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Oremos. Amado Pai Celestial, viemos a Ti nesta manha com perguntas que fazem no mais
oculto de nossos corações e sabemos Pai que Tu és Deus de todo consolo e daí buscamos o
consolo de Tua Palavra. Tu ensina-nos os caminhos do Senhor, e encontraremos descanso
para nossas almas. Sê conosco enquanto nos aproximamos da Tua Palavra na busca das
respostas às perguntas que muita gente ao redor do mundo tem e possamos encontrar
consolo em Tua Palavra. Tudo isto o pedimos no nome Amoroso que Tu deste a Teu Filho
Jesus, Amém.
Antes que comecemos nossa Mensagem nesta manha abramos nossas Bíblias em 2°
Timóteo 3:16
2° Timóteo 3:16; Toda Escritura é inspirada por Deus (Que significa que é soprada por Deus.
E se é soprada por Deus então isto veio da boca de Deus. Por isso é chamada a Palavra de
Deus.), e (notem) útil (ante tudo) para a doutrina,...
Notem, Paulo nos está dizendo que a Escritura é prioritária para a doutrina. A doutrina é a
coisa mais importante como nos ensinou William Branham; “Qualquer homem que não tem
uma doutrina ele não tem um ministério”.Apocalipses Capitulo 5-parte 2 – 18.06.1961, Par.
67.
Assim, se você não tem uma doutrina você também deveria se calar e se assentar, porque
você não tem nada que dizer. E João disse em 2° João 10-11; “Se alguém vem ter
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convosco, e não traz esta doutrina (referindo-se a Doutrina de Cristo), não o recebais em
casa, nem o saudeis, porque o que lhe saúda se faz solidário de suas obras mal.”
Então vemos a importância da Doutrina é tão evidente que se um homem não tem a doutrina
de cristo, que diz que há Um só Deus, e Ele teve um filho, não estamos supostos a abrir as
casas a essa pessoa. Bem, então, que acontece com a igreja? E proteger o púlpito?
Malaquias 1:10 NIV; “Há, se um de vocês fechasse as portas do templo! Assim ao menos
não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês”, diz o Senhor
dos Exércitos, “e não aceitarei as suas ofertas”. Assim quanto mais as igrejas que convidam
a ministros ou alguém a entrar e pregar a seu povo. E só porque eles conhecem a alguém ou
tem em certo modo experiência. Sinto muito, mas a hora é demasiada tarde para as
pregações de experiências. Devemos voltar à doutrina.
William Branham disse também em seu sermão, Pulgão, Lagarta, Gafanhoto e Oruga,
23.08.1959 Par.19; “Uma igreja sem doutrina é como uma medusa; não tem coluna vertebral.
Deste modo, temos que ter a coluna vertebral nisto. E não só a coluna vertebral, como
também os dentes, porque a Igreja de Deus deve comer o Pão da Vida”.
Então veja você, a doutrina é essencial para a experiência cristã, e para o estabelecimento
da igreja de Deus a cada hora. E vemos que se trata da Escritura tal e como o Apóstolo
Paulo declara que deve ser ensinada nossa doutrina.
Portanto antes que comecemos esta série sobre Perguntas e Respostas, somente quero que
entendam que se não posso responder a suas perguntas das Escrituras, então não valerá a
pena dar-lhe minhas respostas, porque não vale a pena para ser ouvida. E que se pode dizer
também de visões e sonhos. O irmão Branham nos ensinou que ele tinha que comprovar
toda visão que ele recebia pela Palavra.
E isto significa que ele as comprovou pelas Escrituras de Paulo que eu lhes mencionei aqui
neste Texto que lemos em 2° Timóteo 3. e Paulo disse que toda as Escrituras foram dadas
para a doutrina. Sim, William Branham, o profeta vindicado de Deus não confiou em
nenhuma visão e menos afirmar que fora de Deus até que ele tivesse a Escritura para isto.
E ele nos mostrou o exemplo de Martin e como Satanás se lhe havia aparecido em uma
visão levando posta a coroa e lhe havia dito, “adora-me Martin, sou Jesus”, e como aquele
velho santo olhou aquela visão lhe vieram as escrituras acerca DELE, “Os santos lhe
coroarão”, então ele disse, “Afasta-te de mim Satanás”, e a visão desapareceu. Mas seria
isca de pentecostais se tivesse acontecido nesta Mensagem hoje.
Os Ungidos dos Últimos Dias – 25.07.1965M, Par. 204-205
204 Agora quero mostrar-lhes quão enganoso é o diabo. Um dia ele estava em seu escritório
e eis que se apresentou um anjo poderoso com uma coroa em sua cabeça, sapatos de ouro,
e arranjos de ouro em sua vestidura, e disse, “Martin, me conhece?” Ele disse, “Eu sou teu
Senhor e salvador. Eu sou quem te salvou. Adora-me Martin.” Porém aquele profeta sabendo
que havia algo um pouco estranho ali, ficava olhando. Ele lhe disse, “Martin, eu sou teu
salvador, Jesus Cristo, adora-me! Não me conheces, Martin?”
205 Martin ficava olhando, recorrendo as Escrituras em sua mente, e disse, “satanás, vai-te
de mim”. Disse, “Tu tens uma coroa em tua cabeça, e a Palavra de Deus diz que Seus santos
lhe coroarão no fim.” Não seria isso isca Pentecostal? Preste atenção nesta Palavra irmão. É
onde interessa.
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E novamente na seguinte citação o irmão Branham usa a ilustração com Micaías para nos
mostrar quão importante deve ser comprovar inclusive visões e sonhos com a Palavra.
PERSEVERANÇA, 08.06.1962 Par. 63 – E-63 Mas você vê, não havia nenhuma fé lá. Ele
disse, "Seguramente você deveria ter outro em algum lugar." Ele disse, "eu tenho um, mas eu
o odeio." Ele disse, "Ele sempre está me gritando." "Oh", ele disse, “O rei não deveria falar
assim. Vá e traga-o.” Disse, “Este é Micaías, o filho de Inlá.”Assim o que você sabe? A junta
de diácono foram buscá-lo e o encontraram e disseram, "Agora, olhe aqui, Micaías. Se você
quer voltar novamente para a organização, tudo que você disse contra eles, te será
perdoado, se você só disser o mesmo que eles dizem. Micaías, eu gosto daquele homem
de Deus. Ele disse, "eu direi só o que Deus põe em minha boca." Assim que antes de
comparecer diante dele disse: “dá-me esta noite”. E ele deve ter orado toda a noite. E no
decorrer do dia ele viu sua visão. Quando ele viu a visão, ele foi e comparou isto com a
Palavra. Esta é a maneira de comparar se tua visão é correta ou não. Não todos os
tipos de visões são corretas. Mas se está ao contrário da Palavra, você tem que deixar
esta visão em paz. Mas se estiver de acordo com a Palavra, fique com isto.
E outra vez, do sermão do irmão branham Eventos Feitos Claros por Profecias, Par. 8689, 01.08.1965E Ele disse: Agora, Deus sabia que aqueles homens estavam tão soprados e
assim tão cheios de teologia que pensavam que tinham tudo correto. Eles nunca tinham
notado a Palavra para a hora. Vê? Assim Deus disse: “Terás êxito, desce, pois”. E quando
Micaías disse isso, isso significava que eles estavam profetizando sob um espírito mau. Eles
haviam tirado fora o fio do telefone da tomada, ou desligado o radio, ou feito qualquer coisa,
escutaram isso vindo contra eles, se levantaram e saíram. Mais olhe o que aconteceu. Agora,
Micaías teve que conferir sua visão com a Palavra escrita, então ele sabia. Ele disse:
“Quando eu voltar... ponha aquele homem na prisão; dê-lhe água de aflição, e pão de
tristeza, quando eu voltar, eu tratarei com ele”. Ele disse: “Se você voltar, Deus nunca falou
comigo”. Isso é quando ele soube que sua visão está exatamente com toda Palavra para
aquela hora. Era o tempo de Acabe. Irmão, irmã, esta é a hora e o tempo da chamada para
sair de Babilônia. As luzes do entardecer estão aqui. Andem na luz enquanto tem luz. Note,
os crentes viram a Palavra manifestada e a creram. Jesus disse: "Minhas ovelhas
conhecem Minha Voz, Minha Palavra, Meus sinais da Era. E a um falso eles não seguirão."
E de seu sermão A Palavra Falada É A Semente Original, 18.03.1962m, Par.173, o irmão
Branham disse: Então examinemo-lo com a Palavra. Vê, se não é a Palavra, então é
enganosos. Vê? Agora, se a teologia de vocês é diferente da Palavra, então não está bem.
Vê?
Então, e sobre as coisas que estão sucedendo nesta mensagem? Vocês sabem, as teorias
sobre a Tenda e como vai ser isto e onde vai ser isto, etc. de seu sermão: Maior Que
Salomão Está Aqui, 28.06.1962-par. 74, o irmão Branham disse: “Ai tem que ver a coisa.
Comprove-o. Comprove estas coisas que estão acontecendo hoje em redor, e veja se é do
Senhor. Comprove com a Palavra.”
Inclusive o irmão Branham não entendeu muita das visões até que Deus lhe desse a
revelação do que aquela visão era!
A Verdadeira Videira E A Falsa Videira, 07.06.1955, Par.79: Mais Deus, em Seus profetas
e em Seus videntes, e assim sucessivamente, absolutamente sabem estas coisas já que
Deus o revelará. Tem muitas coisas que Ele não revela a Seus servos. Olhe ao velho
Jacó recostado na pedra. Estando ali e sendo-lhe devolvida a túnica de seu moço... e você
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sabe era um profeta. lhe devolveram sua túnica e lhe disseram: “Uma besta matou a teu
menino”. O que não era verdade. Ele não conheceu a diferença por quarenta anos. Olhem
para Isaque, ali totalmente cego, e aqui vem Jacó e lhe disse, “Eu sou Esaú” ele o abençoou
em lugar de Esaú, e um profeta... Olhe a—este Elias, (Eliseu.-Trad.) para ali e vindo a ele a
mulher Sunamita e caiu a seus pés. E ele disse, “Deus tem atribulado seu coração e me tem
escondido o motivo”. Eles não sabem todas as coisas. Eles só conhecem o que Deus os
deixar conhecer. Elas não são as pessoas infalíveis. A Bíblia disse, "Elias era homem
sujeito a paixões como somos" assim como sues altos e baixos e as diferenças.
Mas o povo quer fazer ao profeta ou até ao pastor as vezes, pessoas que não estão supostos
a serem humanos, e fazer assim não é segundo a Palavra de Deus. Inclusive Jesus só podia
fazer o que o Pai lhe mostrava fazer. Nem mais, e nem menos.
O Cego Bartimeu, 27.01.1957E, Par. 22, “E seu servo correu para se reunir com ela. E ela
disse: “Tudo estar bem”. O bebe morto, seu marido desesperado, e ela disse: “Tudo está
bem”. Por que? Ela sabia que Deus estava em Seu servo, o profeta. Ela sabia que ela
poderia ter boas novas de Deus, e ela queria saber por que seu bebe havia sido tomado.
Assim pois ela correu e se aproximou dele, e Elias a olhou de novo, e ele disse: “Seu coração
está completamente entristecido, e Deus tem escondido de mim o motivo”. Vocês como
vocês sabem, tem uma coisa maravilhosa. Deus não diz tudo a Seus profetas. Ele só lhes
diz o que Ele quer que eles saibam, não tudo. Eles não podem fazer nada por si mesmos.
Somente o que Deus lhes mostra, é o que eles fazem. Poderia você imaginar a Isaque
cegamente abençoando a Jacó em lugar de Esaú? Poderia você imaginar a Jacó
sustentando a túnica ensangüentada de José por quarenta anos, pensando que um animal o
havia matado, e sendo um profeta? Isso demonstra que Deus só revela a Seus profetas o
que Ele quer que eles saibam, nada mais. Os profetas não são pessoas infalíveis. Os
profetas não são Anjos. Eles são homens.
Pode você imaginar ao Filho de Deus perguntando por que Deus lhe tinha abandonado? Ele
não tinha todas as respostas, a tal ponto que Ele alçou um grito a Deus buscando respostas.
Por que crer você que Ele orou tão fervorosamente até a ponto de suar sangue? Ele queria
uma resposta. Mas finalmente Ele se rendeu a vontade de seu Pai.
Cristo Revelado Em Sua Própria Palavra, 22.08.1965M, Par.111: Os profetas nem sempre
entenderam o que estavam escrevendo ou o que estavam dizendo, ou de nenhuma maneira
o haveriam dito, se o pudessem haver entendido. Vê?
Assim, se os profetas nem sempre entendiam suas próprias visões, então como é que todo o
mundo está tratando de interpretar ao irmão Branham para nós. (?) Por acaso não disse o
Senhor a irmão Branham que não dissesse nada sobre a 3° Etapa? E apesar disto temos
irmãos que estão levando a cabo convenções e pregando séries acerca da Terceira Puxada,
e que podem dizer eles sobre o que William Branham disse, se lhe foi dito por Deus que não
dissesse nada a respeito. (?)
Cinco Encruzilhadas Do Tempo, 22.01.1956, Par. 31: Agora,os profetas profetizaram
coisas. Eles não souberam sobre o que eles estavam falando. Eles somente o diziam. Eles
não o entendiam. Daniel disse que ele não pôde entender, mas ele o somente escreveu,
porque não era durante dia dele. O Anjo lhe falou para fechar o livro até o tempo de fim.
Muitos correriam para lá e para cá, e conhecimento aumentará, e no fim do tempo te
levantaras para receber tua herança, todas estas coisas aconteceriam. Ele não entendeu
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isto. Muitos dos profetas que escreveram não saiba o que eles estavam escrevendo.
Eles simplesmente escreviam, porque essa era a inspiração.
Veja, com respeito a que William Branham retorne na ressurreição, não tenho nenhum
problema com isso. Em quanto a um ministério na ressurreição de 40 a 50 dias não tenho
nenhum problema com isso tão pouco, devido a que isso aconteceu no Alfa então tem que
repetir-se no Omega. Mas dizer onde e quando e por quanto tempo, é melhor ter muito
cuidado irmão ou você será pego acrescentando ou diminuindo a Palavra de Deus.
E muitas vezes a gente pode tomar as palavras de um profeta ou inclusive uma visão que um
profeta tinha e fazer mais do que se pretendia com isso. Por isso o irmão Branham teve que
responder uma pergunta que lhe fizeram acerca de um rumor que se iniciou concernente a
mudança para Arizona e se ali se realizaria o Rapto.
Perguntas e Respostas, 23.08.1964m, Pág. 886-892: Pergunta 265. Irmão Branham,
é...(Vejamos o que é isto.) Irmão Branham, é comum que muitos que seguem sua mensagem
crêem que você é o Messias deste dia. É isso assim? Não, senhor! Diga-nos claramente,
Irmão branham. Parece que vacila em se dar a conhecer você mesmo, e nós sabemos que
com um ministério como o que Deus lhe tem dado, você deveria de estar identificado em
alguma parte nas Escrituras.
Pergunta. 266. Numero 2: Você nos disse seu propósito de ir a Arizona a primeira vez. Você
nos disse por que, e se cumpriu, mas você não nos disse por que regressou outra vez.
Em primeiro lugar, eu não sou um Messias! Vê? O Messias é Jesus cristo, mas nós
somos “pequenos Messias”, cada um de nós, Messias, Messias significa “ungido”. E nEle
mora a plenitude da Deidade corporalmente; em mim somente mora parte de Seu Espírito,
assim como mora em você. A mim se me tem dado um dom para saber coisinhas e ver
coisas de antemão. Isso, todavia me faz irmão de vocês. Vê? Eu não sou nenhum Messias;
eu sou irmão de vocês., vê?, Somente um pastor para o rebanho. E se eu lhes digo que eu
sou o Messias, eu seria um mentiroso. Vê? E eu não quero ser um mentiroso.
“Agora, por que eu fui a Arizona a primeira vez?” vocês entenderam isso. Eu fui em Nome do
Senhor, porque fui enviado ali por uma visão. Eu regressei a segunda vez com um propósito.
Deixem-no em paz. Eu sei para que fui; não posso dizer tudo. Quando vocês---o diabo
não sabe---não pode tirá-lo de meu coração. Se eu o digo, então ele pode pegar isso, mas
ele não—ele não pode pegar quando está em meu coração. Se eu digo: “Esperem até que se
cumpra!” ... somente recordem, conservem esta fita; eu fui a Arizona com um propósito. Por
favor tenham paciência. Vê? Somente façam o que eu lhes digo que façam, vê? Só—só
façam o que lhes digo que façam. Vê?
Pergunta 267. Irmão branham, tenho algumas perguntas para fazer-lhe. Eu tenho escutado
a gente dizer que você tem aconselhado as pessoas que vendam todas suas... (Talvez deixe
essa também. Vejamos. Bem, já é tempo de terminar. Talvez respondemos esta depois da
comida, mas eu tratarei de responder esta ou tratarei o melhor que possa. Eu não sei;
acabam de me entregar. Vê? Billy me deu um montão ali na porta. Vê?) Eu tenho escutado a
gente dizer que você tem aconselhado a gente que vendam suas casas e que o sigam a você
para Arizona, ou eles não estarão no rapto. É verdade isso?
234 Essa é uma mentira. Vê? ...ou deveríamos de vender nossas casas ou alguma vez
disse você isto?
235 Não senhor! Eu não o disse! Se eu tenho aconselhado alguma coisa as pessoas é o
não fazê-lo...
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244 Eu estava lendo acerca de Martin Lutero não faz muito tempo, não comparando-nos a
nós mesmos com isso; mas esta é uma reforma igual foi aquela. E a pergunta era... Os
historiadores, disseram: “É uma coisa maravilhosa o pensar que Martin Lutero pudesse
protestar contra a igreja Católica e não ser afetado. Essa foi uma coisa maravilhosa,” mas,
disse; “A coisa mais maravilhosa de Martin Lutero não foi essa. Como pode manter sua
cabeça por cima do fanatismo que seguiu a suas reuniões e totavia permanecer fiel a
Palavra, a seu chamamento...” vê?
245 Não senhor! Não ponha sua própria...Qualquer homem ou mulher que acrescentar
algo a o que eu falo, não crer no que eu falo. Eles não...Eles dizem...Eles...
Pergunta 270. Agora, irmão Branham, estamos falhando em algo? Esta gente afirma crer que
cada palavra que você diz é a verdade. (Mas isso não é assim! Não o crêem. Suas
próprias ações provam que não é assim.)
258 Um ministro veio a mim outro dia, e me disse: “Irmão Branham, estão formando lá o
culto mais horrível que você haja visto alguma vez”. Disse: “Cada um deles, cada manhã,
saem; e dizem que não vão trabalhar, está muito perto o rapto”. Eles não vão trabalhar. Pois,
isso só lhes mostra a vocês que nem seque entenderam. Vê? (Correto. Esta fita vai
alem!) assim que, sim senhor! Vocês devem de receber a lição da formiga, a Bíblia diz, vocês
sabem. Se não trabalham, não comem. Assim que isso é exatamente correto. Aqui está
acabo de tomar outra destas.
E se você escuta esta fita encontrará que várias pessoas tinham a mesma interrogação sobre
o mudar-se para Arizona. Assim podem ver como vem o mal-entendido. Porque essa gente
não foi ordenada para receber esta Mensagem. Eles são atraídos pelo sobrenatural, que teve
lugar, mas foram cegados a Mensagem que é a doutrina que ele esteve ensinando. Por que?
Porque não foram ordenados para vê-lo.
Veja o que disse Jesus em Mateus capitulo 13.
Mateus 13:10 E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por
parábolas? 11 Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do
reino dos céus, mas a eles não lhes é dado; 12 Porque àquele que tem, (A palavra grega
para “tem” é eco. Assim que qualquer que faça de tal modo que seja capaz de devolver
minha palavra do mesmo modo que eu a dei) se dará, e terá em abundância;(e por que tem
ele mais em abundancia? Porque como um eco se dar uma vez e outra vez, uma e outra e
outra vez. Assim você não recebe só uma vez, senão todo o tempo, uma e outra vez. E se
volta mais rica e mais claro toda vez que o repete) mas àquele que não tem, (outra vez esta
palavra “tem” foi traduzida da palavra grega “eco”, mas esta vez fala daqueles que tem sido
feitos de tal modo que sejam capazes de refletir inversamente aquela Palavra.) até aquilo
que tem lhe será tirado. (Ainda aquilo que ele pensa que está ressonando). 13 Por isso lhes
falo por parábolas; porque eles, vendo, não vêem; e, ouvindo, não ouvem nem
compreendem. 14 E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas
não compreendereis, E, vendo, vereis, mas não percebereis.
Assim estamos falando da capacidade de escutar e entender ou perceber. Essa é a razão
pela qual você pode falar com eles acerca da Presença de cristo e da diferença entre a
Aparição e a Vinda, e podes mostrar-lhes fatos definitivamente reais das declarações que o
irmão Branham utilizou na definição de seu ensinamento sobre a Deidade, e ainda assim eles
não o captaram. E não se trata só de uns poucos que não o entendem, porque o irmão
Branham disse em seu sermão intitulado a Divindade Explicada, 19.01.1961, Par.74 - 74
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Muitos de vocês que escutam isto diriam, "O Irmão Branham é um Unicista." Eu não sou. Eu
acho que ambos estão errados, tanto unicista quanto trinitariano. Não para ser diferente, mas
sempre há o meio da estrada.
Assim, muitos que escutam as citações crêem que o irmão Branham é um unicista do jeito
que ele disse que eles haviam entendido mal. Mas não é porque o profeta não foi claro, mas
porque decidiram não escutar porque já tinham uma opinião em suas mentes.
Mateus 13:15 Porque o coração (seu entendimento) deste povo está endurecido, E ouviram
de mau grado com seus ouvidos, E fecharam seus olhos; (assim, aqui nós estamos lidando
com uma vontade completamente ignorante.) Para que não vejam com os olhos, E ouçam
com os ouvidos, E compreendam com o coração, E se convertam, E eu os cure. 16 Mas,
bem-aventurados os vossos olhos, porque vêem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. 17
Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e
não o viram; e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram.
Olhando Para Jesus 22.01.1964 Par. 26-29, Digo isto com muito respeito, mas quero que
penetre. Eu tive mais companheirismo, e melhor compreensão com um grupo de feiticeiros
africanos, que o que tive com aquele grupo de ministros essa manhã. Eles deram mais
consideração a Palavra de Deus, e fizeram perguntas, pelo que eu pude dar-lhes a
esperança que foi posta dentro de mim, para a esperança de Vida Eterna. Mas estes
ministros não tinham tempo para isso mesmo. Assim rapidamente, assim que você
dissesse algo, eles se vão. E assim é como foi. Eles no geral já tem suas idéias
preconcebidas e se ficam o tempo que seja suficiente para ver se é o que lhes convém.
E se uma palavra discorda com qualquer coisa insignificante que eles crêem, eles não
podem ficar e escutar até o final. Essa é a razão pela qual eles não puderam crer em
Jesus Cristo em Sua primeira vinda. Essa é a razão pela qual perderam a segunda. Eles O
perdem toda vez. Sempre é assim. Quando Ele mesmo se revelou em Moisés, se revelou a si
mesmo em Noé, se revelou a si mesmo em Elias, e em todos os profetas, e eles o passam
por alto cada vez. Jesus disse, "Qual de seus pais não pôs os profetas lá fora nas tumbas
que eles estão guarnecendo agora?" Isso é verdade. Sempre tem sido verdade. É verdade
ainda hoje. E ainda, nos mandou que olhemos no meio de tudo isso. "Olhe para Ele, todos os
confins do mundo."
Uma Exposição das Sete Eras, Capitulo 9, Par. 123-125 – “estas cego e nu”. Esta é na
verdade uma condição desesperada. Como pode você estar cego e nu e não saber?
Entretanto, aqui diz que estão cegos e desnudos e não o podem perceber. A explicação é
que estão cegos nus espiritualmente. Você se recorda daquela ocasião quando Eliseu e
Geazi estavam cercados pelo exercito dos Sírios (2° Reis 6)? Você também recordará que
Eliseu os feriu com cegueira por meio do poder de Deus. Entretanto, seus olhos estavam
abertos e podiam ver por onde iam. A cegueira era algo raro em que podiam ver certas
coisas, mas não podiam ver outras coisas, como por exemplo, a Eliseu e a seu servo e ao
exercito de Israel. O que este exercito podia ver de nada lhes servia. O que não podiam ver
causou seu cativeiro. Agora, o que significa isto para nós? Significa exatamente o que
significou lá no ministério terreno de Jesus. Ele tratou de ensinar-lhes a Verdade, mas não a
quiseram escutar. João 9:40-41 “E aqueles dos fariseus, que estavam com ele, ouvindo
isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? 41 Disse-lhes Jesus: Se fôsseis cegos, não
teríeis pecado; mas como agora dizeis: Vemos; por isso o vosso pecado permanece”. A
disposição da era presente é exatamente o que foi naquela tempo. A gente tem tudo, sabe
tudo, não se pode lhe ensinar nada. Se um homem vê uma verdade na Palavra e o trata
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de explicar a outro que tem um ponto de vista oposto, o ouvinte não escuta para
aprender senão que escuta para contradizer o que o outro disse. Agora eu quero fazer
uma pergunta sincera. Pode uma Escritura combater outra? Pode a Bíblia se contradizer?
Pode haver duas doutrinas verdadeiras na Palavra que se contradigam ou que se
oponham uma com a outra? NÃO. NÃO PODE SER ASSIM. Entretanto, quanta gente que
se diz ser de deus, tem seus olhos abertos a esta verdade? Nem sequer um por cento,
segundo eu sei tenho aprendido que TODA Escritura é dada por Deus e que TODA
Escritura é útil para doutrinar, para redargüir, para corrigir, etc. se assim é dada toda
Escritura, então cada versículo harmonizara a seu tempo. Mas quantos crêem em
predestinação para eleição, e reprovação para destruição? Aqueles que não crêem assim,
escutarão? Não. Entretanto, ambas as doutrinas estão na Palavra, e nada o pode mudar.
Mas para aprender acerca destas coisas e reconciliar a verdade destas doutrinas com outras
verdades que parece que estão opostas, eles não tomarão o tempo para isso. Mas antes
tapam os ouvidos e cerram os dentes, e no fim saem perdendo. No fim desta era virá um
profeta, mas eles estarão cegos a tudo o que ele faz e diz. Estão tão seguros de que
estão corretos, e em sua cegueira perderam tudo.
E você sabe que eu fui objetivo ao dar esta declaração lá no estrangeiro e eles ainda a
criticam e não se detém para examinar de novo suas crenças equivocadas acerca da
Deidade e a Presença. Mas olhem, não é meu negocio embora você não o creia. É o negocio
de Deus. Minha comissão e meu trabalho são entregar a eles, e se eles são eleitos, então
seu trabalho começa. Porque não me dirijo as igrejas como uma regra, eu me dirijo aos
pregadores e então se são abertos e o recebem então agora eles o dão a seu povo.
Mas reconheçamos que muitas coisas na palavra de Deus são difíceis de entender. Essa é a
razão pela qual se precisa de uma revelação de Deus, o que significa que é uma coisa
pessoal que Deus está fazendo por você realmente o ver. E muitas das visões que recebe
um profeta de Deus não são nem sequer compreendida pelo profeta e muito menos o povo
até que Deus o revele a eles.
Envergonhados Dele, 11.07.1965 – Par. 42-43: (30 e 31) 30 Mas meu ponto era este:
quando você sabe que você... você está tentando fazer o que é correto, a primeira coisa é se
você se sente dirigido de fazer qualquer coisa, então examine isto com a Palavra e veja se
isto está certo com a Palavra; então não deixe nada fazer com que você pare. Não me
importa quantas rodas o diabo coloca no caminho, simplesmente siga em frente bem por
cima delas.
31 Eu disse a minha esposa e disse ao irmão Wood (quando cheguei aqui) e alguns amigos
que encontrei ontem, eu tenho tido cerca de cinco anos aqui que dificilmente eu soube o
que fazer. Tem sido uma... Uma coisa nervosa...
Você pensa que pra você tem sido difícil. Aqui está um profeta de Deus, que depende de
Deus para que lhe dera uma visão e antes de tudo tinha que comprová-la com a palavra e, a
continuação, só para receber a visão que havia esperado da parte de Deus. Você não pode
produzir suas próprias visões. São dadas soberanamente.
O irmão Branham continua dizendo, Par. 43: (31) “...Vêem, o avivamento ele mesmo entre as
igrejas tem morrido; todos sabem disto. Você sente isto neste tabernáculo; você sente isto
por todas as partes. Há um baque... a morte caindo. Há algo que simplesmente não está
certo; é porque o entusiasmo do avivamento tem se afastado do povo. Vá as igrejas, vocês
os vê sentados ali e o pastor tropeçando ali por causa de uma mensagem e algo e outro, e a
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primeira coisa que você sabe é que ele se desvia para alguma espécie de facção que eles
terão ou algo. Parece haver um golpe mortal por todas as partes.”
Outra vez de “Quando Seus Olhos se Abriram, 12.02.1964 – Par.23” ele disse: E
você
tome qualquer coisa que realmente seja fenomenal como aquela, e examine-a sempre com a
Palavra. Se a Palavra a prometeu, então é apenas Deus surgindo em cena novamente. E
esta é a maneira que cada promessa é.
Influencia, 12.01.1963, Par. 239 – alguns trata de fazer algo que isto é um pouco contrario a
sua doutrina, e eles dizem, “Ai!, tonterias.” Comprove-o com a Palavra. Se está de acordo
com a Palavra, creia-o. se não é assim, deixe quieto. Deus vindicará Sua Palavra.
Correto.
Que Farei Com Jesus Chamado Cristo?, 24.11.1965, Par. 165: (173)
Como deve a
igreja estar revisando uma e outra vez, uma e outra vez. Estamos esperando por Sua vinda.
Estamos vigiando - estamos esperando pela decolagem. Melhor é que revisemos com a
Palavra, não com o que alguém disse. Esteja seguro que você se conhece a si mesmo, com
uma experiência pessoal com Cristo. Revise de novo, outra vez, outra vez. Por que? Ele tem
o sangue de um homem sobre suas mãos. É melhor que revise.
Apocalipses Capitulo 4 Parte 3, Trono de Misericórdia, 18.01.1961, Par. 281: Cada visão
do Senhor... isto é o que eu digo. Se as visões que temos hoje não são exatamente
visões da Bíblia, então elas estão erradas. Se elas refletem, ou, qualquer revelação que
mostre a Deus de qualquer outra forma a não ser aquilo que Ele sempre foi, é uma revelação
errada. Toda a igreja está edificada nisto, Mateus 17.
Como pode ver temos que ir a Palavra, para nossas respostas, e nesta série estamos
começando tudo relacionado a “Perguntas e Respostas”, que é exatamente o que
planejamos fazer.
Agora, Paulo disse que a escritura foi dada para a doutrina e logo disse, (2) Para
redargüir,...
Agora, a palavra que se traduziu “redarguir” era uma palavra que significa também
evidenciar. Assim que não é “redargüir” como se você estivesse gritando, senão prova ou
evidencia. A escritura tem sido dada para a doutrina e evidenciar ou vindicação. No livro de
Hebreus se usa a mesma palavra no versículo 1. Hebreus 11:1 ORA, a fé é o firme
fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem. Notem é a
evidencia. E por isso vemos que toda escritura tem sido dada para a doutrina e evidenciar e
logo ele disse para (3) para corrigir, e certamente que é importante porque se a doutrina
escriturística tem sido dada para evidencia, se espera que você seja corrigido. E assim será
com você se há honestidade em seu coração. E também tem sido dada para (4) para
instruir em justiça: (isto significa que toda a escritura deve ser usada para instruir-lhe em
retidão, ou como ser corretamente entendido. Por que? 17 (Por esta razão) a fim de que o
homem de deus seja perfeito (isto significa maduro e terminado em seu Caráter cristão)
inteiramente preparado para toda a boa obra. Assim vemos que a intenção não é só teu
desenvolvimento, senão que Deus pode utilizar-te como um vaso apropriado para Seus
próprios planos e propósitos.
Agora, voltando as pessoas e porque entendem mal as verdades doutrinais Escriturística, é a
causa de seu próprio orgulho.
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O Quinto Selo, 22.03.1966 – Par. 55: A sabedoria do mundo está tratando, em seu
conhecimento, de encontrá-Lo. Eles simplesmente se distanciam Dele, ao fazê-lo.
DEUS ESCONDIDO E REVELADO EM SIMPLICIDADE - 17 de Março de 1963 - 114
Muitos O perdem pela forma que Ele Se revela.114
Agora, os homens têm suas
próprias idéias do que Deus devia ser e do que Deus vai fazer; e como muitas vezes
tenho feito a velha declaração que o homem sempre continua sendo homem. O homem está
sempre dando glórias a Deus por aquilo que Ele fez, e sempre buscando aquilo que Ele fará,
e ignorando o que Ele está fazendo. Vêem?
Apocalipse Capitulo Um, 04.12.1960, Par. 198-202: como o passaram a ele por alto?
Porque eles estavam buscando outra coisa. E Ele fez o sinal do Messias, e eles não
quiseram ouvi-lo. Ele era um profeta. Moisés disse: “O Senhor vosso Deus levantará um
profeta como eo. E acontecerá que os que não ouvirem a este Profeta,os tais serão cortados
dentre o povo”. Ele foi um Profeta na terra. Agora, porque ele foi o que? “A Testemunha Fiel
da Palavra de Deus”. Amem! Ele era a Palavra de Deus manifestada. São João, o
primeiro capitulo: No principio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus...
E aquele Verbo foi feito carne, e habitou entre nós. Ele foi a testemunha fiel e verdadeira
da Eterna Palavra de Deus. Ele era a Palavra, e era a Palavra de Deus; e sendo a Palavra,
Ele era um Profeta. Porque a Palavra de Deus fluía através Dele, Ele podia dizer somente
as coisas... “Eu não posso fazer nada de Mim mesmo, só o que o Pai me ensina. Não
sou eu que faço as obras. Mas o Pai que está em mim, Ele faz as obras. Eu e Meu Pai
somos um. Meu Pai está em Mim”, disse Jesus, o Homem, o Tabernáculo.
Deus Ocultando-se em Simplicidade, 12.04.1963e, Par. 57: Vocês sabem, Deus é tão
grande. Ele se oculta em simplicidade, e logo se revela no mesmo em que se ocultou. E
Deus é tão grande que se pode fazer pequeno, isso é o que o faz grande. Muitos o passam
por alto devido as maneiras tão pequenas em que se oculta. Sabemos que o homem não
pode fazer nada disso. O homem não pode se fazer tão grande para se fazer pequeno. Vê?
O que faz que Deus seja tão grande é que pode se fazer tão pequeno. E Deus não se revela
na grandeza, assim como nós chamamos grandeza.
Deus Escondido e Revelado em simplicidade, 17.03.1963 – Par. 125: O passam por alto
pela maneira como se revela porque ele é tão grande, e entretanto se esconde na singeleza
para assim se revelar aos mais pequenos. Vê?
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