QUIEM É ESTE MELQUISEDEQUE? #83
Cores da Grande Fonte Vivente
7 de Outubro, 2001
1 Corintios 12:13, "Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer
judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito”.
QUEM É ESTE MELQUISEDEQUE? 21 de Fevereiro de 1965
65-0221E - 88
“Então depois que vocês reconheceram que a verdadeira Palavra de
Deus era alimento para águias, então vocês deixaram a outra coisa. Vocês têm sido formados
na imagem vivente do Deus Vivente. Vocês ouviram de sua teofania. “Se este corpo terrestre
se desfizer, temos um esperando.”
NÓS QUERÍAMOS VER A JESÚS 57-0516 E-15 Bem, agora, como nós podemos o ver? A
maneira pela qual podemos ver-lhe é por Suas obras. Agora, Ele ainda não entrou em um
corpo corporal, entre nós, Ele está aqui em um corpo espiritual (crer nisso?), um corpo
espiritual chamado o Espírito Santo. Ele está na forma do Espírito Santo. No principio Deus
era um Espírito. E toda a fonte de bondade e misericórdia e poder, e todas as coisas
boas de mor, Deus era o centro dessa fonte. E então o Logos que saiu de Deus no principio
chegou a ser o que chamaríamos uma teofania, ou um corpo sobrenatural. Deus não é
apenas como o ar, mas Ele está em um corpo. Moisés o viu passar e disse que se via como
a parte detrás de um homem, e assim. E então essa mesma teofania foi feita carne e morou
entre nós. E então o olhamos, o Unigênito Filho do Pai: Cristo.
VIDA 57-0602 E-22 (58 Brazil) “Vamos fechar nossos olhos, nossas imaginações, por alguns
momentos, e voltarmos no... antes quando não havia nada. 59A grande fonte de toda a
Eternidade era aquele Espírito do amor, alegria, aquele Espírito de honestidade, aquele
Espírito da verdade, nesta perfeição. (E então, da existência do Pai, saiu o Logos, que era o
Filho, que era a Teofania, que era o Corpo do grande Deus Jeová, saiu em um Corpo celestial.
Esse é o Logos. A Palavra dita daquelas Grandes fontes da Vida, e saiu. E ali houve a - a
Teofania, que foi Deus feito em Palavra.)”
Agora, para começar vemos que antes que Deus fizesse qualquer coisa, que Ele morava só.
E irmão Branham assinala que Ele era uma grande fonte, que nos sugere que conteve algo,e
este algo vivia; como a terminologia “fonte” sugeriria. GÉNESIS 1:1No principio Deus, Elohim,
o Auto-existente.
Deus estava só e Nele estava a Vida. E quando Ele começou a manifestar esta Vida, o
primeiro foi em Seu Filho, o qual era A Sua Descendência. (Sua geração.) e esta palavra
Descendência, (geração. Trad.) significa sair fora de.
Assim nós vemos, Deus, a grande Fonte de Vida, começou a manifestar Seu grande
pensamento para Ele Mesmo cumpri-lo, e Ele começou este cumprimento por manifestar a um
Filho primeiro. Nós encontramos em JOÃO 5:26 "Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo,
assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo;"

Por conseguinte podemos ver o que Davi quis dizer quando descreveu a Deus como a Grande
Fonte de Vida SALMOS 36:9 "Porque em ti está o manancial da vida; na tua luz veremos a
luz. Ambos Davi e João viram duas características principais em Deus.
#1) ambos viram esta grande fonte de Vida, e #2 que esta Vida era uma grande Luz. E quando
vemos a primeira expressão desta fonte manifestando-se quando Deus começou a falar, o que
nos faz ver primeiro? Luz é falada, e então o que faz a essa Luz manifestar-se? A Vida que
estava Nele. O Pai dá a luz a Seu Filho.
PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE HEBREUS - PARTE 3 57-1006 339-Q-74 270 No
princípio Deus... Voltaremos ao nosso ensinamento de Hebreus apenas por alguns minutos.
Deus era essa enorme, grande fonte de sete cores. Quantos sabem disto? Vêem? E
quantos sabem que Deus tem sete Espíritos? Absolutamente, sete Espíritos. E havia sete
olhos no cordeiro, e assim por diante, tudo aquilo se ajuntando agora. Vêem? Agora, aquilo era
Deus. 271 Agora, quando Ele (o Logos) saiu de Deus, que era Deus vindo desta única
grande fonte a um corpo na forma de um - de um homem; e isto fez o Logos, que nós
chamamos de teofania.
PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE HEBREUS - 2ª PARTE - 02 de outubro de 1957 - 571002 273-385 - (81-Brazil) - Agora, ele está falando da alma, do espírito. Pois nós
acondicionamos os nossos corpos para a sepultura, do mais santo de nós, este corpo. E o
corpo... Em primeiro lugar, quando Deus, o Logos que saiu de Deus ...
82 Ou, como tenho passado por isto, os católicos chamam Isto: “a eterna filiação de Deus.”
...Ora, como eu disse antes, a palavra nem mesmo faz sentido. Vejam, não pode haver um
filho eterno, porque um filho tem que ter um princípio. E então Jesus teve um princípio; Deus
não teve nenhum princípio. Vêem? Mas o Filho era o... Não uma filiação eterna, mas o Filho
que estava com o Pai no princípio era o Logos que saiu de Deus.
83 E foi a Teofania de Deus que saiu. A forma humana que não tinha olhos como você vê;
uma visão melhor. Não tinha ouvidos como você ouve, mas uma audição bem além. Veja, Ele
era uma teofania, pois todo este arco-íris condescendeu a uma - uma teofania. Moisés O
viu quando passou através da rocha assim. Ele viu parte das costas, disse: “Se parecia com
um homem.”
Agora, eu gostaria de focalizar nossos pensamentos esta manha neste Arco-íres de luz que se
manifestou e condescendeu nesta Teofania. Para nós saber que Nele estava morando toda a
plenitude.
PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE HEBREUS - 2ª PARTE - 02 de outubro de 1957 - 571002 273-388 - 85 Agora, observem, nós descobrimos que, Quem era Melquisedeque a não
ser Deus Ele Mesmo? Não poderia ter sido ninguém mais, pois Ele era o Rei de Salém que é
Jerusalém. Ele não tinha pai e nem mãe; não poderia ter sido Jesus, porque Ele tinha pai e
mãe. Ele não tinha nenhum princípio de dias, nem fim de Vida; há somente Um que é assim;
este é Deus. Era Deus habitando aqui em uma teofania. Vêem? Observem, Rei de Salém.

CAPITULO 1 DE HEBREUS - 57-0821 20-124 124
Agora, o diamante quando ele chega, é
um grande pedaço liso, redondo e como um pedaço de vidro. Existe o diamante azul, o
diamante negro, esmeralda, e o diamante mais claro, o diamante branco. Mas quando ele
chega... Então quando é formado e colocado em uso, há uma parte daquele diamante que tem
que ser tirada. Tem que se tirar o... seus fragmentos daqui. Tirar as lasquinhas, porque quando
aquilo chega no rumo da luz, assim, aquilo cintila. O fragmento que faz cintilar, a maneira pela
qual aquilo é lapidado. É cortado, lascado, e então quando aquilo é feito, aquilo começa a
cintilar e um solta uma luz verde, o outro uma luz azul, e talvez o outro uma luz côr de
esmeralda, e uma luz vermelha, e luzes diferentes saem dali como a côr do arco-íris.
Eles chamam isto de fogo no diamante. 125 Agora, cada uma daquelas luzes
representam os dons. Mas são simplesmente.....Cristo é o diamante. E foi Ele quem veio e foi
ferido, moído, e cortado para que ele pudesse refletir a Sí Mesmo lá atrás como a luz do
mundo. Ele é aquele diamante principal.
126 Poderia você imaginar antes mesmo de haver a terra, antes de haver luz, antes de haver
estrela, antes de haver nada? Há uma grande Fonte fluindo do Espírito, e desta Fonte veio
o mais puro amor; porque não havia nada para vir dali exceto o amor. Agora nós... O que
é chamamos de amor hoje é o amor pervertido. Mas exatamente como temos a essência, ou
um pouquinho daquele amor em nós, isto muda toda nossa opinião.
127 Então dalí vem outra corrente desta Fonte Principal, o Diamante, e isto foi chamado
de retidão, absolutamente retidão (justiça.trad.). Agora, esta é a razão pela qual tivemos que
ter a lei. Esta é a razão pela qual a lei tem que ter punição. Se a punição não segue a lei, a lei
não faz nenhum bem. E quando a punição era passada para a lei, que trás morte... E não
havia ninguém que podia pagar o "penalty” senão Deus, Ele mesmo. E ele pagou o penalty da
nossa morte e tomou nossos pecados sobre Sí, para que pudéssemos ser a retidão de Deus
através Dele.
128 Agora, quando essa grande luz se apagou, ou grandes raios do Espírito: amor, paz... Isto
é tudo que havia. Que... Não havia sofrimento, não havia nenhuma... nenhum ódio, nem
nenhuma malícia. Isso não poderia vir Desta Fonte. Aquilo era Jeová! Era o Deus Jeová. E
agora, como os teólogos chamam isto, Uma Teofania saiu Daquilo, a qual foi chamada nas
Escrituras de "Logos”, o Logos que saiu de Deus. É difícil explicar, mas Isto era uma parte de
Deus.
129 Agora, aqui está o que aconteceu. Oh, (desculpe-me), eu - eu - eu simplesmente entrei
nisto... Isto simplesmente me leva bem onde eu o amo isto. Vêem? O Logos, e esta Grande
Fonte; esta Grande Fonte de Espírito a Qual não não tinha nenhum princípio ou nenhum
fim. Este Grande Espírito começou a formar na criação, e o Logos que saiu disto era o
Filho de Deus. Era a única forma visível que o Espírito tinha. E Isto era uma Teofania,
que significa um corpo, e o corpo era como de um homem.
Agora, nós não devemos confundir a Deus com Seu filho. João nos diz que Deus é a Palavra.
Alguns homens lhe diriam que Jesus, o Filho de Deus é a Palavra, mas isso não é
completamente exato. Deus é a Palavra. Deus é o Logos, e fora desta grande Fonte de Logos
ou Palavra veio adiante um Pequeno Logos, ou Palavra expressada, e esse era o Filho. Irmão
Branham Lhe chamou Pequeno Jeová.

Era da Igreja de Esmirna 60-1206 075 – “Agora, há uma só forma de Vida Eterna, e você o tem e buscamos
por ela através de Jesus Cristo; essa é a Vida de Deus, então quando essa célula de sangue foi rompida no
Filho de Deus, e esse pequeno Jeová o qual foi enterrado no interior deste homem chamado Jesus.”
Da Mensagem ATITUDE E QUIEM É DEUS? 50-0815 015 irmão Branham disse, “E nós somos ensinados no
princípio, que o Logos, ou o Filho de Deus saiu de Deus. Agora, eu não creio em ofício de filho eterno. Isso é
até mesmo radical só de mencionar tal coisa, ofício de filho eterno. Como Ele poderia ter tido um ofício de filho
eterno...?... Ele teve que ter um princípio. Vê? 016 Então Ele primeiro foi Deus, Jeová. E Dele... Vamos
apenas fazer um quadro como um pequeno drama para que você possa pegar isto. Vamos ver saindo do
espaço onde não existe nada, vamos fazer uma pequena Luz branca, como uma Luz mística, como um Halo.
E esse era o Logos que saiu de Deus no princípio. Esse era o Filho de Deus que saiu do seio do Pai.
Foi isso que foi no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez
carne e habitou entre nós. No princípio era Deus. E então de Deus saiu o Logos, uma parte de Deus que
saiu de Deus.”

HEBREUS, CAPÍTULO 01 - 21 de agosto de 1957
57-0821 129 esta Grande Fonte de Espírito a Qual não não tinha nenhum princípio ou
nenhum fim. Este Grande Espírito começou a formar na criação, e o Logos que saiu disto
era o Filho de Deus. Era a única forma visível que o Espírito tinha. E Isto era uma Teofania,
que significa um corpo, e o corpo era como de um homem.
Hebreus 1:1-3 “HAVENDO Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos
pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho,
2 A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. 3 O qual, sendo o
resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as
coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos
pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas; 4 Feito tanto mais excelente do que
os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. 5 Porque, a qual dos anjos disse
jamais: Tu és meu Filho, Hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por Pai, E ele me será por
Filho?
AMPLIFICADA: Em muitas revelações separadas,- cada uma das que fixou adiante uma
porção da verdade, - e em diferentes maneiras Deus falou na antiguidade a nossos
antepassados em e pelos profetas. Mas nestes últimos dias Ele tem falado a nós na pessoa de
um Filho, A Quem fixou herdeiro e Dono legal de todas as coisas, e também por e por Quem
Ele criou os mundos e os alcances de espaço e as eras de tempo, - isso é, Ele fez, produziu,
construiu, operou, e lhes colocou em ordem. Ele é a única expressão da Gloria de Deus, - o
Ser- Luz, o resplendor do Sagrado, - e Ele é a impressão perfeita e a mesma imagem da
natureza de Deus, levantando e mantendo e guiando e propulsando o Universo por Sua
Palavra poderosa de poder. Quando Ele teve que se oferecer a Si Mesmo perfeito nossa
limpeza de pecados e preservação de culpa, Ele se sentou a mão direita da Majestade Divina
no alto. Tomando um lugar e linha por um quando Ele, A si Mesmo, chegou a ser tanto
superior aos anjos como o Nome glorioso que tem herdado é diferente de e mais excelente
que os seus. Porque ao qual dos anjos Deus fez ou alguma vez lhe disse, “Tu eis Meu Filho,
hoje Eu te tenho Gerado, e de novo, Eu serei para Ele um Pai, e Ele me será a mim um Filho”.

Por tanto olhamos a imagem expressada de Deus manifestada em sua representação exata.
Recorde, no principio Deus era esta Grande Fonte de Vida e esta Vida era Luz.
João 1:4 Nele estava a vida, (E De onde vem esta Vida? (João 5:26 nos diz que veio do Pai,
Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si
mesmo;) e a vida era a luz dos homens. Por conseguinte era esta Vida que estava nÉle que é
a Luz dos homens. Agora, João também disse que se caminhamos nesta Luz como Ele está
nessa Luz a qual nos traz em companheirismo com o mesmo que Ele está em
companheirismo, e também nos limpa de todo pecado. Assim que queremos saber mais sobre
esta Grande Luz, que traz companheirismo e limpeza.
APOCALIPSE 4 - II PARTE - OS VINTE E QUATRO ANCIÃOS 61-0101 181 180 “...Jesus, o
pacto de Deus aceito nos limites dos céus. E ao Seu redor havia um arco-íris ao redor do trono
semelhante a esmeralda, âmbar, uma Luz verde ao redor do trono. Louvado seja Deus”
APOCALIPSE 4 - II PARTE - OS VINTE E QUATRO ANCIÃOS - 01 de janeiro de 1961 - 610101 181 (152-Brasil)
“Observe este profeta aqui, quinhentos e noventa e cinco anos
antes da vinda de Cristo; veja como a sua visão se compara com a de João. . .um vento
tempestuoso vinha do Norte, e uma grande nuvem, ... com um fogo a revolver-se, e um
resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o
fogo.
E, do meio dela, saía a semelhança de quatro animais; e esta era sua aparência: tinham a
semelhança de um ... homem.
153 Observe a cor do Espírito de Deus o qual estava acima à semelhança destas quatro
Criaturas, era âmbar. Âmbar é o verde amarelado. Agora observe: verde amarelado, âmbar...
Oh, Ele é o mesmo ontem... Ele revelou a Si mesmo para Ezequiel no meio da visão de
Ezequiel. Esta Luz que ele viu vindo acima das quatro Criaturas viventes era verde
amarelado. Quando Ele chegou para João, Ele apareceu em esmeralda que é também uma
cor verde amarelada. Ele chega agora para o revelador em verde amarelado. Ele chega para
nós em verde amarelado, a Luz. Ande na Luz; Ele é a Luz.
Por conseguinte nós vemos que em Deus estava uma grande fonte de Vida e como sabemos
tem muitos atributos que distinguem a diferença entre formas diferentes de Vida. Esta fonte
particular de Vida tinha sete cores que refletem os sete atributos maiores desta Vida.
A FORMACAO DO ARCO IRIS
Agora, já temos mostrado que Deus é a Vida e Ele é a Luz dos homens. No principio quando
Deus trouxe adiante uma manifestação para na qual morar e manifestar, Ele falou e uma luz
veio para manifestar-se a Si Mesmo. Ele chamou a esta Grande Luz, este outro Ser, Seu Filho
e neste Filho morou a plenitude de Deus. Não outro Deus, senão que cada atributo e
característica de Deus veio adiante em uma imagem, o qual Ele o chamou Seu Filho. Porque
Nele o Pai sentiu prazer em habitar.
Malaquias 4:2, O Senhor é falado como “O Sol de Justiça,”

Pedro o chama A Estrela Resplandecente da Manha.
João o chama A Luz do mundo. E também nos diz que se caminhamos nesta Luz como Ele
está nesta Luz, traz, companheirismo, cura e perdão de pecados.
Na natureza, as nuvens são formadas quando o sol brilha sobre os rios, lagos e oceanos, e
causa uma evaporação das águas para subir. Quando as águas se juntam, forma as nuvens.
Durante sua ascensão um processo purificador se produz e eles sendo muitos chegam a ser
um como nós também chegamos a ser um em companheirismo.
As nuvens chegam a ser branca como a neve.
João na Ilha de Patmos ouve uma pergunta em APOCALIPSE 7:13, E um dos anciãos me
falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são, e de onde vieram? A
RESPOSTA: (14) Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e
as branquearam no sangue do Cordeiro.
Só como nós temos nuvens que traem tormentas e outras que produzem vida - dando chuva,
assim será no espiritual. Vários lugares no Novo Testamento dizemos que quando Deus
retorna Ele virá nas nuvens com Seus santos anjos. Em Isaías. 19:1, " Eis que o SENHOR
vem cavalgando numa nuvem ligeira"
Salmo. 68:17 fala que os carros de Deus são seus anjos.
" Os carros de Deus são vinte milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como
em Sinai, no lugar santo.
Em Apocalipse Ele se veste com uma peruca branca (a qual são nuvens de anjos, (ou nuvens
de testemunha) e com esta roupa Ele retrata Seu Atributo como o Supremo Juiz. E Ele vem
com Chuva, a qual é Sua Doutrina segundo Deuteronômio 32:1 e Joel 2. isto nós o sabemos
porque os livros estão finalmente abertos e foram dados ao anjo mensageiro terrestre em
Apocalipse 10:7)
Uma vez que a terra é subjugada e toda resistência é aplainada, a nuvem de tormenta muda
para uma que traz uma chuva mansa de nutrição e assim lemos em: Salmos 72:6, " Ele
descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra.
". Esta chuva descendente formará o prisma pelo qual ( figuradamente falando) o Sol de
Justiça (Mal 4:2) tem brilhado
O resultado é a formação do arco íris que transfigura ao eleito e o traz para a luz, e o restaura
a seu pré-conhecimento da justa posição por Deus enquanto Ele todavia morava só nesta
Grande Fonte de Vida e Amor.
Em Apocalipses 10 Ele vem como o Anjo do Pacto, o mesmo Pacto de Vida restaurada como
foi dado a Noé.

Mas recorde, este Pacto foi dado depois do Juízo, a comprovação, e o juízo. Mas a Noé lhe foi
dado Vida e ele escapou de todo esse juízo.
E todavia o Juiz de toda a Terra está presente. Agora, isto é importante saber quando olhamos
as cores do arco íris.
Porque as cores deste Arco Íris do Pacto expressam os atributos do Doador do Pacto e o Arco
Íris é a expressão desse Pacto.
As cores então cada uma expressa uma porção desse Pacto á nós.
Em qualquer tempo você tem um Pacto, há normalmente varias partes para este Pacto.
Tem a parte que adapta o pacto entre os partidos representados. Então tem o Acordo mesmo,
e então tem as convicções do Pacto e as penalidades si se rompe o Pacto etc.
Bem, o Arco Íris de Deus é uma manifestação material de tudo o que Ele é e de tudo o que
este Pacto expressa a você e a mim. Está tudo escrito neste Arco íris. Esse é o Livro. Essa é a
expressão do acordo. E Ele o coloca no céu para todos verem Seu Acordo com Sua Semente,
para sempre.
A Primeira das luzes brilhando se dar por amor (Vermelho), Vermelho simboliza não somente
Amor, senão como representa esse Amor, pelo sangue.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a Seu Filho Unigênito, e sem o
derramamento de Sangue não ha remissão de pecados.
Assim Vermelho é a primeira cor que vem no Arco Íris e isso representa o Cordeiro morto
antes da fundação do mundo e significa com que fomos devolvidos ao companheirismo com
Deus.
CAPITULO 6 y 7 DE LOS HEBREOS 57-0915M 269-628 (124b e 125 Brasil)
...o
precursor partiu, entrou por nós, onde Jesus, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a
ordem de Melquisedeque. Este grande Precursor saiu na nossa frente, abrindo o caminho. Ele
veio do espírito, as grandes fontes do arco-íris de Deus, o qual não teve nenhum princípio ou
nenhum fim. Ele foi, para sempre, Deus. Este raio de luz partiu, era um raio do amor, este
é o principal, vermelho. A cor seguinte, que era azul; azul, a Verdade. Na seqüência,
seguindo após aquela estava as outras cores das sete cores da perfeição, os quais são os
sete espíritos de Deus, que saíram daquela grande Fonte ou daquele grande Diamante
do qual Jesus falou. Aquele grande Diamante que foi cortado para refletir estas cores,
Deus foi feito carne e habitou no nosso meio, para que Ele pudesse refletir a Sua bondade e
misericórdia no nosso meio através dos dons e sinais e maravilhas. Todo aquele grande arcoíris se tornou a teofania de... feito na imagem como homem. Embora Ele não fosse um
homem, Ele não possuía carne ainda, Ele era uma teofania.

As sete cores, começam com VERMELHO e finaliza com PÚRPURA, Deus estava
desdobrando (desenvolvendo. Trad.) um milagre natural o qual demonstrou a redenção
completa do homem.
Primeiro olharemos a cor no natural. No mundo da arte, temos s três cores primárias:
VERMELHO, AMARELO e AZUL. Estas não se podem misturar. Vem da terra; mas com estas
três cores, e a soma do negro e branco, se pode obter qualquer sombra do espectro.
No Vermelho, temos uma palavra hebraica “OUDEM” que significa “barro vermelho”
A segunda cor primária é AMARELO. Também encontramos sua contraparte nos princípios de
Deus. Amarelo sempre fala de juízo e purga.
Fogo o qual sempre é usado no processo de purificação vem na categoria de amarelo. Assim
uma vez mas embora não podemos fazer amarelo, da mesma maneira o homem, não tem
controle sobre moléstias.
Amarelo representa os juízos e provas pelas quais somos purgados e purificados
1.Pedro 1: 7 Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é
provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo;
Então através das provas isto molda em nós o mesmo caráter dAquele que nos prova porque
Ele é o Juiz. Então isto nos faz ver que o Juiz seria conhecido pela cor Amarelada ou cor de
ouro, como veremos mais adiante.
E por certo este Juiz é Deus Mesmo, porque Ele está representado pela cor de Ouro que fala
de DEIDADE.
Abraão não lhe chamou de Juiz de toda a terra? Quando disse, “Não Deve o Juiz de toda a
terra fazer o correto?”
Então vemos a Laranja que é uma mistura do vermelho, Amor com a provas do Juiz
Amarelo.
Isto representa caráter o qual é moldado por Amor e a prova deste amor. Como o Apostolo
Paulo disse, Qual Pai que ama a seu filho não o castiga?
APOCALIPSE 3:19 Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê pois zeloso, e arrependete.
APOCALIPSE 4 - II PARTE - OS VINTE E QUATRO ANCIÃOS - 01 de janeiro de 1961 - 610101 - 181 “O arco-íris de Noé era formado de sete cores primárias. Qualquer um sabe que
o arco-íris tem sete cores. Agora, quais são as sete cores? Vermelho, laranja, violeta... Não,
vermelho -- vermelho, laranja, verde, azul, anil, e violeta. Estas são as cores do arco-íris.
Agora, nós temos uma coisa profunda aqui, e eu apenas terei que acertar seus pontos

salientes, porque está ficando muito tarde. Agora, recordem, laranja -- ou, vermelho, laranja,
amarelo, verde, azul, anil, e violeta.
182 Agora, se você observar, sete... Observe. Sete arco-íris... Sete cores; quero dizer, arcoíris de sete cores. Que significava sete arcos. Sete arcos, sete Igrejas refletindo sete luzes,
cada luz envolta uma na outra. Começou com o vermelho, vermelho. Depois do vermelho
veio o laranja, que é um reflexo do vermelho. Depois do laranja foi ... Depois -- depois do
laranja veio o amarelo, que é o vermelho e o laranja misturados, formam o amarelo. Depois
verde. Verde e azul formam o preto. Então vem o anil. E do anil vem o violeta, que faz parte do
azul. Oh, oh, oh. Aleluia. Não vê você? Deus, em Seu arco-íris de sete cores, Seu concerto
que Ele fez, um concerto que através das sete Eras da Igreja, das sete cores Ele pouparia a
terra.
Então quando continuamos olhando nas cores do arco íris vemos o VERDE colorido que
representa a Vida. Vida dada, ou de folhas persistentes, sempre mostrando vida.
APOCALIPSE 4 - II PARTE - OS VINTE E QUATRO ANCIÃOS - 01 de janeiro de 1961 - 610101 202 (202)
Então nós O vemos no círculo do arco verde, cor âmbar. Este
esverdeado, o que o verde representa? Vida. As sempre-verdes são verdes, sempre
permanecem verdes, é vida. O que isto significa? Que Deus tem prometido, como Ele fez um
juramento lá atrás em Gênesis, que Ele -- colocou o arco-íris no céu, que Ele não destruiria
mais este mundo com água. Ele também fez o seu juramento e jurou por Si mesmo, que toda
Semente de Abraão Ele a ressuscitará, e este mundo suportará todo abalo de seus
julgamentos...”
Vida eterna (Verde), A través da Verdade vindicada da Palavra Eterna de Deus (Azul).
Dizemos que Ele é verdadeiro, azul, mostrando que azul representa [Verdade ou Verdadeiro] e
o que é mais verdadeiro que a Palavra de Deus. (?) não disse Jesus, Eu sou o caminho, a
Verdade e a Vida (?)
Então temos Índigo a qual é um azul muito profundo, que representa realeza e finalmente um
(violeta- púrpura) que representa sacerdócio e intercessão por nossa confissão.
JOÃO 17:17 Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade. 18 Assim como tu me
enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. 19 E por eles me santifico a mim mesmo,
para que também eles sejam santificados na verdade. 20 E não rogo somente por estes, mas
também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim; 21 Para que todos sejam um,
como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que também eles sejam um em nós, para que o
mundo creia que tu me enviaste. 22 E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que
sejam um, como nós somos um.
Assim através do poder restaurativo da luz de Deus, o plano de Deus de salvação é revelado,
todavia a mensagem do pacto do arco íris nos assegura que tudo está pronto e " porque a
terra se encherá do conhecimento do SENHOR, como as águas cobrem o mar. (la gloria del
Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar" (Isa. 11:9).

APOCALIPSE 4 - II PARTE - OS VINTE E QUATRO ANCIÃOS - -0101 154 – 153,Brasil)
Observe a cor do Espírito de Deus o qual estava acima à semelhança destas quatro
Criaturas, era âmbar. Âmbar é o verde amarelado. Agora observe: verde amarelado,
âmbar... Oh, Ele é o mesmo ontem... Ele revelou a Si mesmo para Ezequiel no meio da
visão de Ezequiel. Esta Luz que ele viu vindo acima das quatro Criaturas viventes era
verde amarelado. Quando Ele chegou para João, Ele apareceu em esmeralda que é
também uma cor verde amarelada. Ele chega agora para o revelador em verde
amarelado. Ele chega para nós em verde amarelado, a Luz. Ande na Luz; Ele é a Luz.
APOCALIPSE 4 - II PARTE - OS VINTE E QUATRO ANCIÃOS 61-0101 158
Observem.
Vocês estão prontos? Ouçam. Guardem isto agora, apenas recordem, para que vocês saibam.
(Gene, você pode deter esta fita.) Ouçam. (Não, eu não tenho que segurar isto aí; está tudo
correto.) Quero dizer apenas segurar a fita; ela está liberada para a igreja. Observe isto. Agora,
para que você possa saber que a cor da Luz que está com o Senhor, e a Luz do Senhor
que segue o Senhor, isto é o Senhor, é âmbar, verde amarelado. Esta é a mesma cor da
Luz que está conosco hoje, como os cientistas tiraram Sua fotografia: verde amarelado,
âmbar.
APOCALIPSE 4 - II PARTE - OS VINTE E QUATRO ANCIÃOS 61-0101 170 170

Agora,
observe como o Senhor em Sua grande misericórdia nos dá estas coisas. 171 Agora, vamos tomar outro.
Ambos, Ezequiel e João O viram no mistério de Suas cores e Luz, e a chamaram de “cor âmbar.” João mais
tarde... Você que anota seu -- está anotando as Escrituras: I João 1: 5 ao 7. João mais tarde (e ele esteve na
ilha de Patmos por cerca de três anos quando ele escreveu o Livro), quando ele voltou, um velho com seus
noventa, em I João 1: 5 e 7, ele disse: “Deus é Luz.” João teve uma experiência; ele O tinha visto e ele sabia
que Ele era Luz, Luz, Luz Eterna; não, luz cósmica, não, luz de lâmpada, luz elétrica, luz do sol, mas Luz
Eterna. Oh, como eu O amo. “Deus é Luz.”

APOCALIPSE 4 - II PARTE - OS VINTE E QUATRO ANCIÃOS 61-0101 185 (184,Brasil) Mas
quando João O viu nesta cor âmbar, a cor âmbar, Ele cercou e cobriu ao redor como um
halo. Um halo ... [O irmão Branham bate em alguma coisa -- Ed.]...Um halo de cor âmbar
cercava Seu Ser. Vêem? Uma cor, um Deus sobre tudo, através de tudo, e em tudo, mas ali
estão as Sete Eras da Igreja.
APOCALIPSE 4 - II PARTE - OS VINTE E QUATRO ANCIÃOS 61-0101 196 196 Mas
quando João O viu aqui, o que era isto? O dia da redenção havia terminado. Estava tudo
acabado, então ele O viu de volta em Sua condição original, uma cor âmbar. Não apenas a
metade do mundo, isto apenas pode... O sol apenas brilha em uma metade do mundo por vez
(vêem?), enquanto ele gira. Mas quando João O viu, Ele parecia como uma pedra de jaspe
e sardônica, cores âmbar; misturadas juntas, você tem o âmbar. “E o âmbar era a cor ao
redor do trono.” Oh, que coisa. Oh, eu -- eu lhes digo, que apenas... poderíamos apenas seguir
e seguir. 197, Sete Espíritos, sete cores, sete eras da Igreja, sete ministérios, sete luzes, tudo
em sete. Deus é perfeito no sete. Deus trabalhou seis dias; no sétimo Ele descansou. O
mundo existirá por seis mil anos, e no sétimo mil será o milênio.

A terceira cor primária no natural é o AZUL. Quando vimos a esta cor na escritura, nós nos
aproximamos a um dos assuntos mais sublimes da Bíblia. Azul é o símbolo da Palavra e Cura
do poder de Deus.
Nós lhe referimos ao capitulo 15 de Números, versículos 38-41. Fala aos filhos de Israel, e
dize-lhes: Que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações; e nas franjas
das bordas ponham um cordão de azul. 39 E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos
lembreis de todos os mandamentos do SENHOR, e os cumprais; e não seguireis o vosso
coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. 40 Para que vos
lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. 41 Eu
sou o SENHOR vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o
SENHOR vosso Deus.
Esta é a razão porque o Céu é AZUL, porque ele nos fala da presença eterna de YAHWEH. A
cor da nação escolhida de Deus, o povo de Israel, é azul, regressando ao tempo de Davi.
Também notamos em Ezequiel 1:26, que o restaurado trono de Davi o qual governará
supremo em toda e terra, sendo o trono de Deus, é falado como um zafiro, safira, o qual é
Azul.
Notamos com interesse extremo, o que a mulher que tinha um fluxo de sangue por dez anos,
disse quando veio a Jesus: “Se tão somente pudesse tocar na orla de seu vestido, eu serei
curada” (Mat.9:21)
A Orla (ou bainha) disse vestido ERA AZUL. Devemos assinalar, porém, que Cristo
imediatamente deu ênfase a sua fé a qual a fez sã, e ela não havia ganhado sua cura pelas
obras da Lei.
Também note cuidadosamente que ela tinha que se ajoelhar, literalmente inclinar-se ante o
Senhor para tocar na bainha de seus vestidos.
Este hábito não foi limitado a esta mulher, porque em Mateus 14:26, encontramos as multidões
seguindo este exemplo e obtendo os mesmos resultados.
O profeta Zacarias, simbolicamente falando, disse do dia quando todas as nações serão
curadas.
Ele disse em 8:23, que dez homens foram de cada nação “dez homens, de todas as línguas
das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: Iremos convosco, porque
temos ouvido que Deus está convosco.”
Este é dia quando a maldição será tirada e o deserto florescerá como uma rosa.
APOCALIPSE 4 - II PARTE - OS VINTE E QUATRO ANCIÃOS - 01 de janeiro de 1961 - 172
Observe, vamos começar lá atrás agora e ver onde estamos. No terceiro versículo ainda,

não estamos? Vamos consegui-lo? Eu espero. Correto.
E o que estava assentado era na aparência como a pedra jaspe e sardônica; e o arco
celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda, verde amarelado.
173 Agora, arco-íris, você observa que era um arco-íris. Vamos voltar em Gênesis 9 e
descobrir em Gênesis 9: 13. E encontraremos aqui atrás o arco-íris, quando um arco-íris
primeiro apareceu. Gênesis capítulo 9, e começaremos com o versículo 13, Gênesis 9: 13.
Todos vocês gostam disto? Oh, eu amo isto. Eu não apenas gosto disto; eu amo isto. Veja.
O meu arco tenho posto na nuvem; este será por sinal,... (Observe.) ...sinal do concerto
entre mim e a terra... (O que? “Entre Mim e Noé”? Não. “Entre Mim e a terra.”) E acontecerá
que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me
lembrarei do meu concerto, que -- que está entre mim e vós...(Agora, Ele volta para Seu
concerto entre eles, mas o pacto do arco-íris.)...
174 Veja, o concerto era vida para Noé, que Ele o havia poupado, mas o concerto que Deus
fez Consigo mesmo foi um arco-íris, que Ele não... Agora, eu lhe mostrarei qual era o concerto
de Noé para com Deus, em um minuto. Mas este aqui era o próprio concerto de Deus
Consigo mesmo (Amém.), um arco-íris.
Agora que temos nossas três cores primárias, permita-me fazer um quadro pequeno
misturado. No natural se misturamos MARELO e AZUL, o resultado é VERDE.
No espiritual misturar juízo AMARELO e AZUL (a Palavra ou Poder e Deus) nós pusemos
verde (a cor da imortalidade)
SALMOS 1:3 Salmos 1:3. "Y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que que
da su fruto en su tiempo: Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará."
Verde é o símbolo da vida, ressurreição em cada primavera, etc. na vara de Arão que brotou,
(posta na arca do Pacto), está o símbolo de seleção e ressurreição. Número 17:8.
Permita-nos misturar duas cores mais. No natural, se misturamos VERMELHO e AZUL, o
resultado é PÚRPURA. (violeta)
No espiritual quando tomamos VERMELHO (AMOR) e AZUL (Verdade, a Palavra é a
Verdade) o resultado será Púrpura (Sacerdócio, mediador- o qual vem por Amor).
Noé olhando no arco íris viu sete passos (o numero de perfeição espiritual), principiando com
Deus dando a seu Filho por Amor; indo através de juízo, sendo guiado em toda verdade pela
palavra de Deus que é a Verdade, manifestando Vida Eterna e imortalidade e finalmente
Sacerdocio; o qual é serviço, cumprindo assim APOCALIPSE 5:10 , "Y nos haz hecho para
nuestro Dios reyes y sacerdotes: y reinaremos en la tierra."
Agora que temos posto cuidadosamente o modelo de cor na Bíblia, a saber assim;
VERMELHO= Amor;
AMARELO = Juízo;
AZUL = Verdade o qual é a Palavra Vindicada;

VERDE= Vida, Imortalidade;
PÚRPURA = Realeza ou sacerdócio;
permita-nos voltar uma vez mais a uns poucos gravados para ver como se usa esta
progressão da cor.
A coisa interessante da cor é esta: que uma vez que todas as cores primarias, o Vermelho,
Amarelo e Azul, e a geração destas cores são vertidas de volta juntas chegam a ser uma
grande massa de luz branca da qual se emanou.
Isto era a verdade no principio quando Deus olhou sobre Sua criação. Ele não viu nada mais
que luz branca. Ele viu e era muito bom.
O propósito de enviar ao Senhor Jesus Cristo, o qual uma vez foi representado por um
Carbúnculo e agora tem se tornado uma pedra de JASPE, o propósito de enviá-lo sobre a terra
tem sido para criar uma condição em que ali só seja luz branca de novo;
porque nós estamos dizendo que quando esse grande final chegar não haverá nenhuma
necessidade para o sol ou a luz ou qualquer outra fonte de luz, senão que a Gloria de Deus
(luz Branca) cobrirá a terra como as águas cobrem o mar.
Assim o propósito eterno de Deus se tornará uma realidade, quando o deserto florescerá como
a rosa; quando Deus for TUDO em TODOS; quando o propósito de Cristo chegará a ser uma
realidade; quando o pecado se repartirá um revés fatal; não mais vermelho, não mais
amarelo, somente azul, só isso que pertence a Sagrada Luz Branca, a fonte de toda cor no
mundo como o vemos hoje.
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