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1
1 Pedro 2:4-9 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. Por isso também na Escritura se contém: Eis que
ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa; e quem nela crer não
será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas, para os rebeldes, a
pedra 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, 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.
2
Vamos inclinar nossas cabeças em oração. Pai celestial, estamos estudando as
cores da Tua grande fonte da vida nas últimas sete semanas e estamos muito gratos pela
visão que Tu tens dado a nós através de Tua Palavra e do Teu Profeta para este
entendimento. Saber que Tu não tens somente nos soletrado as Tuas grandes promessas
por uma Palavra Viva, mas que Tu tens escrito nos céus e na atmosfera acima, para que
possamos sempre estarmos atentos a olhar para cima, de onde vem a nossa
esperança. Agora nós pedimos para que nos abençoe novamente esta manhã, para que
possamos compreender melhor esta grande vocação de Reis e Sacerdotes segundo o
qual fomos chamados, pois pedimos isto no Nome de Jesus, Teu primogênito e mais
obediente Filho. Amém.
3
Em nosso estudo sobre as pedras do peitoral e as pedras fundamentais da Nova
Jerusalém, descobrimos que estas pedras representam os filhos de Deus. No peitoral do
Antigo Testamento, eles representavam os filhos de Israel e na Fundação da Nova
Jerusalém eles representam os Seus eleitos, o povo chamado para fora, Sua
Noiva. Vimos como no Antigo Testamento, o Urim representava luz e o Tumim
representava perfeição, ou em outras palavras, “luz perfeita”, e deste modo a “Luz
Vindicada”. E nós sabemos que Tu és o mesmo e não muda. Por isso que o Teu Urim e
Tumim hoje também devem ser a luz perfeita ou a luz vindicada.
4
Vimos também que a palavra para “Urim” também é traduzida na Vulgata como
a palavra “doutrina”, e assim vemos a importância mais uma vez da doutrina, na medida
em que representa um papel muito importante na nossa vinda à perfeição ou
conclusão. Vimos também que o fundamento da Nova Jerusalém possui 12 fundações
ou 12 pedras de alicerce e estas representam a doutrina dos 12 apóstolos como nos disse
o apóstolo Paulo.
5
Na semana passada, nós examinamos Apocalipse capítulo 21, que trata da Nova
Jerusalém e descobrimos que o versículo 19 falava de três atributos relacionados aos
fundamentos da Nova Jerusalém.
E (1) os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a (2)
pedra (3) preciosa...

6
Na semana passada nós nos concentramos no primeiro, que é a própria
fundação, e descobrimos que ela fala da doutrina do fundamento dos apóstolos, que é a
doutrina que eles não somente possuem, mas com a qual eram completamente
identificados.
7
Efésios 2:19-22 Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas
concidadãos dos santos, e da família de Deus; edificados sobre o fundamento dos
apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina; no qual
todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. No qual também
vós juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito.
8
As Setenta Semanas de Daniel (06/08/1961) § 133 Agora observe, a era da
igreja... Ouça com atenção agora. Não perca isto. A era da igreja veio a partir do
início da Reforma, de Lutero, lá atrás nos tempos onde as pedras da fundação foram
colocadas, que era a doutrina dos apóstolos.
9
Podemos contrastar esta citação também com outra na qual o irmão Branham
nos assegura de que deve haver uma fundação para a nossa doutrina, e ela deve ser a
Bíblia, pois ele diz na mensagem Por que Não Somos Uma
Denominação? (27/09/1958) § 64 Agora observe. E a besta que era e já não é... é o
oitavo, e é dos sete... (a natureza do sétimo)... e vai à perdição. Qualquer um sabe o que
“perdição” significa, é “inferno”. E observe onde ele subiu: do inferno. O que é isso?
O poço do abismo. Não há nenhuma base para a doutrina católica. Não há nenhuma
Bíblia para a doutrina católica.
10
Agora, esta manhã vamos examinar mais de perto as pedras que compõem a
fundação, as quais o irmão Branham disse que as 12 fundações eram a doutrina dos 12
apóstolos. Portanto eu quero examinar mais de perto o que foi essa doutrina que compõe
a base doutrinária da Nova Jerusalém.
11
Para começar, elas são chamadas de pedras preciosas e a razão disso é porque
elas são consideradas jóias, pois que elas são preciosas. Mas vamos olhar mais de perto
para estas pedras, pois sabemos que Jesus é falado diretamente como o Precioso. Para
começar vamos ler Apocalipse 21 novamente.
12
Apocalipse 21:19 E os fundamento(s) (observe que está no plural, muitas
fundações, de fato 12 fundações) do muro da cidade estavam adornados de toda a (2)
pedra (3) preciosa.
2) “Preciosa”: Timios (grego) {tim'-ee-os} 1) de grande preço ou que seja
precioso; 2) realizada em honra, em estima, especialmente caro.
13
Agora, antes de olharmos para as pedras, devemos primeiro entender que elas
são descritas como preciosas, o que significa que houve um grande preço pago por elas.
14
Lucas 14:28-30 Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta
primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não
aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que
a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não
pôde acabar.
15
Tiago 5:7-9 Sede pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Eis que o
lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba
a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações;
porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os
outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta.

16
Eu 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 entendamos que Cristo é a pedra preciosa,
Ele é o Urim, Ele é a Doutrina, e Ele é a Perfeição.
17
1 Pedro 2:6-9 Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião
a pedra principal da esquina, eleita e preciosa; (O Urim e o Tumim foram
considerados pedras preciosas). E quem nela crer não será confundido. (Por quê?
Porque eles têm o Urim, que é a doutrina, e com a doutrina a confusão vai embora) E
assim para vós, os que credes, é preciosa, mas, para os rebeldes, a pedra (Ele ainda é
uma pedra, porém 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 “escolhido” 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; (para este Urim e
Tumim)
18
Agora, temos mostrado que Cristo é a pedra preciosa que foi rejeitada pelos
construtores. Não que Ele não coubesse, é que eles simplesmente não sabiam o que
fazer com Ele. E porque eles não sabiam onde posicionar a Ele e Seu ministério, eles O
rejeitaram. E, no entanto, descobrimos que as pedras de fundamento que é a doutrina
dos apóstolos também são identificadas com Cristo, pois Ele é a doutrina. E Ele sendo a
pedra preciosa é uma espécie de primícias daquelas outras que compõem a base, ou seja,
os eleitos.
19
I Coríntios 15:23 Mas cada um por sua ordem: Cristo, as primícias; depois os
que são de Cristo, na Sua vinda (Parousia).
Observe que Cristo é a primícia, e lembre-se que o fruto é o ensinamento da
estação de acordo com o irmão Branham. E a palavra “doutrina” significa
“ensino”. Portanto o fruto é a doutrina, e se Cristo é o primeiro FRUTO ou a primeira
DOUTRINA, então somos e devemos olhar para a outra doutrina que compõe as 12
pedras de fundação.
20

II Timóteo 2:6 O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos.
Agora vamos ler isto com o nosso novo entendimento. O lavrador que trabalha
deve ser o primeiro a gozar dos frutos (doutrinas). Portanto, estamos olhando para a
doutrina e os efeitos que a doutrina tem sobre quem participa dela. Observe, o lavrador
é aquele que cultiva o solo para produzir o fruto, que é a doutrina. Ele trabalha o fruto,
ele trabalha a doutrina para uma finalidade, e que é participar da sua generosidade. E
isso é para uma finalidade, e isso é para sustentar a vida, ou para alimentar a vida que
está dentro dele. Portanto, se Cristo é o primeiro fruto, ou o primeiro a participar da
doutrina, então temos de olhar para o que essa fruta ou essa doutrina fez por Ele.
21
João 7:16-18 Jesus lhes respondeu, e disse: A Minha doutrina não é Minha, mas
Daquele que Me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade Dele, pela mesma doutrina
conhecerá se ela é de Deus, ou se Eu falo de Mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca
a sua própria glória; mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro,
e não há nele injustiça.
Observe que Jesus está nos dizendo que ela não é a Sua doutrina, portanto não é
o Seu fruto, mas de Deus.

22
Mateus 21:42-44 Diz-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras: A pedra, que os
edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo; pelo Senhor foi feito
isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, Eu vos digo que o reino de Deus vos
será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E, quem cair sobre esta
pedra, despedaçar-se-á; e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó.
23
Provérbios 3:9-10 Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte
de todos os teus ganhos; e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os
teus lagares.
24
Romanos 8:22-23 Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente
com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias
do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a
redenção do nosso corpo.
25
I Coríntios 15:20-23 Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito
as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também
a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em
Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem:
Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na Sua vinda.
Lembre-se, como Jesus veio para que devemos fazer.
26
Tiago 1:17-18 Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo
do Pai das luzes, em Quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a Sua
vontade, Ele nos gerou pela Palavra da verdade, para que fôssemos como primícias
das Suas criaturas.
27
Agora, o que a Escritura quer dizer quando nos chama de primícias? Ela está
falando da ressurreição. Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado pelo Pai e dado um corpo
glorificado. Então nós que recebemos o verdadeiro batismo do Espírito Santo
seguiremos após as primícias, e seremos ressuscitados incorruptíveis, exatamente como
Jesus foi ressuscitado sem ver a corrupção no Seu Corpo.
28
Romanos 8:9-14 Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o
Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal
não é Dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do
pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito Daquele que dentre os
mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, Aquele que dentre os mortos ressuscitou a
Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Seu Espírito que em vós habita.
De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne.
Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis; mas, se pelo Espírito mortificardes as
obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses
são filhos de Deus.
29
Israel no Mar Vermelho Parte 1 (26/03/1953) § 72 E Mateus 27 diz que
muitos dos corpos dos santos que dormiam no pó da terra, ressuscitaram, e vieram da
cidade, e apareceram a muitos deles na cidade. Posso ver Sara e Abraão descendo a
rua, dizendo: “Oh, querida, veja ali. Eles mudaram estas coisas um pouquinho. Veja
aqui como isto se parece.” Alguém diz: “Quem é aquele casal ali? Parece que são
estrangeiros.” Eles disseram: “Fomos reconhecidos.” Desvaneceram-se da vista deles,
como Ele passou pela parede, sabe, e eles nem mesmo souberam ou viram-No entrar.
Saiu. Eles tinham corpos glorificados e eles apareceram de volta na terra (Aleluia!)
como primícias da prova do poder de Deus e da ressurreição.
30
A Aliança de Deus Com Abraão (28/04/1956) § 58 Oh, que coisa. Eu não
tenho o meu texto ainda. Vamos ter que deixá-lo, talvez. Eu não quero te

segurar; domingo de amanhã. Você O ama? Você crê Nele? Ele ressuscitou dos
mortos, as primícias dos que dormem. Ele está aqui esta noite. Ele está em Sua
Pessoa, em Seu poder. A Bíblia diz em Hebreus 13:8: “Jesus é o mesmo ontem, hoje e
eternamente”. Você crê nisso? Então se Ele disse: “As coisas que Eu faço vós também,
mais do que estas fareis porque Eu vou para o Meu Pai”, Ele está obrigado a essa
Palavra. É isso mesmo?
31
Sabemos que o próprio Senhor desceu com um Alarido, e através desse Alarido
Ele exerceu o Seu poder, até mesmo ressuscitando os mortos. Creio que foram sete
vezes no ministério de William Branham. Agora, sabemos que existem 11 razões de que
Ele está aqui.
32
1) Ele está aqui para tornar um povo preparado. [Lucas 1:17; Éfeso 1:36,17-1; 1 João 3:1-3; 2 Coríntios 3:18; Colossenses 3:4; 1 Coríntios 1:4-10; 1 Pedro
1:10-13,23]
33
2) Ele está aqui para reunir os Seus eleitos e reclamar a Sua herança
[Mateus 3:11-12, 13:28-31, 41, 24:31; Marcos 13: 27; Lucas 3:17; Efésios 1:10; 2
Tessalonicenses 2:1]
34
3) Ele está aqui para salvar os justos de perecer. [2 Tessalonicenses: 1 & 2,
13; 1 Pedro 1:5,9-10 a revelação do tempo do fim trazendo a salvação. 2 Pedro 2:12-13,
enquanto eles banqueteiam com você. 3:9; 1 Tessalonicenses 5:9; 2 Tessalonicenses
2:13; Tito 2:11; Hebreus 2:1-4, Hebreus 9:28]
35
4) Ele está aqui para salvar os eleitos do engano. [Mateus 24:3-5, 11, 24;
Marcos 13: 5-6, Efésios 1:17-18, e 4:14; 2 Tessalonicenses: 1:7-12, e 2:2-3, 10-12; 2
João 8-10; 1 João 2:19-20, 28; Lucas 21:8; 2 Timóteo 3:13; Apocalipse 13:4-10, 14-16,
19: 20; Mateus 13:1-17; Marcos 4:11-12; Lucas 8:10; 1 Timóteo 4:1-2; 2 Timóteo 3:19, 4:3-4 e 8]
36
5) Ele está aqui para selar as virgens prudentes. [Mateus 25:1-13; Efésios
1:13-18, e 4:30, 1 Pedro 1:3-7] ordenado a passar no teste da Fé do tempo do fim (Fé é
uma revelação; há somente uma fé, revelação, a Revelação de Jesus Cristo. Estes estão
ordenados a passar no teste <Divindade, etc.> mas os que se distanciam da fé DA
Revelação de Jesus Cristo são réprobos quanto A fé, a revelação.
37
6) Ele está aqui para separar o joio do trigo. [Mateus 3:11-12, 7:15-23, 13:2430, 36-43, 47-49, 25:1-11; 2 Tessalonicenses 1:7-12, 2:3, 10-12; 1 Timóteo 4:1;
Hebreus 6; 1 João 2:19-21, 28, 2 grupos; Lucas 17: 26-37; 2 Coríntios 4:3-6, 11:1-4;
Gálatas 1: 6; 2 Timóteo 3:1-9, 4:3-4, 8]
38
7) Ele está aqui para ressuscitar os mortos. [1 Tessalonicenses 4:15-18; 1
Coríntios 15 todo; Efésios 1:17-23; Gálatas 2:1; Atos 1:9-11; Mateus 27:51-53,
Colossenses 3:4; Deuteronômio 30:3; Lucas 20:36; filhos da ressurreição; João 11:2425; Atos 24:15, 21; Romanos 6:5; Filipenses 3:10-11; 2 Timóteo 2:18; Apocalipse 20:5]
39
8) Ele está aqui para transformar a vida. [1 Tessalonicenses 4:15-18; I
Coríntios 15: tudo; 2 João 3:1-3; 2 Coríntios 3:18; Romanos 12:1-2; Colossenses 3:4; 1
Coríntios 13:9-12; 2 Tessalonicenses 1:7, 10-12; Atos 3:19-21; 1 Pedro 1:7-9, 13; 2
Pedro 1:1-4, 10-12; 1 Coríntios 1:4-10; Mateus 24:30]
40
9) Ele está aqui para nos colocar em um arrebatamento. [1 Tessalonicenses
4:15-18] Veja também transformação e mudança.
41
10) Ele está aqui para glorificar os Seus santos [2 Tessalonicenses 1:7, 10-12,
2:14; 2 Coríntios 3:9-10, 18, 4:6; 1 João 3:1-3; 1 Coríntios 1:4-10; 13:9-12; Romanos

2:1-2; Mateus 16:27, 24:30, 25:31; Lucas 2:32, 21:27; João 17:5, 22, 24; Atos 22:11;
Romanos 5:2, 8:18, 9:4, 23; 1 Coríntios 2:7, 15:43; Efésios 1:14, 17-18; Filipenses 4:19;
1 Pedro 1:7, 8, 11, 21, 4:13-14, 5:1, 4, 10, 5:10-11; Colossenses 1:27. Por que deveria
haver essa esperança da Glória? 3:4; 1 Tessalonicenses 2:12; 1 Timóteo 3:16; Hebreus
1:3, 2:7,9,10; Judas 1:24]
42
11) Ele está aqui para julgar os vivos e os mortos. (Juízo Investigador) Um
juiz! [Apocalipse 3:14-21; Tiago 5:7-9; João 12:48; Mateus 3:12, 7:15-23, 13:24-30,
36-43, 47- 49, 25:1-11; 2 Tessalonicenses 1:7-10]
43
Agora, a ideia disso é que tudo isso acontece por Sua Presença e Sua Doutrina
habitando nos corações dos crentes e produzindo uma ressurreição espiritual em meio
àqueles que estão espiritualmente mortos, apressando-nos para a vida eterna, e
preparando-nos para o arrebatamento. Lembre-se, Cristo é a Doutrina e Ele é a Luz. Ele
é o nosso Urim e quando a luz do Urim passa pelas pedras da fundação, a doutrina dos
santos, ela faz com que a mesma luz não somente atravesse, mas se torne refletida a
partir dessas pedras, “nós” no processo. Então quando estamos lá nessa Luz de Sua
gloriosa Presença começamos a mudar de imagem a imagem, como pelo Espírito do
Senhor.
44
II Coríntios 3:13-18 E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua
face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era
transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos; porque até hoje o mesmo véu está
por levantar na lição do velho testamento, o qual foi por Cristo abolido; e até hoje,
quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se
converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito; e onde está o
Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo
como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na
mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.
45
Quando Moisés desceu por ter habitado na presença de Deus por 40 dias e
noites, sua face mostrava a Glória de Deus. Então isso assustou as pessoas que pediram
a ele para cobrir o seu rosto com um véu, e Paulo nos diz que o véu ainda está por aí, e
William Branham nos disse que o véu é as tradições e os credos, e de acordo com Paulo,
isso deve ser afastado quando os corações estão voltados para a Palavra, que é o
entendimento da doutrina de Cristo. Depois ele nos diz que receberemos uma mudança
de glória em glória, e de imagem em imagem até encontrarmos a Nova Jerusalém, e a
própria Noiva é vista na mesma imagem como a de Seu marido, a Palavra revelada.
46
Apocalipse 21:10-11, 22-23 E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e
mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a
glória de Deus; e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra
de jaspe, como o cristal resplandecente. ...E nela não vi templo, porque o seu templo é
o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de
lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o
Cordeiro é a sua lâmpada.
47
Observe que não é ela que dá a luz, mas a luz é da Glória de Deus irradiando
através de Seu Filho no meio dela, e ela está apenas refletindo isso.
48
Plantando Uma Vinha e Onde Plantá-La (20/09/1959) § 31 Não é à toa que
eles são pessoas estranhas e peculiares. Não é de admirar que eles atuem
estranhos. Eles não possuem mais nenhum negócio com este mundo, porque eles estão
mortos e sepultados em Cristo, e são ressuscitados para uma nova vida para serem as
primícias dos que apreciam a ressurreição espiritual. Assim o Espírito Santo fluiria

através de cada membro, e mostraria a Glória de Deus, como Deus mostrou no Egito
quando Ele produziu a Vinha.
49
Tudo começa com uma ressurreição espiritual por dentro. Quando é que esta
ressurreição espiritual acontece? Quando o próprio Senhor desce com uma
Mensagem. Quando Ele vem para o nosso meio e Se revela em Seu verdadeiro Caráter,
então somos capazes de sermos revelados em nosso verdadeiro caráter também. E é
necessária a doutrina para realizar este aperfeiçoamento dos santos, que é um processo
de amadurecimento provocado pela chuva.
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I João 3:1-3 Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos
chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece; porque não o conhece a
Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de
ser. Mas sabemos que, quando Ele Se manifestar, seremos semelhantes a Ele; porque
assim como é O veremos. E qualquer que Nele tem esta esperança purifica-se a si
mesmo, como também Ele é puro.
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Observe que algo acontece quando nós O vemos. Somos transformados na Sua
imagem, e isso inicia um processo dentro de nós que nos leva de glória em glória, e de
imagem a imagem, até que sejamos transformados para sermos como Ele. E João nos
diz aqui que isso inicia um processo de purificação também. Começamos a nos purificar
do velho homem com os desejos do novo homem. E a nossa renovação é possível
graças à doutrina, ao conhecimento de Cristo, como vemos em Colossenses 3.
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Colossenses 3:1-25. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas
que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que
são de cima, e não nas que são da terra; porque já estais mortos, e a vossa vida está
escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então
também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros,
que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil
concupiscência, e a avareza, que é idolatria; pelas quais coisas vem a ira de Deus
sobre os filhos da desobediência; nas quais, também, em outro tempo andastes, quando
vivíeis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia,
da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois
que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se
renova para o conhecimento, segundo a imagem Daquele que o criou; onde não há
grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre; mas
Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de
entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade;
suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa
contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo
isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual
também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações; e sede
agradecidos. A Palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria,
ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos
espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E, quanto fizerdes por
palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a
Deus Pai. Vós, mulheres, estai sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no
Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós,
filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais,
não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em
tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para
agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto

fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que
recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas
quem fizer agravo receberá o agravo que fizer; pois não há acepção de pessoas.
53 Eu Sei (17/04/1960) § 62 Antes que Abraão pudesse ver Elohim, teve que haver
vinte e cinco anos de teste. Antes que os filhos hebreus pudessem ver o Filho de Deus,
eles tiveram que passar por uma fornalha ardente. Antes que Daniel pudesse ver um
Anjo, ele teve que entrar na cova dos leões. Antes que Jó alguma vez pudesse ver a
ressurreição, ele teve que perder tudo que ele possuía; mas depois por uma visão ele
viu. E se Jó, através de uma visão, pôde se colocar tão firmemente sobre uma
promessa, quanto mais deveríamos nós nos firmar, depois de Cristo ter ressuscitado
dos mortos e se tornado as Primícias daqueles que dormem, e ter enviado de volta o
Espírito Santo como um selo da promessa sobre nós, para que nós também pudéssemos
viver. “Porque Eu vivo, vós também vivereis.” Vendo a Sua grande Presença no nosso
meio, operando, fazendo os mesmos sinais e maravilhas que Ele fez na terra, nos dando
as esperanças. E nós alcançamos a ressurreição e então permanecemos em nosso
monte de cinzas? Vamos sair deste monte de cinzas hoje com uma nova visão, com um
novo poder, com uma nova determinação de que vimos a Deus em Seu poder. Nós
vemos a ressurreição das coisas se aproximando.
54 Cristo é o Mistério (28/07/1963) § 74 “Ele, a Cabeça, é as Primícias da
ressurreição.” (Bem, nós sairemos desta revelação. Só um pouco mais de tempo, se
você diz assim. Tudo bem, tudo bem; só um pouquinho agora). Ele é as Primícias da
ressurreição. Está isso correto? O que? Então, o que Ele é? Ele é a Cabeça do Corpo,
o qual é a Sua Igreja, Noiva.” Hum-hum. Então o Corpo-Noiva deve seguir a Cabeça,
pois é parte de Sua ressurreição e parte do mistério. É impossível que ela não vá. Oh,
que coisa. E parte do mistério de Deus, como Deus Se revelou aqui e a ressuscitou pela
Palavra, deste modo Ele revela a Igreja e a ressuscita pela mesma Palavra. É uma
parte de Seu tríplice mistério.
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A Festa das Trombetas (19/07/1964) § 323 Virá um mensageiro no último dia,
o qual guiará o povo de volta às primícias, de volta à Fé original. Concede isto,
Senhor, que esse grande Mensageiro entre nós agora, o grande Cristo, o Espírito
Santo feito vívido e compreensível, abrindo a Palavra e revelando-A a nós, possa Ele
guiá-los de volta à Fé pentecostal original.
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Paradoxo (18/04/1964) § 114 Agora, enquanto temos nossas cabeças
inclinadas, eu me pergunto nesta manhã se há alguém aqui que não tem certeza de que
a pequena folha, que você está fazendo sombra para outra pessoa, se a vida deveria
deixar isso voltar à terra, ela subiria novamente? Está a semente Germinada com o
Companheiro que a faria voltar novamente? Se você não tiver certeza absoluta disso,
amigo, vamos orar sobre isso agora. Você sabe o que a vida é? É o Espírito Santo. Se
você ainda não recebeu o Espírito Santo em você, que é a Vida que estava na primeira
Planta que ressuscitou (Vê?), Cristo, as primícias daqueles que dormiram... Agora, se
essa Vida que estava Nele, esse mesmo Espírito, não está em você, não importa o
quão bom você tenta ser, você não pode vir à tona. Não há nada aí para te
levantar. Você pode tirar o milho, hibridá-lo com outra coisa; ele não produzirá
mais. Está terminado.
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O Mundo Está Caindo aos Pedaços (15/11/1963) § 188 Essa é a única
maneira que nós alguma vez conheceremos a Deus e manteremos o nosso mundo junto,
que é voltar aos princípios de Jesus Cristo, voltar à Sua doutrina, voltar ao Espírito
Santo novamente liderando a Igreja.
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O Mensageiro do Entardecer (16/01/1963) § 221 Confissões são pedras. Isso
mesmo. Porque Pedro, sobre sua confissão, foi chamado de uma pedra, pequena rocha.
Pedro, sua confissão. Agora, pedras estão tudo bem, mas que bem ou o que adiantaria
ser uma pedra para um edifício se ali não houvesse um verdadeiro pedreiro com um
instrumento cortante da Palavra para cortá-los e fazer deles filhos de Deus? Vê? Que
bem faria uma confissão? Esta é a razão pela qual você volta e não pode encontrar
trinta de trinta mil. Apenas role as pedras para fora do pó, e as rola para fora, e elas
ainda não estão preparadas para o templo. Elas têm que serem cortadas, medidas pela
Palavra de Deus, colocadas ali dentro, e juntadas, edificadas sobre o fundamento da
doutrina dos apóstolos, Jesus Cristo a Pedra de Esquina.
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Queríamos Ver a Jesus (12/07/1962) § 85 A natureza da mulher é submeter-se
a um homem. E isso é o que a igreja deveria estar fazendo, submetendo-se a Cristo, à
Sua Palavra, à Sua doutrina, aos Seus princípios. Ela não aceita nenhum pensamento
por Si mesma. Ela não tem cabeça. Cristo é a Cabeça Dela, não algum grupo
eclesiástico. Mas Cristo é a Cabeça, a Palavra. E a Palavra se fez carne e habitou
entre nós. Aleluia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, essa mesma
manifestação da Palavra. Você crê nisso?
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Cinco Identificações (11/09/1960) § 45 Bem, então esta é a igreja que diz que
Cristo é o seu marido e a sua doutrina é contrária ao Seu ensino. Ela é uma prostituta.
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O Único Lugar de Adoração Provido Por Deus (28/11/1965) §§ 251-255
Então uma nova criação, não a uma denominação mas à Palavra. Vocês são criação da
Palavra. Porque a pedra fundamental foi assentada em vocês antes da fundação do
mundo, predestinados para serem filhos e filhas de Deus. E sobre isto veio pedra
sobre pedra, em cada era, para vindicar essa Palavra que está surgindo, exatamente
como Jesus fez em Sua era, o qual é a Pedra de Coroa de tudo isto. Nele se encontrou
cada era. Em Jesus estava Moisés. Em Jesus estava Davi. Em Jesus estavam os
profetas. Está certo? Veja José, vendido por quase trinta moedas de prata, lançado
dentro, supostamente morto, tirado, foi e chegou à destra de Faraó. Veja, exatamente,
Jesus foi... José estava em Jesus. E quando Ele veio, Ele foi a plenitude dos reis,
profetas (aleluia), a divindade repousou Nele corporalmente. Ele veio para redimir dali
uma Noiva, uma Obra-Prima. Uma Obra-Prima que diz a Satanás que... Quando ele
diz: “Os dias dos milagres já passaram. Não há tal coisa como estas coisas de que você
está falando.” “Para trás de mim, Satanás.” Está vendo? Veja, uma Obra-Prima
permanecendo e guardando.
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Perguntas e Respostas Sobre Hebreus – Parte 3 (06/10/1957) Rapidamente
para as nossas outras perguntas, as perguntas agora que vão para a Georgia...
O que as pedras representam em Apocalipse 21:19 e 20?
Se vocês quiserem tomar o seu tempo para abrir suas bíblias, o qual nós não
temos muito tempo agora, mas eu tentarei respondê-las rapidamente. Apocalipse 20,
creio que é 21:19 e 20. Sim. Tudo bem, ali você descobrirá que ele estava falando das
pedras que estavam no edifício. E as pedras eram fundações. Se você observar... Eu
realmente creio que você tem isto ali, irmão Neville. E cada pedra era uma fundação.
Não uma pedra uma fundação e as outras... Mas cada pedra era uma fundação. Cada
pedra era uma constante fundação. E ali havia doze pedras. E se você observar aquelas
doze pedras, dada a cada... Começando primeiro com jaspe, e sardes, e assim
sucessivamente, representando cada pedra. Na Bíblia ali você descobrirá que foram
chamadas determinadas pedras. Algumas delas um pouco diferentes, você nunca ouviu
sobre isto. Se você olhar de volta no dicionário você descobrirá que é a mesma pedra,
só um nome diferente muda. Mas ele começa com – com jaspe. Jaspe era a pedra de –

de Benjamin – ou a pedra de, oh, o primeiro filho, Rubem. A primeira pedra foi Rubem,
que era jaspe. A última pedra foi Benjamim, a última pedra do topo. Agora, estas doze
pedras que foram colocadas nas fundações, elas – aquelas doze pedras penduradas no
peitoral de Arão. E elas – ele representa... Ele era o sumo sacerdote daquelas –
daquelas tribos. Cada uma de suas pedras preciosas aqui dentro, nesta – nesta tábua...
e quando estas pessoas viam este peitoral, elas reconheciam que Arão era o sumo
sacerdote de todas a tribos, quando viam a pedra preciosa naquele tábua. Agora,
quando recebemos nesta manhã na mensagem do irmão Neville. E como muitas vezes
eles trouxeram o Urim Tumim. Você vê isto mencionado na Bíblia da forma que eles
conheciam se sua mensagem era verdadeira ou não. Aquelas pedras, quando elas iam
dizer o que o homem havia dito, o profeta profetizou, e todas aquelas pedras refletiam
juntas. Aquilo fazia uma conglomeração de luz que parecia safira, jaspe e carbúnculo,
e todas aquelas outras pedras refletindo sua luz; aquilo fazia um imenso e grande lindo
arco-íris colorido que mesclava a coisa toda. Agora, agora, no dia em que aquele Urim
Tumim foi levado com aquele sacerdócio, agora esta Bíblia é o Urim Tumim de Deus
hoje. E quando o pregador prega, talvez não deve ser só um lugarzinho aqui, e é nisto
tudo que ele coloca suas esperanças; deve ser toda a Bíblia refletindo a mensagem que
aquele homem está pregando. Esta é a coisa. Não apenas um lugar, e dizer: “Bem, a
Bíblia diz isto.” Oh, claro, ela diz muitas coisas. Mas você deve colocar tudo isto junto.
E quando o Espírito de Deus vem e entra na – na Palavra, Ela reúne tudo e reflete uma
imensa Luz, e esta Luz é Jesus Cristo. Amém. Agora, essas doze pedras eram as doze
fundações que começaram de Rubem, e Gade e seguindo até Benjamim: doze tribos,
doze pedras. E aquelas pedras no templo, na Nova Jerusalém celestial, cada fundação
será posta sobre um dos patriarcas. Agora, observe, observe as pedras. Agora, você vai
ver aqueles patriarcas refletidos bem em outra coisa, exatamente na outra pergunta.
A Era da Igreja de Filadélfia – O Livro das Eras Capítulo 8, página 293. Ora,
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Ele não está apenas dando coroas, mas Ele diz que estes na noiva serão feitos colunas
no templo de Deus. Mas o que é o templo de Deus? Jesus falou de Seu corpo como
sendo o templo. Ele era. Era o templo de Deus. Mas agora que somos Seu corpo, a
verdadeira igreja é o templo de Deus pelo Espírito Santo em nós. Agora, Ele vai fazer
do vencedor uma coluna nesse templo. Mas o que é uma coluna? Uma coluna é
realmente uma parte do fundamento porque ela sustenta a superestrutura. Graças a
Deus, que põe o vencedor junto com os apóstolos e profetas, porque diz em Efésios
2:19-22: “Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos
santos, e da família de Deus; edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos
profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina; no Qual todo o edifício,
bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no Qual também vós juntamente
sois edificados para morada de Deus em Espírito.” Sim, esse versículo 22 diz que
somos juntamente edificados com eles. Tudo passou pela PORTA (Jesus) e é parte
desse corpo ou templo. Agora, quando Deus põe um homem no templo como uma
coluna e o faz parte daquele grupo de fundamento, o que Ele está fazendo? Ele lhe está
dando a revelação da Palavra e de Si mesmo, porque é isso exatamente.
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