volta das 
pessoas. Ao reter a verdade, eles fazem com que as pessoas se afastem da 
Verdade. Para fazer isso, eles devem mentir sobre a verdade, e assim eles 
suprimem o conhecimento da Verdade do povo, e fazem com que as pessoas 
fiquem com medo de verificarem a verdade por si mesmas. 
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82 A fim de crer na  mentira eles não vêm a público para negar as 
Escrituras, e eles não vão dizer que discordam do irmão Branham. Mas então 
quando você citar as Escrituras e William Branham, eles dizem que você é que 
está inventando e torcendo isso. Eles dizem crer nele, e ainda assim eles 
negam o que ele ensinou. Eu lhes disse: “Por que vocês apenas não saem e 
pregam a sua própria mensagem uma vez que vocês não estão ensinando o 
que o irmão Branham ensinou?” Eu disse: “Por que vocês ainda o detêm como 
seu profeta quando vocês nem acreditam nele?”. E eu disse: “Ele é o profeta 
de vocês mais do que Pedro foi o primeiro papa”. 

 

83 Então o que eles fazem é dizer às pessoas que as Escrituras não 
significam o que Elas dizem. As Escrituras dizem que Jesus não era o Seu 
próprio Pai , então eles simplesmente não irão compartilhar essas Escrituras 
com as pessoas. A Escritura diz que Deus abandonou Jesus no Getsêmani. 
E Deus entrou em Seu Filho no rio Jordão.  Então eles simplesmente não 
vão ler essas Escrituras para o povo. As Escrituras nos dizem que Jesus era o 
Filho de Deus  e que Ele nasceu, portanto, “Ele teve um começo” , então eles 
simplesmente não irão ler essas Escrituras para o povo, e logo eles não vão ler 
muito da Bíblia, então eles acabam citando os outros homens ou entram em 
um monte de música e muito pouca Bíblia. 

 

84 Agora, qual é a melhor maneira de esconder um verdadeiro 
diamante? Colocá-lo em uma sala com mil falsificações. E qual é a melhor 
maneira de esconder a verdade? Coloque-a em uma Mensagem com mil 
falsificações. Olhe, a falsa religião não está lá fora em algum lugar, e la está 
bem no meio de nós tentando manter você longe da ve rdade da 
Mensagem . 

 

85 E como você pode adorar a Deus fora da Verdade? Você não 
pode. Jesus disse que devemos adorar a Deus em Espírito e em 
verdade.  Então eles tentam alterar a verdade. E Paulo nos disse como eles 
fazem isso. Ele disse em Romanos 1:25 Quem mudaram a verdade de Deus 
em mentira , e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é 
bendito eternamente. Amém. 

 

86 E assim, em vez de pregar sobre o Filho de Deus e de como Ele veio e 
deu a Sua própria vida, eles pregam sobre a Noiva, a Noiva, e a Noiva. A 
criatura em vez do Criador. E assim eles não vão crer no registro que Deus deu 
de Seu Filho e, assim, em essência, eles estão chamando Deus de 
mentiroso.  Foi isso que o apóstolo João disse em 1 João 5:10 Quem crê no 
Filho de Deus, em si mesmo tem (ecoa) o testemunho; quem a Deus não crê 
mentiroso o fez , porquanto não creu no testemunho que Deus de Seu Filho 
deu . E o que era este testemunho que Deus deu de Seu Filho? 

 

87 João nos disse em João 1:32 E João testificou, dizendo: Eu vi o 
Espírito  descer do céu como pomba, e repousar sobre Ele. (E mais uma vez 
ele disse no versículo 34) E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de 
Deus.  

 

88 Assim, o erro dos ímpios é tomar a Palavra de Deus e torcê-La de tal 
forma a distorcê-La, então Ela não diz o que Ela realmente diz. Isso significa 
mentir sobre a Verdade, a fim de fazer com que as pessoas se afastem dela. É 
assim que eles suprimem a verdade.  
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89 E o irmão Branham apresentou para nós as três coisas que eles fazem 
para distorcer a Palavra de Deus, e ele disse que nunca devemos fazer essas 
três coisas com a Palavra de Deus, porque fazer isso é mudar o significado do 
que a Palavra de Deus significa. 

 

90 Cristo é Revelado em Sua Própria Palavra (22/08/196 5) Agora, a fim 
de estudar as Escrituras... Paulo disse a Timóteo: “Estude-A corretamente, 
distinguindo a Palavra de Deus a qual é Verdade”. Então há três deveres nas 
Escrituras . Ao usar a Palavra de Deus há três coisas que você não deve 
fazer . Agora, vamos estudá-las nos próximos dez minutos: Três coisas que 
você não deve fazer ... E por toda a nação seja onde for que esteja nesta 
nação, tenha certeza de colocar isto em sua mente s e você não tem uma 
caneta . Você não deve fazer estas coisas . Nós lhe dizemos todo o tempo 
como você deve fazer; agora, eu vou lhe dizer o que você não deve fazer. 
Agora, você não deve interpretar mal a Palavra . Você diz: “Bem, eu creio 
que Ela significa isto”. Ela significa simplesmente o que diz. Ela não preci sa 
de nenhum intérprete . E você não deve aplicar a Palavra de uma maneira 
má. Você não deve deslocar a Palavra . E se fazemos qualquer uma destas 
coisas, isto jogaria toda a Bíblia em uma confusão, em um caos. 

 

1. Você não deve interpretar mal a Palavra  
2. Você não deve aplicar mal a Palavra.  
3. Você não deve deslocar a Palavra  

 

91 Agora, interpretar mal a palavra significa :  interpretar a Palavra de 
forma errada. Como ensinar a dois senhores como uma verdade quando isso é 
uma falácia. 
 

92 Aplicar mal Palavra significa : você colocá-La onde Ela não se destina 
a ser colocada, como fazer João 14:12 ser para só uma pessoa. 
 

93 Deslocar a Palavra  significa : colocar para fora do lugar ou da posição 
correta, colocar fora de ordem, como a colocação da adoção e de ser conforme 
à imagem do primogênito para algum lugar depois da ressurreição ou, 
eventualmente no Milênio. 

 

94 2 Pedro 3:17 Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, 
guardai-vos  de que, pelo engano  dos homens abomináveis, sejais juntamente 
arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. 

 

95 E Judas nos diz em Judas 1:11 Ai deles! Porque entraram pelo caminho 
de Caim, e foram levados pelo engano  do prêmio  de Balaão, e pereceram na 
contradição de Coré. 

 

96 Jesus disse em Sua oração ao Pai em João 17:14 Dei-lhes a Tua 
Palavra, e o mundo os odiou , porque não são do mundo, assim como Eu não 
sou do mundo. 

 

97 E Ele também disse em João 16: 2-3  Expulsar-vos-ão das sinagogas ; 
vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuid ará fazer um 
serviço a Deus . E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a Mim. 

 

98 Jesus disse em João 15:20-25   Lembrai-vos da palavra que vos disse: 
Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a Mim Me perseguiram, também 
vos perseguirão a vós; se guardaram a Minha Palavra, também guardarão a 
vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do Meu nome, porque não 
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conhecem Aquele que Me enviou. Se Eu não viera, nem lhes houvera falado, 
não teriam pecado, mas agora não têm desculpa do seu pecado. (Então Jesus 
disse:) Aquele que Me odeia, odeia também a Meu Pai. Se Eu entre eles não 
fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado; mas 
agora, viram-nas e Me odiaram a Mim e a Meu Pai. Mas é para que se cumpra 
a palavra que está escrita na sua lei: Odiaram-Me sem causa. 

 

99 E eles odiaram William Branham sem uma causa, porque ele veio para 
eles e fez o que nenhum outro homem poderia fazer e eles rejeitaram a sua 
doutrina para apoiar a de algum ensinamento denominacional de que Jesus era 
o Seu próprio Pai. E assim eles não sabem o que fazer com o corpo e por isso 
alguns dizem que voltou para gases. Fale sobre mulheres néscias carregadas 
de diversas concupiscências, e esposas em intermináveis fábulas. Nós temos 
isso aqui mesmo nesta Mensagem.  

 

100 1 João 4:6  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. (ilusão) 

 

101 O irmão Branham disse em seu sermão Cristo é Revelado em Sua 
Própria Palavra (22/08/1965) Na era de Laodicéia as pessoas estavam o 
quê? Nuas  (Elas estão?), cegas. Que bem faz a luz para um cego?  Se um 
cego conduz outro cego, não caem todos eles na vala? Nua, cega, e não o 
sabem. Até mesmo as suas faculdades mentais se fora m, suas faculdades 
espirituais da mente – a compreensão espiritual . Vê? Precipitados, altivos, 
mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, irreconciliáveis, 
caluniadores, incontinentes, e inimigos do que são bons, tendo aparência de 
piedade, mas negando a eficácia  dela, o poder da revelação , eles nem 
sequer acreditam nela. Vê?) Eles não creem em coisas como profetas, e 
assim... Eles não creem nisso. 

 

102 E do seu sermão A Maneira de um Verdadeiro Profeta (13/05/1962)  A 
Bíblia disse que se eles não cressem na Palavra, Ele lhes daria fortes 
ilusões para crer em uma mentira e seriam condenado s por isso . Isso é 
exatamente o que essas organizações e pessoas desta nação estão fazendo 
hoje: crendo em uma mentira para serem condenados por isso. 

 

103 E de seu sermão, O Presente Embrulhado de Deus (25/12/1960)  Deus 
disse: Ele lhes daria fortes  ilusões  para crerem em uma mentira e serem 
condenados por isso. Deus disse que Ele faria isso . Se você recusa o certo, 
você tem que aceitar o errado. Não há outra maneira . Se você recusa ir 
para a direita, você tem que ir para a esquerda, de alguma outra maneira ao 
lado da direita; então você não pode ir para o certo e para o errado ao 
mesmo tempo . Quando eles recusaram o Espírito Santo, eles recusa ram a 
Cristo , eles recusaram o programa de Deus, eles recusaram o mensageiro, 
eles recusaram tudo; assim, portanto, eles são deixados em seus 
pecados. Não há nada, então a não ser o juízo. 
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