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Semana passada quando examinamos o assunto “obediência versus obras”, lemos 
o parágrafo 137, onde o irmão Branham disse, “137 Você tem de fazer uma escolha. Ela 
vai determinar qual vai ser seu destino eterno. Lembre-se, Jesus perguntou a cada um de 
nós, “Siga-me se quiser Vida”. Vê? Liderança; “Siga-Me e terá Vida Eterna”. Estou certo de 
que mesmo nós adultos tiramos alguma coisa disso. Se você quer Vida, você tem de 
aceitá-La. Se você quer religião, você aceita se quiser. O que você tem de fazer... o que 
você aceita, é isso que consegue” . 
 

Eu gostaria de examinar esse pensamento, porque há um grande debate entre 
aqueles que crêem na predestinação a ponto de Deus te empurrar por um tubo contra 
aqueles que crêem que sua eleição e salvação dependem totalmente de você como 
individuo, e o que realmente importa é a sua escolha. Em outras palavras, estes pensam 
que sua escolha é a única coisa que realmente conta, e sem sua escolha você nunca será 
salvo. 
 

Mas então o que fazer com PROVERBIOS 14:12  que te diz Há um caminho que ao 
homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Ou JEREMIAS 10:23  Eu 
sei, ó SENHOR, que não é do homem o seu caminho; nem do homem que caminha o 
dirigir os seus passos. Se um homem não pode sequer digirir seus próprios passos, então 
como ele poderá por si só ser capaz de escolher o caminho certo? E, de fato, quando ele 
escolhe o caminho que lhe parece certo, é o caminho da morte. Então, você acha que 
Deus deixaria por sua conta fazer nossas próprias decisões que afetam nosso próprio 
destino eterno? Eu sei o que vocês podem estar pensando.  Como poderia um profeta 
vindicado dizer uma coisa, sendo que as escrituras dizem outra? Não pode ser, e vocês 
estão corretos. Então, o irmão Branham está dizendo aqui o que achamos que ele está 
dizendo? Eu acho que não. 
 

Nós lemos o parágrafo 137 onde o irmão Branham parece estar nos dizendo que 
sua escolha é uma coisa muito importante, e que sua escolha determinará seu destino 
eterno. Por outro lado, ele parece estar dizendo que a capacidade livre de julgar e fazer as 
escolhas morais é o fator principal da sua salvação. Bem, é isso o que parece, em uma 
leitura rápida. 
 

O PACTO DE DEUS COM ABRAÃO 56-0223 E 15  Jesus não foi ao calvário por um 
pensamento casual. “è, vou morrer lá em cima; talvez alguém vai sentir pena de mim e 
será salvo”. Não, não. Deus não executa seu trabalho assim. Você não trabalha dessa 
forma. Jesus veio por um propósito especifico: redimir aqueles que Deus sabia de ante 
mão que seriam redimidos . Vê? Deus não está querendo que alguém pereça, mas que 
todos se arrependam. Mas para ser Deus, Ele deveria saber... A palavra ‘predestinado”, 
como usada em EFÉSIOS 1:5,  não é uma boa palavra. Quer dizer, em se falando de 
predestinação com as pessoas às vezes as faz pensar  que Deus te predestinou e te 
puxou por um canudinho, ou algo do tipo. Isso não é  certo. Predestinação tem a ver 
com presciência. Presciência tem a ver com destino .  
 

16 Então, Deus sendo Deus antes da fundação do mundo, sabia quem seria salvo e 
quem não seria. ROMANOS 8. Ele pôde dizer que odiou a Esaú e amou a Jacó antes de 
os dois terem nascido. Pois pela presciência ele soube que grande impostor Esaú seria, e 
como Ele salvaria a Jacó. Portanto, pela presciência, Deus sabia dessas coisas. 
Presciência. Então, vejam agora, estou baseando algo. Gostaria que tivéssemos três ou 



quatro horas livres para falar sobre esse assunto, mas não temos; temos de atingir os 
pontos certos. Observem; pela presciência Deus soube, e Ele disse que haverá uma 
Igreja.  
 

17 Falar trás isso para a era da segurança eterna. Eu creio em segurança eterna 
desta forma: eu creio que a Igreja tem segurança et erna. Enquanto você estiver na 
igreja, você está seguro com Ela. Entenderam? Enquanto você estiver na Igreja, você 
está seguro com Ela . Entenderam? Então, como entramos na Igreja? Agregando-se? 
Não, por um Espírito somos todos batizados em um corpo , não Metodista, não batista, 
não pentecostal, mas “por um Espírito”.  I CORINTIOS 12, “Somos todos batizados em 
um companheirismo”.  Em aí, enquanto estivermos nesse companheirismo, o 
Sangue de Jesus Cristo nos limpa continuamente . Deus olhando através do vermelho, 
como vimos na ultima noite, vê você um pecador pelo vermelho, mas te vê branco através 
do vermelho.  
 

18 Então, Deus com sua presciência... Haverá... A igreja será, se você estiver 
Nela, ou se eu estiver Nela; Ela aparecerá diante de Deus  sem mancha ou ruga . Deus 
assim disse, e assim será para sempre. Ele nunca disse, “Nesta Igreja estará William 
Branham”. Ele disse, “A Igreja Estará lá, e será uma Igreja gloriosa, lavada no sangue, 
sem dobras, sem mancha e sem ruga”. Cabe a mim se quero ficar nessa igreja ou não. 
Não... Ele não disse que me predestinaria, e que eu estive sse certo de estar lá, mas 
me deu a segurança de que se eu estiver com esse gr upo eu estarei lá, ou se eu 
estiver com Cristo Jesus, que é a Noiva, eu estarei  lá. 
 

19 Isso nos leva à eleição. Deus pela presciência pôde estabelecer a eleição. 
Portanto, quando ele chamou Abraão,. Quem foi Abraão? Abraão não foi nada mais do 
que qualquer outro homem. Ele saiu da Babilônia com seu pai e sua esposa Sarah, que 
era sua meia Irma. Habitou na cidade de Ur, nas planícies, perto do vale de Shinar. E 
supostamente, pela manhã ele saiu e pegou alguns grãos e os comeu; pela tarde ele foi ao 
mato e matou carne, e viveu uma bela e longa vida que eles tinham naqueles dias, 
levando em conta sua dieta. Eles viviam uma longa vida. 
 

20 Mas vejam, Abraão não era diferente dos outros. Mas Deus, por eleição, 
chamou a Abraão , pois ele não era maior do que os outros. Vejam os quatro patriarcas. 
Abraão é justificação. Estudamos isso por duas semanas, ou Abraão... Peço desculpas. 
Abraão é a eleição. Isaac representa justificação. Jacó representa a graça, todos sabem 
disso, Jacó representa a graça, e José representa perfeição. Eleição, justificação, graça e 
perfeição, nada mais contra José. Abraão foi chamado por Deus pela eleição, ou 
presciência, sabendo que Abraão andaria diante de Deus. Esta é a única razão para que, 
esta noite, da mesma forma... Quantos cristãos estão aqui, deixem-me ver suas mãos, 
todos no edifício? Por que vocês são cristãos? Porque Deus lhes elegeu . Amém. Espero 
que vejam isso. Deus disse... Jesus disse, “Homem nenhum pode vir ao Pai se não por 
Mim, e nenhum homem vem a mim sem que o Pai antes o  atraia ”. Isso está certo?  
 

21 Então, se o Pai te atraiu, isso é a presciência da eleição . “E a todos aqueles 
que vêm a Mim, Eu lhes darei Vida eterna, e os levantarei no ultimo dia”. Deus deu a 
promessa. Por que você está preocupado? Observem por um momento. Vemos na eleição 
que Deus, chamando Abraão... Vejam, quando Deus chama um homem, Ele chama 
para separação total do mundo. “Separa-te, Abraão” , tão logo quanto ele ouve ao 
chamado. Aqui está. Todo cristão aqui que é nascido de novo. Quando Deu s te 
chamou, te chamou para separação total. E ele não c hamou, você atendeu ao 
chamado errado. Vê?  
 

22 Deus não impõe diferença entre Seus filhos . Todo filho que vem a Deus tem 
de primeiro ser testado, ou punido. Entenderam? Primeiro ser provado, ou punido, 
corrigido, treinado, ensinado , todos sem exceção, todos os filhos... Você já passou por 
provas? Já passou por tribulação? Já sofreu perseguição? Se sofreu essas coisas, é um 
filho de Deus. Mas quando você não pode suportar castigo severo, q uando a vara 
desce pesada, e você corre de volta para o mundo, a  Bíblia diz que você é um filho 



ilegítimo, e não um filho de Deus. Pois quando um h omem nasce do Espírito de 
Deus, ele espera por essas coisas, e as ama . A Bíblia diz que as provas que caem 
sobre nós, provas de fogo, são mais preciosas do qu e ouro . Pensem nisso. 
 

23 Então, veja esses com seus altos e baixos, eles nunca estiveram lá para 
começar. Vê? São crentes de faz de conta. Amém. Salvação é para crentes, não 
descrentes ou fingidos. É para crentes verdadeiros e genuínos . Não é um caso de lei, 
Deus te mandando fazer alguma coisa; é porque você ama fazer isso. Quando deixo 
minha esposa para fazer essas viagens, eu não tenho de dizer, “Olha aqui, senhora 
Branham, você é uma mulher casada. Você não vai ter outro marido enquanto eu estiver 
fora. Você não vai fazer isso e aquilo”. Ela se vira e diz, com lei sobre mim como uma 
mulher casada, “Billy, não vai ter outra esposa enquanto estiver fora”. Não, essa não é a 
idéia; São negócios de amor.  
 

24 Eu vou até ela e digo, “Querida, o senhor me chamou para pregar o Evangelho”. 
Lhe dou um beijo de adeus e digo, “Ore por mim, meu bem. Deus te abençoe”. E vou 
embora. Não penso nada de casa, ou se ela está fazendo isso ou aquilo. Nem ela faz isso, 
porque amamos um ao outro. E enquanto nos amarmos assim, não nos preocupamos, 
tudo estará bem. Se eu sirvo a Cristo só para escapar ao inferno, difícil dizer o que farei, 
mas se eu O amo... Oh, não faria nada contra minha pobre e pequena esposa por nada no 
mundo. Por seu coração, eu a amo. Faria tudo para agradá-la. 
 

Há uma velha expressão que diz, “Deus nunca te fará ir contra Sua vontade, Ele 
só te faz querer ir ”. Vocês se lembram, durante o primeiro Êxodo Deus disse que estava 
enviando o povo para a Terra que emana leite e mel, e que eles deviam expulsar os 
habitantes da terra e possuí-la por si mesmos. Bem, Deus também disse que endureceria 
seus corações contra Israel, e assim não iriam querer ir embora. E Deus disse, Eu enviarei 
as vespas para que saiam, e queiram ir embora. 
 

ÊXODO 23:28-30  Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os 
heveus, os cananeus, e os heteus de diante de ti. 29 Não os lançarei fora de diante de ti 
num só ano, para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo não se 
multipliquem contra ti. 30 Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas 
multiplicado, e possuas a terra por herança. 
 

É assim que Deus trabalha, aos poucos... Estamos vendo nossa escolha. Vemos 
que o irmão Branham disse, Sua escolha  determinará  qual será seu destino eterno . Há 
duas palavras que devemos conhecer para entender o que o irmão Branham está dizendo, 
e elas são ‘escolha’ e ‘determinar’. Ele disse sua escolha determinará qual será seu 
destino eterno . A palavra ‘escolha’, segundo Webster  é => O ato de escolher, 
selecionar . Em outras palavras, O que você selecionar determinará seu destino eterno. O 
que a palavra ‘determinar’ significa? =>é o lugar aonde alguém está indo ou sendo 
enviado.  Então, o que o irmão Branham está dizendo é que sua escolha determina aonde 
você vai. É perfeitamente lógico que eu concorde cem por cento com essa afirmação, e é 
melhor que o faça, porque não estamos só escutando a palavras de um homem. São 
Palavras de um profeta vindicado. Só porque ele diz isso, não quer dizer que você tem a 
escolha que te colocará no céu, ou a escolha que te levará ao inferno. 
 

Ele só está dizendo que você é identificado com sua  escolha . O caminho que 
você toma é um fator determinante de aonde você vai. E, de novo, é uma afirmação lógica. 
Mas não quer dizer que você determina seu próprio destino. Ele não diz isso. Pois Jesus 
disse, “Homem nenhum pode vir a Mim a menos que o Pai que m e enviou o atraia ”. 
Assim, você não pode vir por si só. Tem de partir primeiro de Deus. 
 

A ERA DA IGREJA DE SMIRNA – O ESPIRITO SANTO EM CAD A ERA 139-1  
APOCALIPSE 2:11 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igre jas: Não há 
uma era onde esse verso não seja mencionado. Cada e ra tem o mesmo aviso para 
as pessoas de todas as eras. Quem tem ouvidos, ouça  o que o Espírito diz às 



igrejas” . Mas é absolutamente impossível que todos os homens ouçam o que o Espírito 
diz para as diferentes eras.  
 

I CORINTIOS 2:6-16 Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos; não, porém, a 
sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam; 7 Mas falamos 
a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para 
nossa glória; 8 A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu; porque, se a 
conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. 9 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. 10 Mas Deus no-las revelou pelo seu 
Espírito ; porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 11 
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. 12 
Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Es pírito que provém de Deus, 
para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratu itamente por Deus . 13 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 . 14 Ora, 
o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem 
loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15 Mas o que 
é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 16 Porque, quem conheceu 
a mente do SENHOR, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 
 

MATEUS 13:13-16  Por isso lhes falo por parábolas; porque eles, vend o, não 
vêem; e, ouvindo, não ouvem nem compreendem . 14 E neles se cumpre a profecia de 
Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, E, vendo , vereis, mas 
não percebereis. 15 Porque o coração deste povo est á endurecido, E ouviram de 
mau grado com seus ouvidos, E fecharam seus olhos; Para que não vejam com os 
olhos, E ouçam com os ouvidos, E compreendam com o coração, E se convertam, E 
eu os cure. 16 Mas, bem-aventurados os vossos olhos , porque vêem, e os vossos 
ouvidos, porque ouvem . 
 

JOÃO 8:37  ...procurais matar-me, porque a minha palavra não entr a em vós.  
38 Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis  o que também vistes junto de 
vosso pai . 
 

42-47 Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, 
pois que eu saí, e vim de Deus; não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. 43 Por que 
não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes o uvir a minha palavra . 44 Vós 
tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida 
desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele 
profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. 45 Mas, 
porque vos digo a verdade, não me credes. 46 Quem dentre vós me convence de pecado? 
E se vos digo a verdade, por que não credes? 47 Quem é de Deus escuta as palavras de 
Deus; por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. 
 

É evidente nessa escritura que nenhum homem pode de si mesmo ouvir a Deus. 
Essa habilidade tem de ser dada por Deus. 
 

MATEUS 16:17  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. 
 

Juntando esses versículos, vemos que há somente um grupo de pessoas, um grupo muito 
especial de pessoas que é capaz de ouvir o que o Espírito diz em cada era. É um grupo 
especial que recebe a revelação para cada era. Esse grupo é de Deus, pois o grupo que 
não pode ouvir não é de Deus. 
 

JOÃO 8:42  Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me 
amaríeis, pois que eu saí, e vim de Deus; não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. 43 
Por que não entendeis a minha linguagem? Por não po derdes ouvir a minha palavra . 
44 Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi 



homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. 
Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da 
mentira. 45 Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. 46 Quem dentre vós me 
convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? 47 Quem é de Deus 
escuta as palavras de Deus; por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. 
 

O grupo que pode e ouve o que o Espírito está dizendo e recebe a revelação disso 
é o grupo descrito em I CORINTIOS 2:6:16 . São aqueles que têm o Espírito de Deus. São 
nascidos de Deus. São batizados no corpo do Senhor Jesus Cristo por Seu Espírito. São 
batizados com o Espírito santo. 
 

O irmão Branham também disse: 
 

CASAMENTO DO CORDEIRO E28  “Ela já se aprontou”. Muitos dizem, “Se Deus 
tirar esse espírito do mal de mim, de beber, ou de apostar, ou de mentir, ou roubar, eu O 
servirei”. Mas isso cabe a você. Você também tem de fazer algo . “Aqueles que se 
sujeitarem herdarão todas as coisas”, aqueles que s e sujeitarem . Você tem o poder 
de fazer isso, mas você tem de querer determinar. Vê? Ela se aprontou. Eu gosto dessa 
palavra. Deus não poderia nos puxar por um canudinho, nos le var até o outro lado e 
depois dizer, “Abençoado é aquele que se sujeita”. Você não teve nada de se 
sujeitar.  Ele só te puxou. Mas você tem de fazer suas próprias decisões. Eu te nho de 
fazer minhas próprias decisões. Assim fazendo, most ramos nossa fé e respeito por 
Deus.  
 

Então, o que é predestinação, se você não é puxado por um canudo? A melhor 
ilustração que posso pensar é uma semente. Uma semente tem tudo que vai precisar 
dentro de si para começar. De acordo com GENESIS 1:11 cada semente deve produzir 
de acordo com seu tipo, ou natureza.  Então, a própria vida e natureza que a semente 
vai ser já está nela. Mas a semente deve ser plantada no solo certo, e deve ser aguada, e 
deve ficar na presença do Sol, para amadurecer. Conosco é da mesma forma. Nós somos 
pré-destinados a nos tornar a imagem do Filho de Deus. 
 

ROMANOS 8:29-30  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. 30 E aos que predestinou a estes também chamou; e aos que chamou a estes 
também justificou; e aos que justificou a estes também glorificou. 
 

Então, se somos predestinados a nos tornar uma imagem, e ainda não fomos 
puxados por um tubo, tem de ser como uma semente. Deus coloca em você de antemão 
tudo o que vai precisar, mas como todas as sementes, você não pode fazer isso por si só. 
Você precisa ser despertado. O despertar não cabe a você, mas cabe a Deus por seu 
Filho Jesus Cristo. 
 

JOÃO 5:26 & 5:21  Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu 
também ao Filho ter a vida em si mesmo; 21 Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos, 
e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. 
 

Assim, o vivificar não é com você, mas cabe ao Filho. 
 

Agora, voltando ao que o irmão Branham disse, Ele disse que temos uma escolha, e nossa 
escolha determinará nosso destino. Novamente, vamos observar essa afirmação mais de 
perto. Nossa escolha ou seleção mostra ou aponta o caminho do nosso destino. Certo? 
Isso é verdade. Mas, Quem da a você sua escolha? Não disse Jesus a Pedro que o que 
Ele disse não vinha de homem, mas de Deus? Não lemos nós que o espírito do homem 
não pode entender as coisas de Deus, e que é preciso o Espírito de Deus para entender 
as coisas de Deus? Então, de onde você tira sua escolha? Você a fabrica em sua pequena 
mente? Eu acho que não, mas você se identifica com sua escolha. Lembrem-se de 
quando lemos o irmão Branham dizendo que somos só um reflexo de para onde estamos 
indo?  
 



Da mensagem CURA E JAIRO  ele disse, “O que você é aqui é um reflexo do que 
você é em outro lugar . “Aqueles a quem Ele chamou, justificou”. Não é certo? “Aqueles a 
quem justificou, glorificou ”. Já na Presença do Pai, temos um corpo glorificado . Ah! 
Não foi profundo? Certo. Vamos descobrir se está certo ou não. “Se este tabernáculo 
terreno for dissolvido, temos um já esperando”. Certo? É certo. Então, agora mesmo, o 
que somos aqui é um reflexo do que somos em outro l ugar . Se seus feitos são maus, 
você sabem de onde eles vêm. Você sabe onde seu outro corpo está esperando. 
 

Então, o que somos é um reflexo do que somos em outro lugar, certo? E do que nós 
somos reflexos? 
 

GENESIS 1:26 E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a 
nossa semelhança; 
 

Irineu disse, “Nós, que fomos tardiamente criados pelo único melhor e bom Ser, por 
Ele também, que tem o dom da imortalidade, tendo sido formados segundo Sua imagem 
(predestinados, de acordo com a presciência do Pai, para que nós, que ainda não 
possuíamos existência, pudéssemos nos tornar seres). Na medida em que Ele teve a 
preexistência como um Ser salvador, foi necessário que o que pudesse ser salvo tivesse 
sido chamado à existência, para que o Ser que salva não existisse em vão. 
 

Em outras palavras, Deus sendo um salvador, foi-lhe necessário predestinar um 
pecador para lhe dar um propósito de ser. E assim podemos ver o Grande desvelar de 
Deus. 
 

No principio era Deus. E nele estavam os atributos de ser um salvador, um curador 
e protetor, e etc, etc, etc. Mas para que sua existência não fosse em vão, teve de bolar um 
plano para Se expressar. 
 

Sete nomes redentores compostos de Jehovah-Elohim + oitavo não ampliamente 
usados. 
 
1. Jehovah-Jireh   O Senhor proverá para Si um sacrifício. 
2. Jehovah-Shamma O Senhor está presente. 
3. Jehovah-Rapha   O Senhor, O Curador. 
4. Jehovah-Nissi   O Senhor, nossa Bandeira, Refugio e Protetor. 
5. Jehovah-Raah   O Senhor é meu Pastor. 
6. Jehovah-Shalom   O Senhor é nossa Paz. 
7. Jehovah-Tsidkenu  O Senhor a nossa Justiça 
8. Jehovah-Qadash   O Senhor que santifica. 
Deus, Elohim, O Alto-Existente 
 

� O Filho de Deus. JOÃO 1:1  NO princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e 
o Verbo era Deus. Tudo o que Deus faz é através do Filho 
  

2 CORÍNTIOS 5:19 Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes 
imputando os seus pecados; e pôs em nós a palavra da reconciliação.,  
 

EFÉSIOS 3:9 E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os 
séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo;  => Deus criou 
por Jesus 
 

� Filhos de Deus. GÊNESIS  1:26-27 E disse Deus: Façamos o homem à nossa 
imagem, conforme a nossa semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as 
aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move 
sobre a terra. 27 E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem 
e mulher os criou.  
 

GÊNESIS 5:1 ESTE é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, 
à semelhança de Deus o fez. 
 



 1 CORINTIOS 11:7 O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e 
glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. 
 

EIKON = Uma imagem, HEBREUS 10:1  PORQUE tendo a lei a sombra dos bens 
futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que 
continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Uma 
sombra, negativo. 
 

O irmão Branham disse que quando um homem toma uma mulher como esposa e a 
leva para seu peito, ela faz uma marca, e nenhuma outra mulher vai se encaixar nessa 
marca. 
 

Veja, em Deus estavam todos estes atributos positivos, mas quando Ele criou o 
homem, permitiu que fosse criado de forma que caísse. Assim o homem foi trazido no 
negativo. 
 

A SEMENTE DA SERPENTE V-2 N-4 58-0928E 16-4  Quando um homem toma 
para si uma esposa, se ela é corretamente sua esposa, uma esposa dada por Deus, Ela 
será para ele como parte dele. É por isso que se tem tanta hesitação no casamento. 
Porque você sai e vê algumas garotas com lindos olhos marrons, ou azuis, ou algo do tipo, 
alguma figura bonita, e você cai por ela. A primeira vez que ela tem um bebe, o primeiro 
dente cai, e ela fica enrugada e velha, e ai você quer se livrar dela. E vocês mulheres 
encontram algum garoto com cabelo alisado para baixo, pesado de tanta banha de porco, 
ou cacheado; você cai por ele. Eu sei disso por experiência. Mas o que acontece? O que é 
isso? Você cai por ele. Você deve orar primeiro, porque uma mulher é parte de você. E se 
você tomou uma mulher em seu peito, e a tomou como esposa, e ela faz uma marca 
em você ... (Vamos dizer que seja assim, para que vocês entendam), qualquer outra 
mulher nessa marca não se encaixará. Deus vai te responsabilizar por isso. Somente 
lembrem-se disso. 
 

HOMEM INTERIOR 53-1212 E-27 Como aquela luz. Você tira um daqueles fios, 
negativo ou positivo. Certamente não funcionará. Só isso. Tem de haver aterro . Tem 
de estar bem aterrado, tem de haver o tipo certo de fio, e a energia circula. É tudo o que 
precisa. Bem, se estamos realmente aterrados em Cristo, com o Espírito Santo em nós, 
enraizados e aterrados na fé de Deus, certamente emitirá a Luz do evangelho para a 
Palavra. Certo. Curará os doentes; fará grandes obras. 
 

ESPIRITOS SEDUTORES 55-0724 DE 119 É o negativo e o positivo.  Não importa 
quão positivo a corrente corre aqui, se não houver um fio terra, nunca haverá luz. 
Isso é certo. Você tem de estar plantado, aterrado no amor de Deus. Oh, irmão, junte o 
positivo e o negativo e você terá luz, a boa luz passada de moda do Evangelho se espalha 
de canto a canto. Nunca terá luz sem junção. Não importa o quando você sacuda ou pule 
com o positivo. Você tem de ter o fio terra para ascender a luz. Amém. 
 

JEHOVAH JIREH 56-0224 E-55  Nós vivemos no negativo. Mas quando o 
positivo é produzido ... Amém. Do que você tem medo? Amém. 
 

HISTORIA DA VIDA 51-0722ª E-15  Isso é só o negativo, a sombra, e  algum dia 
a morte revelará a foto do negativo para o positivo .  
 

EXPECTATIVA 53-1108E E-9  Fé não conhece a derrota. Fé é perfeita. Fé trás 
coisas quando não há coisas a ser trazidas. Fé cria . Fé leva as duvidas embora, torna o 
negativo em positivo . Que bonito. 
 

DOUTOR MOISÉS 55-0114 Meu trabalho para o Senhor é tentar trazer as 
pessoas ao nível em que a fé se torna, não negativa , mas positiva . 
 

CRISTO 55-0221 E-13 Se eu vejo minha sombra na parede, quase posso dize r 
como pareço quando o negativo e o positivo se junta m. Assim, todo o Velho 
Testamento era uma sombra do novo. Se eles tinham a sombra, nós temos o positivo, vê? 
Eles tinham o negativo, nós temos o positivo. Eles tinham a foto no negativo; nós temos a 



foto no positivo, depois de ter sido revelada no Calvário . Amém. Nós fomos ao Calvário 
com o Cordeiro. 
 

DONS 56-1207 E-19 Este é o meu tema: amor. Lei produz medo. Lei é negativa; 
obras são negativas. Mas amor é positivo . Vê? É absolutamente positivo. Você pode 
confiar em qualquer um se te amam, não porque eles te temem, mas porque te amam. 
 

HEBREUS CAPITULO 1 HEB 57-0821 16-104  Em outras palavras, se você está 
olhando a sombra, o negativo, pode cometer um erro; mas está revelado. A foto está clara. 
Foi por um profeta; isso é, pelo Filho Dele. Aquilo foi pelo negativo, isso é pelo 
positivo . Amém. Vocês vêem? Não há chance de perder. É uma coisa positiva: este dia 
através do Filho de Deus . Ah, que bonito. 
 

O PACTO CONFIRMADO DE ABRAÃO 61-0210  E-40 Veja minha mão na sombra 
na parede. Quando está longe de mim, está toda dispersa. Quando chega mais perto, 
fica mais parecida . Não há dedos enormes, vão ficando pequenos e mais pequenos, 
escuros e mais escuros, até que a sombra, o negativo e o positivo se tornam  um . E é 
dessa forma na vinda, a igreja tem de se contornar até que não tenha mancha ou ruga em 
si. Amém. Lá está a segunda Bíblia. 
 

ELIAS E A COMIDA OFERECIDA V-9 N-4 60-0310 128  Durante os dias de Lutero, 
nós vivemos por justificação. Durante os dias de Wesley, nós vivemos por santificação, a 
igreja se torna a minoria. Nos dias de Pentecostes, vivemos pelo batismo do Espírito Santo 
e a restauração dos dons. Agora, estamos mesmo na minoria, a vinda do Filho de Deus. 
Aqui eles viveram pela Fé. Aqui eles chamaram por santificação. Aqui eles falaram em 
línguas como um dom. Mas agora, o negativo e o positivo, e a coroa está vindo sobre 
a pirâmide; é o tempo do fim, quando Cristo e a Igr eja são tão parecidos que vão 
chamar os mortos  dos metodistas, luteranos, e todos eles, e haverá a ressurreição. 
Então, aqueles que caíram no sono nas primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e 
sétima eras se levantarão num dia desses para encontrar a Jesus nos céus.A hora 
chegou, amigos, a vinda do senhor é iminente. 
 

SOM INCERTO 61-0429E E-26 Isso é só um negativo, uma foto, negativo, 
esperando ser revelada um dia. Morte é a única coisa que pode revelá-la. Quando você 
morre para si mesmo, uma nova foto começa do outro lado . E então Cristo Jesus 
começa a se mostrar através dessa nova criatura. E um dia desses Ele virá e te receberá 
para Si. Então a coisa toda mudará. Aí esta sombra negativa se tornará positiva. 
 

SINAIS DE SUA VINDA 62-0407 E121  esse galho cresceu de Lutero, para Wesley, 
para Pentecoste, e agora está afiando os Pentecostais, e aqueles que conseguiram o 
Batismo do Espírito Santo. E virá um dia a pedra de coroa, Cristo Jesus, nestes últimos 
dias... E nós teremos de ter um ministério exatamente como Seu – Seu Espírito, se 
aproximando, aproximando, aproximando, aproximando. O negativo se torna tão 
positivo que depois de um tempo negativo e positivo  se fundem, igreja e Cristo se 
fazem um . Pois nós somos carne de sua carne, e ossos de Seus ossos. Amém. Vocês 
crêem nisso? “Haverá luz no tempo do anoitecer”. Amém. Estamos aqui hoje. Vocês 
crêem nisso? Desculpem-me por prender-lhes todo esse tempo. Vamos orar. 
 

SEPARAÇÃO TOTAL DA DESCRENÇA V-3 N-20 64-0121 219  Este ministério 
terminará em breve, e o Filho esperado aparecerá, Ele mesmo. A Igreja veio da 
Justificação pelos luteranos, santificação pelos wesleyanos, para o batismo do Espírito 
santo pelos Pentecostais, e agora se enrolando no ministério da pedra de Coroa, 
classificando o tempo todo na sombra negativa perfeita se tornando positiva, e ntão 
Jesus virá para levar Sua Igreja algum dia, aqueles que crêem. Separe-se da descrença 
e creia esta noite.  Você vai? 
 

ACENDA A LUZ V-22 N-3 64-0125 103  Como minha mão na sombra . É uma 
sombra, fica mais escura quando minha mão... É um negativo, e um positivo. Como 
negativo e positivo, fica mais denso, mais escuro, mais escuro, mais escuro, e finalmente 
as palmas ficam juntas, negativo e positivo se tornam um. Isso é quando Igreja e Cristo se 



unem como uma Noiva, com o mesmo Espírito que estava Nele, que estará sobre Ela, 
quando a Igreja vier da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, nos últimos 
dias, e a aprontando para a vinda do Senhor. Ah, não seja tão duro com isso, irmãos 
pentecostais. Brilhem com a Palavra e creiam em cada pedacinho Dela. Não se juntem 
aos ismos. Não se surpreendam com isso, porque a Pedra de Coro a está vindo , 
clamando, “Abba, Pai”, muito em breve. “Meu Deus, Meu Deus”. Sim, eu creio de todo meu 
coração. Vocês vêem? Quantos entendem o que digo? É cristo agora tomando os panos 
de ontem, os Luteranos, Metodistas, Presbiterianos, e assim por diante. Ele está fazendo 
passar por um processo . Que tipo de processo? Um processo do Espírito Santo: o que 
eles tinham mais, fazendo assim até que copia Sua própria imagem, quando a Igreja e 
Cristo se tornam um em união. Deus, conceda. Confio que Tu vejas. Se tu vês...  
 

SENHORES, NÓS VERIAMOS A JESUS V-19 N-8 64-0304 13  Se você estava nos 
pensamentos de Deus no princípio, se você tem Vida eterna, há apenas uma forma de 
Vida Eterna, Vida eterna não tem principio e não tem fim. Então, se você tem Vida 
Eterna, você era um atributo de dos pensamentos de Deus antes, quando não havia 
nada além Dele. Sua forma, seu contorno, e o que vo cê é agora, é somente o 
negativo,  quando você chega aos vinte, vinte e dois anos. Você é um negativo, e morte 
revela a foto para o positivo. Quando esse tabernác ulo terreno for dissolvido, temos 
outro já esperando.  Vê? 
 

SENHORES, NÓS VERÍAMOS A JESUS V19 N-8 64-0304 120  A sombra, o 
negativo e o positivo ficando mais perto um do outr o, até que depois de um tempo 
há uma união. 
 

JESUS GUARDA TODAS AS SUAS ANOTAÇÕES 64-0418E E-11  Dessa maneira. 
Quando a sombra da minha mão...  Se eu nunca tivesse visto minha mão, vendo a 
sombra, seria... Ela se empalidece quando fico mais longe. Mas quando chego mais 
perto, o negativo e o positivo se juntam, até que s e tornam a mesma coisa . E é 
exatamente assim que a Igreja e a Palavra têm de ser um como Jesus e Deus eram um. 
Deus estava em Cristo reconciliando Consigo mesmo o mundo, e da mesma forma Cristo 
estará na igreja, os ungidos da Palavra , para que tudo se preencha. Essa é a pedra 
superior que vem sobre a última era da igreja . Não Laodiceia. É fora dela, uma Noiva 
fora da igreja, igreja fora de uma igreja, de outra forma, assim como Ele chamou uma 
nação para fora da nação Egípcia. E hoje estamos vivendo naquele dia, e estamos 
agradecidos por essas grandes coisas que temos visto. 
 

A OBRAPRIMA V-4 N-7 64-0705 11  Então nós – nós percebemos que estamos 
em uma forma negativa. E enquanto houver o negativo , tem de haver o positivo. Não 
pode existir um negativo sem que haja um positivo ( vê?), porque é o positivo que faz 
o negativo.  Como se tem uma foto negativa de um objeto. Tem de haver o objeto em 
algum lugar, para que sua luz atinja as lentes, ou não haveria nenhum negativo. Assim, 
quando nós vemos que nossa vida aqui é p negativo, e saben do que somos a 
imagem de alguma vida em algum lugar, então sabemos  que há um positivo cuja luz 
atingiu, e refletiu algo aqui na terra.  Nós somos apenas esse reflexo. O objeto 
verdadeiro está em outro lugar. Se não estiver, sou o homem mais enganado do mundo; 
desperdicei minha vida em vão. Mas sei, sem sombra de duvidas, que há. É por isso que 
estamos aqui. 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS COD 64-0830M 1066-21  Isso é o negativo. A parte 
negativa de vida é onde você vive agora. Tudo. Se há um negativo... tem de haver um 
positivo antes que haja um negativo. Portanto, se este é o negativo, tem de haver um 
positivo em outro lugar. Isso aqui não é a realidad e; é só a sombra adiantada do que 
virá. Vocês entenderam? 
 

LUGAR ESCOLHIDO PARA A ADORAÇÃO DE DEUS V-5 N-7 65- 0220 36 
Quando uma sombra está no chão, você pode dizer se é de um homem, de uma mulher, 
de um animal, ou o que quer que seja, pois projeta uma sombra no chão. Quando a 
sombra fica mais curta, sendo o negativo... Não pode existir um negativo sem que haja um 



positivo; então, quando o positivo se aproxima do negativo, o negati vo é engolido 
pelo positivo.  A sombra e o positivo se juntam, e é isso que faz o positivo. E se todas as 
antigas coisas que a Bíblia disse no Velho Testamento eram sombras das coisas que 
viriam, então Cristo era a sombra de coisas vindouras. Podemos ver tipos pelo Antigo 
Testamento onde Ele escolhe por Seu nome e... Quando a sombra cruza o chão, eu disse, 
lá está o negativo, sendo um tipo, então nós, os adoradores, também podemos ver as 
sombras do Velho Testamento desaparecendo no positivo do Novo. 
 

UNGIDOS DO TEMPO DO FIM V-5 N-3 65-0725M 62 Foi-nos dito que todas as 
coisas velhas aconteceram, por exemplo, para nosso ensinamento, repreensão, 
advertência; todas as velhas coisas do Velho Testamento aconteceram em sombras das 
coisas futuras, para ver o que estaria no Novo testamento em nossos dias. Assim, se você 
nunca viu sua mão projetando uma sombra na parece  (como minha Mao seria da luz), se 
ela tem cinco dedos, eles estão na sombra, quando o negativo – e você aproxima sua mão 
do negativo, tem de ter cinco dedos. Como a Bíblia diz que o Velho Testamento, sendo 
uma sombra, tipo das coisas novas, ou as coisas que  viriam, não as coisas que são. 
É uma sombra, um tipo das coisas que virão. 
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