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1
Na noite passada, nós examinamos o peitoral do juízo que Deus projetou e disse a Moisés que
Arão, o Sumo sacerdote, deveria usar.
2
Êxodo 28:29-30 Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu
coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Também porás no
peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do
Senhor: assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor
continuamente.
3
Deus desenhou este peitoral do Juízo e deu a Moisés. Era para ser usado sobre o coração de Arão,
o Sumo sacerdote, quando ele entrasse na presença de Deus.
4
Agora, como você acha que Moisés mostrou este projeto? Você acha que Deus somente falou as
Palavras e Moisés escreveu o que Ele disse, e depois então teve que decifrar o que isso significava? Posso
ler para você o que Moisés escreveu. Ouça, e se eu pedisse a cada um de vocês para me fazer um
desenho, e eu reunisse esses seus desenhos que pudessem todos terem quatro fileiras de três pedras cada
uma, a forma das pedras, do tamanho e o peso das pedras, etc, não seriam o mesmo.
5
Êxodo 28:17-20 E o encherás de pedras de engaste, com quatro ordens de pedras; a ordem de um
sárdio, de um topázio, e de um carbúnculo; esta será a primeira ordem; e a segunda ordem será de uma
esmeralda, de uma safira, e de um diamante; e a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata, e de
uma ametista; e a quarta ordem será de um berilo, e de um ônix, e de um jaspe; engastadas em ouro
serão nos seus engastes.
6
E assim nós fazemos a pergunta novamente: como Deus deu este projeto a Moisés? E o apóstolo
Paulo nos dá a nossa resposta em Hebreus 8:5 Os quais servem de exemplo e sombra das coisas
celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo; porque foi dito:
Olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. E se Deus lhe disse para fazer todas as
coisas pertinentes ao Tabernáculo conforme o modelo que ele viu no céu, então Moisés também mostrou
o modelo do peitoral do juízo. Portanto, Moisés foi capaz de vê-lo, e então, quando Deus falou com ele as
palavras registradas em Êxodo 28, ele entendeu perfeitamente o que Deus tinha em mente por aquelas
Palavras.
7
O peitoral foi projetado com os nomes das doze tribos gravadas nas pedras que foram colocadas
em quatro fileiras de três pedras cada. Cada uma dos doze pedras representava uma tribo de Israel e,
portanto, todo o povo de Israel. Quando o Sumo sacerdote entrava na presença de Deus, ele carregava
sobre o seu coração os nomes de cada tribo de Israel, que é a herança de Deus. O peitoral continha 12
pedras preciosas.
8
O peitoral consistia de duas partes, que formavam uma bolsa, e na qual eram mantidas as duas
pedras sagradas, chamadas de Urim (representando a luz e a excelência) e Tumim (representando a
perfeição e a conclusão).
9

Levítico 8:8
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Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o Urim e o Tumim.
10
Essas pedras eram instrumentos ordenados por Deus os quais o Sumo Sacerdote utilizava para
inquirir a Deus com relação aos filhos de Israel.
11
O Urim e Tumim eram duas pedras preciosas. Quando alguém precisava de uma resposta de Deus
antes de tomar uma decisão importante, eles iriam até o Sumo sacerdote e pediriam a ele para levar a sua
pergunta até à presença de Deus por uma resposta.
12
Hebreus Capítulo 1 (21/08/1957) Agora, no Antigo Testamento, eles tinham três maneiras
diferentes para que eles pudessem conhecer uma mensagem. Primeiro a Lei, que era simplesmente a Lei.
Depois eles tinham um profeta, um sonhador, e tinham o Urim e Tumim. Agora, isto pode ser um
pouquinho profundo. O Urim e Tumim eram o peitoral que Arão usava em seu peito. Nele havia doze
pedras: jaspe, sárdio, carbúnculo e assim por diante. Eles tinham todas as doze grandes pedras no
peitoral mostrando que ele era o Sumo sacerdote de cada tribo, as doze tribos de Israel. Este peitoral
ficava pendurado numa coluna na igreja, e quando um profeta profetizava e eles queriam ter certeza de
que isso estava certo ou não, os profetas ou os sonhadores se colocavam diante deste Urim e Tumim; e
ele contava o seu sonho ou visão, seja o que for que ele tivesse visto. E se as luzes sagradas... Oh, você vê
isto? Deus sempre tratou no estado sobrenatural. A conglomeração, aquelas luzes eram simplesmente
normais até que esta voz saía. E quando a voz atingia aquelas pedras, se não fosse sobrenatural, ela
permanecia quieta. Mas se fosse sobrenatural, todas aquelas luzes refletiam juntas as cores do arco-íris.
Amém. Então aquilo era Deus falando: “Este é o Meu profeta. Esse sonho veio de Mim”. Isso estava de
acordo com o Urim e Tumim que eles julgavam.
13
Hoje nós temos a Palavra de Deus como o nosso Urim e Tumim. Assim como havia duas pedras,
assim temos duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e quando o sermão, ou sonho, ou
visão, ou revelações são faladas, se elas não se alinham com todos os livros, de Gênesis a Apocalipse,
então a lâmpada não acende, não existe óleo, então esqueça.
14
II Timóteo 3:16-17 Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para
redargüir, para corrigir, para instruir em justiça; para que o homem de Deus seja perfeito, e
perfeitamente instruído para toda a boa obra.
15
O Batismo do Espírito Santo (28/09/1958) No Antigo Testamento eles tinham três maneiras de
conhecer uma mensagem: primeiro naturalmente, era a lei, depois através de um profeta, depois através
de um sonho. Agora, a lei era os oráculos escritos que estavam guardados dentro da arca. E aqueles
eram os mandamentos e as leis sobre os mandamentos. E então, um profeta podia profetizar, ou um
sonhador podia sonhar um sonho, pois Deus operava de ambos os modos, com profetas e com sonhos.
“Se houver um no meio de vós que seja espiritual ou profeta, Eu o Senhor tornarei a Mim mesmo
conhecido a Ele em-em-em-em sonhos, e revelarei a Mim mesmo a ele em visões. E se o que ele diz vem a
suceder então ouça-o, pois estou com ele. E se não acontecer não o ouça.” Agora, quando eles tomavam
um profetizador, profeta, ou um sonhador e eles – Ele tinha um sonho ou uma profecia, e eles quisessem
saber se aquilo estava certo ou não, eles o levavam ao que era chamado de Urim e Tumim.
16
Agora, eu sei que pode ser para alguns – alguns de vocês uma palavra um pouco difícil, mas o
que era na realidade o... Arão sendo Sumo sacerdote sobre as-as doze tribos de Israel, ele tinha seis
pedras em cada lado de um peitoral. E cada pedra era a pedra preciosa de cada tribo, como a tribo de
Judá, a tribo de Gade, tribo de Rubem, a tribo de Benjamim. Cada uma tinha uma pedra preciosa. E
então quando eles... A pedra preciosa, ela estaria pendurada em uma das placas na igreja ou na pilastra,
e então quando eles traziam este profeta que tinha uma profecia que ele disse que o Senhor iria fazer
certa coisa... E eles o traziam aqui perante, e ele contava a sua profecia ou ele contava o seu sonho.
Agora, se Deus estivesse naquele sonho ou naquela profecia, aquelas luzes começavam a se misturar e
2
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faziam o reflexo das cores do arco-íris, uma resposta do sobrenatural (Vê? Isso mesmo), harmonizando
com cada pedra ali, cada pedra combinando suas partes juntas, refletindo de volta com a resposta de
Deus: “Este homem é um profeta; ele está dizendo a verdade,” ou: “Esse sonho foi enviado por Mim.”
Mas se aquilo permanecesse quieto e não se movesse, não me importa quão real aquilo poderia parecer,
isso estava errado. Eles não recebiam isso.
17
Que bela ilustração hoje. Agora, o Urim e o Tumim do Antigo Testamento tem terminado, porque
os sacerdócios mudaram. Agora o Urim e Tumim é a Palavra de Deus, a Bíblia. Sim, senhor. Aqui a
Bíblia diz: “Que a palavra de todo homem seja mentira e a Minha verdade.” E não importa quão real
ela pareça quando o homem a está dizendo ou quão real seja seu sonho ou seja sua revelação, se isto cada livro na Bíblia, se toda a Bíblia não reflete a luz sobre nisso, de que isso é a Verdade, esqueça.
Esqueça. Agora, você pode tomar uma pequena parte das Escrituras aqui e dizer: “Jesus fez isto e aquilo
e nós devemos fazer o mesmo.” Você pode fazê-La dizer qualquer coisa que você deseje que Ela fale, mas
isto tem que vir através de todo o caminho e ficar em linha perfeitamente com a Palavra de Deus. Então
está certo. Aquilo é Deus falando assim. Este é o Seu Urim e Tumim.
18
Agora, o Urim e Tumim eram duas pedras, mas havia também as doze pedras que representavam
os filhos de Israel, e quando a luz entrasse em contato com o Urim e Tumim e depois refletisse sobre as
12 pedras que representavam as doze tribos, isso se tornava uma pedra viva, e então ela mostrava que
Deus estava nisso. Agora, como as 12 pedras no peitoral eram uma representação das 12 tribos, assim
hoje, somos representados nas Escrituras como pedras vivas.
19
I Pedro 2:4-6 E, chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas
para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e
sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. (Pedro está
tipificando a Igreja aqui com as pedras do peitoral em que Cristo a Palavra reflete através deles, tornandoos um sacerdócio santo) Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra
principal da esquina, eleita e preciosa.
20
Note que esta pedra principal de esquina é chamada de Eleito por Pedro e que é o seu nome. As
palavras hebraicas “Urim” e “Tumim”, começavam com a primeira e terminavam com a última letra do
alfabeto hebraico revertida em Deuteronômio 33:8. O alfa e o Tau eram as letras do Urim e Tumim que
significam o primeiro e último, ou alfa e ômega. Apocalipse 21:12 Ele é o Alfa e o Ômega, o Princípio e
o Fim.
21
Na Vulgata o Urim é traduzido como “ensinamento”, significando doutrina e instrução. A mesma
palavra em “Urim” que significa “luz” é usada em Gênesis 1:3, “haja luz”.
22
1 Pedro 2:6 Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da
esquina, eleita e preciosa; (O Urim e Tumim eram considerados pedras preciosas) e quem nela crer não
será confundido. (Não será confundido por quê? Porque eles têm o Urim que é a doutrina, e a confusão
está toda acabada) E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas, para os rebeldes, a pedra (Ele ainda
é uma pedra, mas Ele é uma pedra rejeitada) que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da
esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na Palavra, sendo
desobedientes; para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, (E você sabia que a
palavra hebraica para “peitoral” na Versão Autorizada da Bíblia traduziu a palavra hebraica “eleita” como
“peitoral”?) o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes Daquele
que vos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz.
23
A maioria dos estudiosos concorda que Urim e Tumim se traduzem melhor como “Luz” e
“Perfeição”. Observe que esta maravilhosa luz do Urim é a doutrina ou a luz, e o Tumim é a perfeição.
24
Espero que possamos ver a representação do Eleito ou escolhido com o peitoral, que por sinal, a
palavra hebraica para “peitoral” é na verdade a palavra hebraica “escolhido”. E eu espero que nós
entendemos, que é Cristo a pedra preciosa; Ele é o Urim, Ele é a Doutrina, e Ele é a perfeição.
3

Doutrina da Mensagem

25
Agora, a partir daqui eu gostaria de comparar o peitoral do juízo com o peitoral usado por Lúcifer
no princípio. Agora, tanto o peitoral do juízo usado por Arão, como aquele usado por Lúcifer tinha nove
pedras semelhantes. Na verdade, a primeira sobre o peitoral havia quatro fileiras de pedras preciosas com
três pedras em cada fileira. Cada pedra tinha o nome de uma das doze tribos de Israel. O historiador judeu
Flávio Josefo descreveu que essas pedras eram colocadas no peitoral “na ordem do seu nascimento”.
Agora, o irmão Branham disse que a fim de estudar as pedras do peitoral devemos estudar o Livro de
Ezequiel também, e em Ezequiel não fala do peitoral de Arão, mas de Lúcifer.
26
Apocalipse Capítulo 1 (31/12/1960) Oh, amanhã temos uma grande lição, o Senhor permitindo.
Amanhã vamos tomar os juízos; tomamos a pedra sardinha, ver o que ela representa, que parte ela
desempenhou. E tomamos o jaspe, e tomamos todas as outras pedras, e levamos todas elas até Ezequiel,
de volta para Gênesis, de volta para Apocalipse, descendo no meio da Bíblia, atá-las juntas, essas
diferentes pedras e cores, e assim por diante. E, então, trazê-la diretamente de volta a isso e ver se isso
não está certo. Vê? Ver se não é a mesma cor e tudo, exatamente a mesma coisa. E o mesmo Espírito
Santo, o mesmo Deus, mostrando os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, fazendo a mesma coisa,
assim como Ele prometeu...
Sardônia – “odem”. Vermelhidão.
Da raiz de Adão = Peles vermelhas de
carneiros; Êxodo 25:5 26:14, 35: 7,23
36: 19,34; Provérbios 23:31; Isaías
1:18. Vermelho e branco listrado
calcedônio.

Topázio – “pitdah”. Jó 28:19.
Derivação estrangeira de “dchiy” =
Um tropeço ou queda.

Diamante – “yahalom” de “halam”
= conhecido por sua dureza para ferir,
golpear, bater com martelo –
Yahalom. Pedra preciosa conhecida
por dureza, de Halam – ferir; poderia
ser de cristal de quartzo ...?

Berilo – “tarshiysh” - jaspe amarelo;
o berilo puro é incolor e transparente
e, na verdade, tem um sabor doce. O
berilo
cristaliza
no
sistema
hexagonal.

Ônix – “shoham” – branquear. Da
raiz “chavach”, fenda na rocha, lugar
de esconderijo para perfurar, espinho,
espeto, espinheiro, alternando bandas
paralelas de listras pretas e brancas de
calcedônia 7 opala.
Esmeralda – “nophek” = Brilhar.
Um berilo que é de cor verde por
pequenas especificações de cromo.

Jaspe – “yashphew” – que significa
polir. Pedra opalescente verde-escuro.
Êxodo 28:20 e Apocalipse 21:18

Safira – “cappiyr” – par; da raiz
“caphar”
=
recontar,
contar,
escrivão,
contador,
conversar,
ensaiar.

Carbúnculo –
“bareqeth” =
relâmpago, piscando. Um piscar,
ponta de seta, lançar um raio.

Ouro como uma pedra

27
Ezequiel 28:13 Estiveste no Éden, jardim de Deus; de toda a pedra preciosa era a tua cobertura:
sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro; em ti se faziam
os teus tambores e os teus pífaros; no dia em que foste criado foram preparados.
Judá - Sardônia - (Vermelho)
Sardônia - “odem”. Vermelhidão. Da
raiz de Adão = Peles vermelhas de
carneiros Êxodo 25:5 26:14, 35: 7,23
36: 19,34; Provérbios 23:31; Isaías
1:18. Vermelho e branco listrado
calcedônio.
Ruben – Esmeralda - (Verde)
Esmeralda “nophek” = Brilhar. Um
berilo que é de cor verde por pequenas
especificações de cromo.

Issacar - Topázio - (Verde claro)
Topázio - “pitdah”. Jó 28:19.
Derivação estrangeira de “dchiy” = Um
tropeço ou queda.

Zabulon - Carbúnculo (Vermelho
profundo)
Carbúnculo- “bareqeth” = relâmpago,
piscando. Um piscar, ponta de seta,
lançar um raio.

Simeão - Safira -(Azul Profundo)
Safira – “cappiyr” – par; da raiz
“caphar” = recontar, contar, escrivão,
contador, conversar, ensaiar.

Gad – Diamante - (Transparente)
Diamante – “yahalom” de “halam” =
conhecido por sua dureza para ferir,
golpear, bater com martelo – Yahalom.
Pedra preciosa conhecida por dureza, de
Halam – ferir poderia ser de cristal de
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Efraim - Jacinto – (Vermelho)
Jacinto – “leshem” - Hadade poderoso Jacinto amarelo, laranja ou
vermelho, usado para gravar selos e
difícil de polir.
Dan - Berílio - (Verde azulado)
Berilo – “tarshiysh” - jaspe amarelo, o
berilo puro é incolor e transparente e, na
verdade, tem um sabor doce. O berilo
cristaliza no sistema hexagonal.

Manasses -Ágata - (Branco e
vermelho)
Ágata – “shbho” - de uma raiz não
utilizada para brilhos e serpentinas, cujo
significado pode sugerir uma chama.
Chamado de “jaspe sanguíneo”.
Aser - Ônix - (Branco azulado)
Ônix – “shoham” – branquear. Da raiz
“chavach”, fenda na rocha, lugar de
esconderijo para perfurar, espinho,
espeto, espinheiro, alternando bandas
paralelas de listras pretas e brancas de
calcedônia 7 opala.

Benjamin - Ametista (Púrpura)
Ametista – “achlamah” - violeta-roxo
pedra de cor da raiz de “chalam”,
sonhar para ser saudável, restaurar a
saúde.
Naftali - Jaspe - (Verde)
Jaspe – “yashphew” – que significa
polir. Pedra opalescente verde-escuro.
Êxodo 28:20 e Apocalipse 21:18.

28
Observe, havia 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote e no peitoral de Lúcifer havia apenas
nove.
29
Êxodo 39:10-14 E engastaram nele quatro ordens de pedras; uma ordem de um sárdio, de um
topázio, e de um carbúnculo; esta era a primeira ordem; e a segunda ordem de uma esmeralda, de uma
safira e de um diamante; e a terceira ordem de um jacinto, de uma ágata, e de uma ametista; e a quarta
ordem de um berilo, e de um ônix, e de um jaspe, engastadas em engastes de ouro. Estas pedras, pois,
eram segundo os nomes dos filhos de Israel, doze segundo os seus nomes; como gravuras de selo, cada
uma com o seu nome, segundo as doze tribos.
30
Os três que estavam faltando era a terceira fila completa. A 7ª, 8ª e 9ª pedras. E nós queremos
examinar estas pedras para ver o que era diferente sobre o peitoral dele para o que Miguel usava, pois
Miguel era Cristo, e Ele e Lúcifer conduziram na adoração de Deus no princípio.
31
A 7ª pedra = Lesem = “Leshem”; lincúrio ou jacinto, é uma pedra para gravação de selos e difícil
de polir. Com um poder de atração de âmbar. A atratividade elétrica de âmbar. Lesem era uma palavra
estranha à língua hebraica.
32
A 8ª pedra = Ágata = [Segundo a Concordância de Strong] “shebho”, que é estranho à língua
hebraica. A lenda diz que ágata era mais agradável e persuasivo e lhe deu graça com Deus. Dava força e
curava da insônia para dar-lhe sonhos agradáveis e ganhar riquezas. “shbuw” {Sheb-oo'} procedente de
uma raiz não utilizada (provavelmente idêntica à de 7617 com a ideia de subdivisão em lampejos ou raios
[veja 7632] significando brilhar; DITAT - 2311e; n. f. 1) um pedra preciosa (no peitoral do sumo
sacerdote); a) provavelmente uma ágata.  שבה07617 shabah, uma raiz primitiva; DITAT - 2311; v. 1)
levar cativo; 1a) (Qal); 1a1) levar cativo; 1 a 2) cativo (particípio); 1 a 3) levar cativo; 1b) (Niphal) ser
levado cativo; 7632 shabiyb, procedente da mesma raiz que 7616; DITAT - 2310a; n. m.; 1) chama; 1a)
sentido duvidoso.
33
9ª pedra = Ametista = “achlamar” e em um sentido é chamada de ametista significando “não
bêbado”. O mesmo na Vulgata. De cor púrpura. Teofrasto disse que se parecia com o vinho de cor
vermelho. Uma reivindicação antiga dizia que alguém que bebesse vinho de uma xícara de ametista não
ficaria bêbado. A violeta pálida ou roxo profundo. O quartzo roxo. Pensado para vivificar a inteligência
do proprietário. Proteger de doença, dar ao soldado a vitória; proteger o proprietário do mal. Hoje usado
por bispos da igreja romana, achlamah {akh-law'-maw}; talvez a partir de 2492 (e, assim, pedra de
sonho); 1) ametista, uma pedra preciosa na terceira fila na estola sacerdotal, o peitoral de juízo usado pelo
Sumo sacerdote. A transliteração da palavra Septuaginta. A identificação não é certa, mas é uma pedra
roxa, talvez um corindo ou vermelho ou marrom jaspe.
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34
Ezequiel 28:12-16 Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe:
Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura.
Estiveste no Éden, jardim de Deus; de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio,
diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro; em ti se faziam os teus tambores e
os teus pífaros; no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e
te estabeleci; no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras
nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniqüidade em ti. Na multiplicação
do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste; por isso te lancei, profanado, do monte
de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas.
35

As pedras que não estavam no peitoral de Lúcifer eram as seguintes:

Efraim
Jacinto
(Vermelho) - Selo
Jacinto – “leshem” Hadade - poderoso Jacinto
amarelo,
laranja
ou
vermelho, usado para
gravar selos e difícil de
polir.

Manassés
Ágata (Branco e vermelho)
Purificado pelo Sangue
Ágata – “shbho” - de uma
raiz não utilizada para brilhos
e
serpentinas,
cujo
significado pode sugerir uma
chama.
Chamado
jaspe
sanguíneo.

Benjamin
Ametista
(Púrpuro) - Cura
Ametista – “achlamah” violeta-roxo pedra de cor da
raiz de “chalam”, sonhar
para ser saudável, restaurar a
saúde.

36
Leshem, procedente de uma raiz não utilizada de significado incerto; DITAT - 1130; n m; 1) uma
pedra preciosa; 1a) uma pedra preciosa no peitoral do Sumo sacerdote; 1a1) provavelmente jacinto ou
lincúrio.
37
Ezequiel 28:12-16 Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe:
Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura.
Estiveste no Éden, jardim de Deus; de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio,
diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro; em ti se faziam os teus tambores e
os teus pífaros; no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e
te estabeleci; no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras
nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniqüidade em ti.
38
Vamos parar aqui por um momento e decompor os atributos deste ser criado. “Tu eras o selo da
soma”... Significando por um selo. O irmão Branham disse que o selo não pode ser colocado até que o
item estivesse cheio. Portanto ele encheu a soma. SOMA = “tokniyth” da palavra raiz “to'-ken”, o que
significa “o padrão”. Em seguida, lemos que ele era “cheio de sabedoria”... CHEIO = “maw-lay” que
significa “plenitude”... A sabedoria vem da palavra hebraica chokmah hok-mah, sabedoria na
administração, e vem da palavra raiz “chakam”, que significa “ensinar sabedoria”. Então vemos que ele
era um líder na administração e no ensino e na adoração.
39
Em Casamento e Divórcio (21/02/1965), o irmão Branham disse: Você sabia que Satanás foi coigual com Deus um dia? Claro que foi, tudo menos um criador; ele foi tudo, estava à mão direita de Deus
nos céus, um grande líder querubim.
40
O Selo do Anticristo (11/03/1955) § 18 O braço direito do Deus Todo-Poderoso foi Lúcifer, o
filho da manhã. No princípio, Deus concedeu a ele quase cooperadores com Ele; ele foi um cooperador,
de certa forma igual com Ele; Satanás só não podia criar. Deus é o único Criador, porém Satanás tomou
algo que Deus criou e o perverteu de volta em alguma outra coisa, maligna. E agora note, quando
6
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Caim e Abel, uma belíssima figura disso... Caim e Abel nada mais eram do que a prefigura de Judas e
Jesus.
41
Jó, o Servo de Deus (23/02/1955) § 12 Assim que Satanás... Você conhece o velho – o argumento
é: por que não poderia Deus ter contornado tudo isso, e não ter tido nada disso? Mas Deus ao colocar
Satanás quase co-igual com Ele, Satanás tomou as coisas de Deus e as perverteu para os maus
pensamentos, e por aí começou a perverter as coisas para o mal em vez do bem.
42
Assim Resplandeça a Vossa Luz Diante dos Homens (03/09/1961) Você sabe o que causou a
primeira batalha no Céu? Foi quando Lúcifer estabeleceu um nível melhor de pessoas, obteve uma
melhor classe de Anjos, pensava ele, grande, um reino maior, mais brilhante, um reino mais brilhante
do que Miguel tinha. E ele foi chutado para fora do Céu. Vê de onde vem a “classe”? Fique longe da
classe.
43
Cristo é o Mistério de Deus Revelado (28/07/1963) Note, nestes últimos dias, Lúcifer está
fazendo a mesma coisa. Vocês podem ver isto? O diabo fazendo a mesma coisa, edificando uma igreja
híbrida, por membros híbridos, híbridos pelo conhecimento em vez da Palavra, pelos homens intelectuais
em vez do homem nascido de novo, edificando um reino intelectual que superará em excelência ao
pequenino rebanho de Cristo. Vê? O que é que fez isso? Anjos caídos. A Bíblia disse que foram anjos
caídos que deram ouvidos a Lúcifer em vez de Cristo, a Quem eles uma vez pertenceram. Isso está
correto? Agora ouça com atenção. Anjos caídos, que tipo de anjos? Lutero, Wesley, católico,
pentecostais, que não mantiveram o seu primeiro estado como os anjos fizeram, e têm caído em
organizações, como o poder principal de Lúcifer em Nicéia... E o que eles fizeram? Organizaram uma
grande associação ecumênica de ministros, para fazer uma imagem à besta, como a Bíblia disse. E
edificando uma economia cristã que fechará as portas desta igreja e de outras como esta. Está vendo
Lúcifer em seu trabalho? Eu estou tentando lhe trazer a tríplice revelação, ou o mistério de Deus. O que
eles fizeram? Venderam-se por arrazoamentos de sabedoria e educação como fez Eva, como os anjos
caídos fizeram. Wesley foi um homem de Deus; mas o que seguiu a ele? Anjos caídos se meteram nisto. O
que eram os anjos antes? Seres criativos de Deus, porém deixaram-se enganar pela sabedoria de Lúcifer,
deixaram-se enganar por Lúcifer, pela sabedoria de Lúcifer. E você está vendo no que eles se tornaram?
Anjos caídos. E organizações de homens de Deus que têm saído para estabelecer as verdades na terra,
antes que a Verdade pudesse seguir adiante e proclamar e chegar à verdadeira revelação de Cristo,
anjos caídos entraram e assumiram o controle disto e fizeram denominações disto.
44
O Único Caminho Provido Por Deus (31/07/1963) § 56 Lúcifer, no princípio, queria construir
para si mesmo um reino que fosse maior e mais bonito do que o Reino de Miguel, Cristo. Essa era a
sua ambição de conseguir algo assim. E o que ele começou a fazer para isso? Ele tomou anjos caídos
que tinham perdido o seu primeiro estado. Ele precisou fazer isso. E hoje Lúcifer tem entrado na igreja,
e tirado a Palavra, e injetado denominações, e ele está construindo uma igreja, o movimento
ecumênico que está acontecendo agora, para reunir todos os protestantes juntos, e completamente
entrarem na católica. E esse papa que eles têm agora, para fazer a mesma coisa, exatamente o que a
Escritura disse que iria fazer. E por meio do que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso por homens
desses grandes movimentos ecumênicos, que não conhecem a Deus; e muitos deles nos pentecostais,
porque eles estão fazendo o mesmo. O que é isso? Ele está fazendo isso com os anjos caídos, luteranos
caídos, metodistas caídos, pentecostais caídos, que perderam o seu estado original da Palavra de Deus,
e ir direto de volta para fazer um grande movimento ecumênico. Mensageiros caídos, mensageiros que
uma vez ficaram com a Palavra, mas venderam sua primogenitura e uniram-se com o mundo...
45
O Deus Desta Era Maligna (01/08/1965) § 79 O pecado nunca começou no jardim do Éden; ele
começou no Céu quando Lúcifer, o filho da manhã, se exaltou em beleza e queria um reino mais
bonito do que aquele de Miguel. E ele pensou que Deus habitava na beleza. E observe Caim. Ele não
queria nenhum sacrifício de sangue. Ele veio e ofereceu o fruto ou as belezas dos campos sobre o seu
7

Doutrina da Mensagem

altar. Muito religioso, fez tudo exatamente como Abel fez, ofereceu um sacrifício, caiu diante de Deus em
adoração, obediente em cada maneira, mas sem a revelação da Palavra. E a Palavra foi desde o
princípio o plano de Deus. Mas Deus revelou através da revelação a própria coisa que Ele vindicou e
concordou com aquilo que estava certo: não a religião, não um altar, não pertencendo à igreja, não
fazendo um sacrifício, não sendo sincero, mas através da revelação da Palavra de Deus. Deus lhe
revelando que sua mãe não apanhou uma maçã que a serpente lhe deu, mas que ela teve uma relação
sexual com a pessoa de Satanás na forma de animal, não um réptil, mas o mais inteligente, o mais sutil
de todo o campo...
46
“Tu eras o querubim ungido para cobrir”. Ele foi o querubim ungido e consagrado que cobre. A
palavra é “cakak”, que significa “sombrear” ou “pairar sobre”... . “E Eu te estabeleci assim”... Deus o fez
assim. Deus o criou para liderar na adoração com Miguel, e Deus o colocou sobre livre arbítrio sabendo
que isso produziria a sua própria queda e a queda de outros. Se você não crê nisso, então você não crê que
Deus sabia de antemão todas as coisas e que ordenou alguns para a condenação, e nesse caso há várias
Escrituras que você precisa arrancar de sua Bíblia.
47
Semente da Serpente (28/09/1958) Qual é o mais forte, como eu disse, o Salvador ou o pecador?
Que tem mais força? Então o mais forte teve que permitir o menor. E Ele só faz isso para a Sua glória.
Quando Ele criou Lúcifer, Ele sabia que ele seria o diabo. E Ele teve que deixá-lo existir para mostrar
que Ele era o Salvador, o Cristo. Ele teve que deixar isso acontecer dessa maneira.
48
“Perfeito eras...” (completo, inteiro, terminado) “em todos os teus caminhos” (curso da vida).
“Até que se achou iniqüidade em ti”. Esta palavra “iniquidade” significa “falta de sábia justiça”, desviar.
Este se desviou da verdade, e ele é o progenitor daqueles que se desviam da verdade. Jesus nos diz como
essas duas formas de vida vieram a crescer lado a lado com o outro na Sua parábola do joio e do trigo.
49
Agora, nós sabemos que no princípio Deus primeiro deu à luz ao Seu Filho Jesus. Ele não era
Deus o Filho, mas Ele era o Filho de Deus. Então, imediatamente, este Filho de Deus, que veio como uma
pequena luz, começou a ser usado por Deus para produzir a criação de Deus.
50
Em continuidade com Perguntas e Respostas § 26, o irmão Branham passou a dizer: Agora,
“Nenhum homem jamais viu o Pai”. Nenhum homem pode ver Deus na forma corporal, porque Deus
não está em forma corporal, Deus é um Espírito. Vê? Tudo bem. “Ninguém viu o Pai, mas o Filho
unigênito do Pai, O fez conhecer”. João 1... Vê? Agora, mas observe agora, não há nada; há somente
espaço. Não há luz; Não há trevas; não há nada; simplesmente nada parece. Mas existe um grande Ser
sobrenatural, Jeová Deus... (Parágrafo 28) Agora observe. Então após um tempo, eu começo a ver uma
pequena e sagrada Luz começando a se formar, como um pequeno Halo ou algo; você somente poderia
ver isto pelos olhos espirituais para olhar agora, enquanto estamos olhando, toda a igreja agora.
Estamos de pé sobre um grande corrimão, observando o que Deus está fazendo. E nós vamos chegar até
a esta pergunta aqui e você vai ver como Ele traz isso. Agora, não há ninguém que tenha visto a Deus, e
a próxima coisa que começamos a ver, olhando pelos olhos sobrenaturais, vemos uma pequena e branca
Luz formando-se ali. O que é isto? Isto foi chamado pelos leitores da Bíblia de “Logos” ou “o ungido”,
ou “a unção”, ou a – como eu ia dizendo, a parte de Deus que começou a se desenvolver em algo para
que os seres humanos pudessem ter algum tipo de ideia do que Isto era; isto era uma pequena Luz
movendo-se. Isso era a Palavra de Deus. Agora, Deus deu Ele mesmo luz a este Filho o qual era antes
mesmo que houvesse um átomo. Isso foi... Veja. Jesus disse: “Glorifica-Me Pai, com a glória que Nós
tínhamos antes da fundação do mundo”. Veja, lá atrás no além...
51
Observe que o irmão Branham assinala que isso era uma parte de Deus que veio em um processo
de nascimento e que trouxe à luz um Filho.
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52
Como o irmão Branham continuou em Perguntas & Respostas Sobre Gênesis, na página 32, ele
continua a dizer: “Agora, em São João 1 Ele disse: “No princípio era a Palavra”. E a Palavra era Deus.
E a Palavra se fez carne e habitou entre nós”. Deus mesmo revelando-Se, chegando a ser um ser
humano, observe como Ele fez isso. Agora, lá atrás então, quando este pequeno Halo veem... Agora, nós
não podemos ver nada ainda, a não ser pelos olhos sobrenaturais é que vemos um halo parado ali.
Agora, esse é o Filho de Deus, o Logos. Agora, posso vê-Lo brincando ao redor como uma pequena
criança diante da porta do Pai, com toda eternidade. Vê? E agora, então em Sua mente criativa, Ele
começa a pensar no que as coisas seriam, e eu posso ouvi-Lo dizer: “Haja luz”. Quando Ele disse, um
átomo explodiu e o sol veio à existência.
53

O Filho de Deus foi o primeiro nascido de Deus, mas a primeira criação foram os anjos.

54
As Cinco Identificações (11/09/1960 § 177 A primeira coisa que Ele criou foi anjos para adoráLo, então Ele Se torna Deus.
55
O Cristo Identificado de Todas as Eras (09/04/1964) § 25 “No princípio era a Palavra”. Antes
que Ela fosse até mesmo expressada, era um pensamento, atributo. Neste pensamento Ele era para ser
Deus. Provavelmente criou os anjos primeiro, então Ele foi adorado, Ele era Deus.
56
Agora, eu creio que a primeira coisa criada foi Lúcifer, porque ele foi chamado de filho da
manhã, e nós sabemos que a manhã ou a estrela da manhã é O Filho de Deus.
57
Influência (15/03/1964) § 37 Observe os serafins celestiais, com coberturas sobre suas faces.
Agora, os serafins são os queimadores de sacrifício, que é uma das mais elevadas ordens de anjos. Eles
estão ao lado dos querubins. Há anjos, e depois os serafins, e depois os querubins. E os serafins são
realmente os queimadores de sacrifício, criando um caminho para a aproximação dos pecadores, uma
alta ordem real de santidade no templo de Deus.
58
Apocalipse Capítulo 4 Parte 3 – Trono de Misericórdia (08/01/1961) § 298. Caim e Abel sobem
até aqui para adorar. Então isso deve ter sido um altar que eles guardam (É isso mesmo?) estes
querubins.
59
Apocalipse Capítulo 4 Parte 3 – Trono de Misericórdia (08/01/1961) § 301 Moisés foi levado ao
céu: Moisés foi levado desde a terra até o céu e viu o altar de Deus. Não é isto correto? Estou tentando
provar o meu ponto aqui. Você sabe o que estou tentando fazer, não sabe? Tudo bem. Ele subiu na
Presença de Deus. E quando ele desceu da Presença de Deus, ele disse... Deus disse a Moisés: “Faça
tudo na terra conforme o modelo do céu”. Não é isto correto? Tudo bem. Agora, então quando ele o fez,
quando ele fez a arca da aliança, ele colocou dois Querubins para guardar a arca. Vê o que é isto? Era
o templo... Isto era o altar, os guardas do trono. Os dois querubins, Ele disse: “Molde-os no bronze e
faça suas asas assim,” porque aquilo foi exatamente o que ele viu no céu. Isso é exatamente o que João
viu no céu, estes quatro querubins nos quatro lados da arca do trono no céu. Eles eram os guardas da
arca. Querubins, guardas no propiciatório. Se você deseja ler esta Escritura (nós não temos tempo de
chegar a ela.), anote: Êxodo 25:10 ao 22. Agora, eles guardam o propiciatório quando Deus está na Sua
Glória Shekiná. Onde estava a Glória Shekiná? No propiciatório. Não é isto correto? Eles guardam essa
Glória Shekiná. Hum.
60
Agora, neste ponto, creio que podemos estabelecer que Lúcifer era um co-parceiro de liderança na
adoração a Deus. Ele ensinou, pois ele era um professor. Ele conhece a Palavra de Deus, mas de onde ele
saiu foi por ter acrescentado os seus próprios pensamentos quanto ao que Deus disse. Ele foi perfeito em
todos os seus caminhos até que se achou iniqüidade nele. Ele perverteu a Palavra. Ele A torceu para o seu
próprio interesse. Ele não estava satisfeito em ser um bom mordomo da Palavra de Deus. Ele queria um
reino maior do que o que Miguel (Cristo) tinha.
61
Observe, Paulo chama-lhe de um anjo de Luz em II Coríntios 11:13-15 Porque tais falsos
apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha,
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porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se
transfigurem em ministros da justiça; o fim dos quais será conforme as suas obras.
62
E quando Satanás veio a Jesus, com o que ele veio? Com a Palavra de Deus, porém torcida. Ele
veio a Eva no Jardim como um espírito residente na serpente e com o que ele veio a Eva? Com a Palavra
de Deus, só que torcida. Ele sempre é assim. Essa é sua natureza.
63
Lucas 10:17-18 E voltaram os setenta com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os
demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás, como raio, cair do céu.
64
Então nós vemos que a primeira luz que surgiu foi o Filho de Deus e, em seguida, verificamos que
os querubins foram criados para proteger o altar de Deus. E Lúcifer era o líder querubim ungido. Ele foi
ungido para um ministério da Palavra e ele estragou tudo, acrescentando os seus próprios pensamentos.
65
Ezequiel 28:17 Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria
por causa do teu resplendor; por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti.
66
Observe que foi o seu brilho que corrompeu a sua sabedoria. Esta palavra “brilho” é a palavra
hebraica “yiph'ah” {yif-aw '} significado: esplendor, brilho, brilhante, e vem da palavra raiz “yapha”
que é a mesma palavra que descreve a presença da Shekiná.
67
Deuteronômio 33:2 Disse pois: O Senhor veio de Sinai, e lhes subiu de Seir; resplandeceu desde
o monte Parã, e veio com dez milhares de santos; à sua direita havia para eles o fogo da lei.
68

Jó 37:15 Porventura sabes tu como Deus as opera, e faz resplandecer a luz da Sua nuvem?

69

Salmos 50:2 Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus.

70
Salmos 80:1 Tu, que és pastor de Israel, dá ouvidos; tu, que guias a José como a um rebanho; tu,
que te assentas entre os querubins, resplandece.
71
Assim, vemos que Lúcifer se mostrava como uma luz. E uma vez que o Filho de Deus foi aquela
primeira luz, podemos ver como é que Lúcifer, que também foi uma luz, e que foi feito para satisfazer o
padrão, era o mesmo em todos os detalhes, exceto sem a vida eterna ou a Vida de Deus, pois ele era um
ser criado, e sendo que ele teve um princípio certamente que terá um fim.
72
E assim vemos a grande apostasia que começa no Céu, quando Lúcifer, agora conhecido como
Satanás, foi expulso juntamente com 1/3 dos exércitos do céu que seguiram os seus ensinamentos errados.
Então ele desceu à terra para continuar a guerra contra os filhos de Deus.
73
Apocalipse 12:7-9 E houve batalha no céu; Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e
batalhavam o dragão e os seus anjos; mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E
foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o
mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele.
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