
 1 

Perguntas e Respostas no. 11 
Comparando o Alfa e o Omega no. 8 

Falsos Irmãos 
28 de Julho de 2007 
Brian Kocourek, Pastor 

 
Tradução: Jhonatas Rosendo 

 
01 - Semana passada nós falamos sobre a Mensagem Vindicada e vimos como é a própria 
Presença de Deus vindicou Mensagem. Porque Poder e Presença são sinônimos. Quando 
você tem só sobrenatural tomando lugar é porque O Sobrenatural está presente. Agora, ao 
longo das nossas comparações alfa e Omega nós temos olhado para as seguintes 
características que tomam lugar em todos os Três Êxodos sob o Pilar de Fogo; 
 

I) Havia um sistema ou espírito organizacional que prendia o povo em escravidão. Mostrou 
sua cabeça feia como um sistema organizacional civil e também eclesiástico. 
 

II) O povo precisava ser liberto daquele sistema de organização, mas era incapaz de fazer 
isso por si próprio, e então clamaram a Deus por ajuda. 
 

III) Deus então desceu para libertar seu povo em cada um dos três Êxodos. Aqui nós 
encontramos a presença de Deus na essência de cada êxodo. 
 

IV) Em cada êxodo Deus então escolhe um homem para entregar Sua Mensagem de 
libertação ao povo. A Mensagem é a via de libertação. Se o povo seguisse a Mensagem, 
seria liberto. Se não seguisse, não seria liberto, e mais adiante, iria receber um julgamento 
temporário por ter falhado em obedecer a voz de Deus. 
 

V) A mensagem com a qual Deus veio, Ele a entregou primeiro a um Profeta, e então 
desse profeta aos homens que seriam fielmente ensinados. Então, saindo desses 
homens fielmente ensinados, a Mensagem iria pelo mundo e o libertaria daquele 
sistema organizacional que o prendia em escravidão.  
 

02 - Esta segunda parte do Êxodo era o ministério de ensinamento do Espírito Santo. Esta é 
a parte que trás o povo para dentro. Primeiro nós vimos como em cada êxodo o Pilar de 
Fogo ungiu um profeta para liderar o povo na saída, usando a Presença sobrenatural de 
Deus, operando feitos sobrenaturais que atraíram a atenção do povo para a mensagem de 
libertação. Uma vez que o povo saiu daquele sistema de escravidão, nós então encontramos 
que em cada Êxodo Deus removeu o profeta Mensageiro, mas Ele próprio não saiu de cena. 
Assim veio o período de ensinamento, onde encontramos o Pilar de Fogo ainda em cena 
ensinando ou posicionando o ministério. O primeiro Êxodo com Josué, o segundo com Paulo, 
um professor aos gentios, e o terceiro êxodo nós mais uma vez vemos o Espírito Santo, que 
é o mestre, trazendo o homem para um entendimento mais completo da Mensagem para a 
hora e posicionando-o como prometeu na Palavra de Deus, como vemos em EFÉSIOS 4. 
 

VI) Nós encontramos que Deus deu ao profeta de cada êxodo uma Mensagem de libertação 
e então a vindicou com Sua própria presença. 
 

VII) Uma vez que a mensagem foi entregue pelo Profeta, este foi tirado de cena e Deus 
provou a fidelidade do povo à Mensagem. Ele não deixou o povo sem uma testemunha, pois 
o Espírito Santo na forma de Pilar de Fogo permaneceu em cena e ungiu homens que 
foram fielmente ensinados pelo profeta Mensageiro para ensinar aos outros. É nesse 
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tempo que vemos a total rejeição e desvio da Mensagem original que foi dada pela Boca de 
Deus ao povo. Porque o Sobrenatural foi recolhido em sua plenitude, o povo estava agora 
aberto para testes, para ver se era a Palavra que o fazia seguir a mensagem ou o próprio 
Sobrenatural. É neste tempo que aqueles que fielmente ensinam a mensagem são 
rejeitados pelo povo, porque o povo, a maioria deles saiu para fora seguindo o 
sobrenatural, mas não deram atenção À Palavra que tem sido entregue pelo Profeta 
mensageiro. 
 

03 - O Pilar de Fogo permanece em cena depois que o profeta mensageiro é tirado de cena, 
mas Deus deixa Sua Palavra nas mãos de homens que tem sido fielmente ensinados a 
continuar a apresentar a Palavra diante do povo. Durante este tempo, falsos irmãos vem e se 
assentam dentre os crentes e trazem ao lado da verdadeira doutrina, heresias destrutivas, 
negando Aquele que trouxe. 
 

04 - Esta tarde eu gostaria de examinar esta cena, de como os falsos irmãos entram, e o que 
eles fazem para tomar controle sobre o *populace1 da Mensagem, e trazer rejeição ao 
verdadeiro Entendimento da Mensagem da Hora. 
 
 

VIII) Falsos irmãos entre as pessoas. 
 

05 - No 1° Êxodo: lá se levantam falsos irmãos dentre as pessoas que perverteram a 
mensagem, confundindo o povo. 
 

NÚMEROS 26:9 E os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã, e Abirão: estes, Datã e Abirão, foram 
os do conselho da congregação, que contenderam contra Moisés e contra Arão no grupo de 
Coré, quando rebelaram contra o SENHOR;  
 

EVENTOS MODERNOS SÃO ESCLARECIDOS POR PROFECIA 06 de dezembro de 1965  
65-1206 P:48 
Balaão, ele não conseguiu ver a diferença. Muitos não conseguem. Faraó não conseguiu vê-
La, ainda que Ela tenha Se vindicado ali mesmo perante ele. Datã não conseguiu vê-La. 
Datã saiu lá, e ele tinha visto Moisés e sabia. Ele saiu lá, disse: “Tu tratas de pensar que és o 
único no grupo. A congregação inteira é santa!” Deus nunca procedeu assim. Ele devia ter 
sabido que não era assim. E ele disse: “Bem, a congregação inteira é santa. Tu tratas de 
fazer-te...” Se fossemos dizer isto hoje, a expressão de rua: “O único seixo na praia.” E 
Moisés sabia que Deus o havia enviado lá para isso. Ele somente disse: “Senhor...” caiu à - à 
entrada do tabernáculo. E Deus disse: “Separa-te dele.” E os tragou. 
 

06 - Quem dizeis ser este? 64-1227 P65 Agora, Satanás, ele não creu nisso. Dathan... Ele 
fez com que Dathan e eles não acreditassem, o que causou seu perecimento. Mas você diz, 
“espere um momento, irmão Branham, você disse três: Moisés, Josué e Calebe”. Isso está 
certo, é assim que era. “mas aqui você disse apenas dois. Você está dizendo aqui que havia 
um...” você diz, “o satanás sobrenatural...” Mas havia Deus sobrenatural também, ungindo os 
três. Agora, Satan é apenas ungido. Mas o outro está vindo. O outro e está vindo. Espere 
alguns minutos. Ele entra em cena; Seu nome é Balaão. Um profeta amante do dinheiro 
(assim chamado profeta), falso profeta. 
 

                                                 
1 [*Nota: Analisando esta expressão usada pelo irmão Kocourek no original inglês, populace significa: populacho, 
ralé. Massa, povo, povão, ou multidão desordenada. O que nos da o sentido de que: os falsos irmãos entram, e o que 
eles fazem para tomar controle sobre  a maioria do povo seguidores da mensagem, mas sem ter o entendimento 
correto, e por isso rejeitam o verdadeiro entendimento. Trad.] 
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06 - 2° êxodo: lá se levantam falsos profetas dentre as pessoas que pervertem a mensagem, 
confundindo o povo. 
 

GÁLATAS 3:1 Ó INSENSATOS gálatas! Quem vos fascinou para não obedecerdes à 
verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado, entre 
vós?  
 

07 - GÁLATAS 1:6 Maravilho-me de que tão depressa passásseis daquele que vos chamou 
à graça de Cristo para outro evangelho; 7 O qual não é outro, mas há alguns que vos 
inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. 8 Mas, ainda que nós mesmos ou um 
anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. 
9 Assim, como já vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo. Se alguém vos anunciar 
outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. 10 Porque, persuado eu agora a 
homens ou a Deus? ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos 
homens, não seria servo de Cristo. 11 Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por 
mim foi anunciado não é segundo os homens. 12 Porque não o recebi, nem aprendi de 
homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo.  
 

ATOS 15:1 ENTÃO alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se 
não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. 2 Tendo tido Paulo 
e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, 
e alguns dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela 
questão. 3 E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, 
contando a conversão dos gentios; e davam grande alegria a todos os irmãos. 4 E, quando 
chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes 
anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. 5 Alguns, porém, da seita dos 
fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-
lhes que guardassem a lei de Moisés. 6 Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos 
para considerar este assunto. 7 E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-
lhes: Homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para 
que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho, e cressem. 8 E Deus, que 
conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como 
também a nós; 9 E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações 
pela fé. 10 Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo 
que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? 11 Mas cremos que seremos salvos pela 
graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também.  
 

08 - GÁLATAS 2:1 DEPOIS, passados catorze anos, subi outra vez a Jerusalém com 
Barnabé, levando também comigo Tito. 2 E subi por uma revelação, e lhes expus o 
evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima; para 
que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. 3 Mas nem ainda Tito, 
que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se; 4 E isto por causa dos 
falsos irmãos que se intrometeram, e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que 
temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão; 5 Aos quais nem ainda por uma hora 
cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. 6 E, 
quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa ( quais tenham sido noutro tempo, não se me 
dá; Deus não aceita a aparência do homem ), esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, 
nada me comunicaram; 7 Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da 
incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão 8 ( Porque aquele que 
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operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em 
mim com eficácia para com os gentios ), 9 E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram 
considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em 
comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão; 
10 Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei 
fazer com diligência. 11 E, chegando Pedro à Antioquia, lhe resisti na cara, porque era 
repreensível. 12 Porque, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com 
os gentios; mas, depois que chegaram, se foi retirando, e se apartou deles, temendo os que 
eram da circuncisão. 13 E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que 
até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. 14 Mas, quando vi que não andavam 
bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: 
Se tu, sendo judeu, vives como os gentios, e não como judeu, por que obrigas os gentios a 
viverem como judeus? 15 Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os 
gentios. 16 Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus 
Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e 
não pelas obras da lei; porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. 17 Pois, 
se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados 
pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. 18 Porque, se 
torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. 19 Porque eu, 
pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. 20 Já estou crucificado com Cristo; e 
vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do 
Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. 21 Não aniquilo a graça 
de Deus; porque, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. 
 

2° CORÍNTIOS 11:26 Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de 
salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, 
em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos;  
 

09 - 2 CORÍNTIOS 11:1 QUISERA eu me suportásseis um pouco na minha loucura! 
Suportai-me, porém, ainda. 2 Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus; porque vos 
tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. 
3 Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também 
sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há 
em Cristo. 4 Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou 
se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com 
razão o sofrereis. 5 Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos.  
 

[2 CORÍNTIOS 11:1-4]  Estes homens entraram e traziam consigo falso ensinamento e 
também introduziram no povo um falso evangelho, com o qual eles fizeram o povo acreditar 
num falso Jesus e assim lhes deu um novo nascimento, mas um falso, que não era o Espírito 
de Deus, mas outro espírito, o qual era falso. E quem eram estes homens? 
 

10 - Assim vamos continuar no verso 13, Porque tais falsos apóstolos são obreiros 
fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 14 E não é maravilha, porque o 
próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 15 Não é muito, pois, que os seus ministros se 
transfigurem em ministros da justiça; o fim dos quais será conforme as suas obras.  
 

11 - No [ verso 13 – 15 ] Paulo nos diz que eles são ministros de Satanás, dando uma de 
ministros da justiça.  Agora, para você isso pode ser enigmático, mas para Deus não é. Ele 
tem avisado Seu povo desde o princípio para ser cuidadoso com o que ouve e a quem 
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ouve. Nós vemos também que este falso espírito vem por uma palavra falsa, e assim um 
falso novo nascimento toma lugar. Não um novo nascimento por uma Palavra incorruptível, 
mas um falso novo nascimento por uma falsa palavra, trazendo uma vida corruptível. E isso 
nos leva de volta para o que Jesus disse sobre ser Verdadeiramente nascido de novo do 
Espírito de Deus. Se nós somos nascidos do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é Sua 
Palavra, então nosso novo nascimento pode apenas vir pela Palavra de Deus se tornando 
vida em nós, estimulada pela Sua própria Presença. [1 Pedro 1:23] e Então aqui em 1 Pedro 
nós vemos duas formas de um novo nascimento. Uma forma é corruptível, e a outra que não 
é corruptível é pela Palavra de Deus entrando e chamejando sua alma. Por isso encontramos 
em [2 Pedro 1:2-4] que tudo o que precisamos nesta vida vem pela Palavra de Deus. Mesmo 
a natureza Divina que é a Própria natureza de Deus em nós. Por isso você não pode escapar 
ao fato de que tudo deve voltar a esta Palavra. Não podemos ir por sentimentos, devemos ir 
pela Palavra de Deus. O Irmão Branham disse muitas vezes, “A Bíblia nunca te perguntou se 
você sente, ela te perguntou se você crê”. E Esse é o ponto crucial da situação. 
 

[2° Coríntios 11:1-4] 1 Quisera eu me suportásseis um pouco na minha loucura! Suportai-
me, porém, ainda. 2 Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus; porque vos tenho 
preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. 3 Mas 
temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de 
alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em 
Cristo. 4 Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se 
recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com 
razão o sofrereis.  
 

Estes homens vieram e trouxeram consigo um falso ensinamento que também introduziu o 
povo num falso Evangelho, o qual então fez com que o povo acreditasse em um falso Jesus, 
e assim deu às pessoas um novo nascimento, mas um falso novo nascimento, o qual não era 
o Espírito de Deus, mas um outro, falso. E quem eram esses homens? Nos [versos 13 – 15] 
Paulo nos diz que eles eram ministros de Satanás, dando uma de ministros da Justiça. 12 - 
Agora, para você isso pode ser enigmático, mas não é para Deus.  Ele tema visado Seu povo 
desde o princípio para ser cuidadoso com o que ouvem e a quem escutam. 
 

[Deuteronômio 13:1-5] 1 Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, 
e te der um sinal ou prodígio, 2 E suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, 
dizendo: Vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los; 3 Não ouvirás as 
palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos; porquanto o SENHOR vosso Deus vos 
prova, para saber se amais o SENHOR vosso Deus com todo o vosso coração, e com toda a 
vossa alma. 4 Após o SENHOR vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus 
mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. 5 E 
aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o SENHOR vosso 
Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do 
caminho que te ordenou o SENHOR teu Deus, para andares nele: assim tirarás o mal do 
meio de ti.  
 

Agora observe que Deus permite estes homens se levantarem para te testarem. Mas eu 
também quero que você note que Deus nunca deixou Seu povo sem uma voz. E nós 
sabemos que a Voz de Deus é uma vindicada. A voz de Deus é a voz de Seu Profeta. 
 

[Jeremias 5:21-31] 21 Ouvi agora isto, ó povo insensato, e sem coração, que tendes olhos e 
não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. 22 Porventura não me temereis a mim? diz o 
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SENHOR; não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança 
eterna, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão; 
ainda que bramem, não a traspassarão. 23 Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz: 
rebelaram-se e foram-se. 24 E não dizem no seu coração: Temamos agora ao SENHOR 
nosso Deus, que dá chuva, a temporã e a tardia, ao seu tempo; e nos conserva as semanas 
determinadas da sega. 25 As vossas iniqüidades desviam estas coisas, e os vossos pecados 
apartam de vós o bem. 26 Porque ímpios se acham entre o meu povo; andam espiando, 
como quem arma laços; põem armadilhas, com que prendem os homens. 27 Como uma 
gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano; por isso se 
engrandeceram, e enriqueceram; 28 Engordam-se, estão nédios, e ultrapassam até os feitos 
dos malignos; não julgam a causa do órfão; todavia prosperam; nem julgam o direito dos 
necessitados. 29 Porventura não castigaria eu por causa destas coisas? diz o SENHOR; não 
me vingaria eu de uma nação como esta? 30 Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo 
na terra. 31 Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, 
e o meu povo assim o deseja; mas que fareis ao fim disto?  
 

[2 Timóteo 4:1-4] 1 CONJURO-TE, pois, diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, que há 
de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, 2 Que pregues a palavra, instes 
a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e 
doutrina. 3 Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas, tendo comichão 
nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências; 4 E 
desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.  
 

Agora, esta escritura foi dada ao irmão Branham pelo Anjo do Senhor como Sua Chamada. E 
nós vemos que o povo tem coçado os ouvidos e assim vai empilhar (amontoar) para si uma 
multidão de mestres que lhe dirá o que seus ouvidos com coceira querem ouvir. 
 

[Deuteronômio 18:15-22] 15 O SENHOR teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de 
teus irmãos, como eu; a ele ouvireis; 16 Conforme a tudo o que pediste ao SENHOR teu 
Deus em Horebe, no dia da assembléia, dizendo: Não ouvirei mais a voz do SENHOR teu 
Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. 17 Então o SENHOR me disse: 
Falaram bem naquilo que disseram. 18 Eis lhes suscitarei um profeta do meio de seus 
irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe 
ordenar. 19 E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu 
nome, eu o requererei dele. 20 Porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma 
palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de 
outros deuses, esse profeta morrerá. 21 E, se disseres no teu coração: Como conhecerei a 
palavra que o SENHOR não falou? 22 Quando o profeta falar em nome do SENHOR, e essa 
palavra não se cumprir, nem suceder assim; esta é palavra que o SENHOR não falou; com 
soberba a falou aquele profeta; não tenhas temor dele.  
 

Você vai notar aqui que Deus nos dará um Verdadeiro Profeta para falar Suas próprias 
palavras, e neste Profeta Deus vai vindicar o homem não permitindo que as palavras ditas 
falhem, pois não é o homem falando, mas o Próprio Deus falando por seus lábios. 
 

13 - Determinadamente Batalhando pela Fé que uma vez foi dada aos Santos 53-0614ª 
P:15 Agora, quando Ele se levantou dos mortos, Ele fez a mesma coisa depois que se 
levantou dos mortos, pelos apóstolos, que Ele fez antes de morrer, mesmo maior e mais. 
“Ainda um pouco mais”, Ele disse, “E o mundo não Me verá mais, mas vós Me vereis (a 
Igreja, o crente), Pois Eu estarei convosco, em vós, até o fim do mundo”. Agora, era nisso 
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que os apóstolos criam. E eles criam que o que Ele era em carne, Ele era também, e mais, 
no Espírito. E assim ensinavam. Assim que criam. E é o que eles praticaram, e é o que Deus 
confirmou. Mas durante este tempo, esses trinta e três anos de lapso, muitos falsos irmão se 
levantaram, e trouxeram heresias, e levaram as pessoas para a teologia, e coisas diferentes 
assim.  
 

3° Êxodo: Levantam-se falsos irmãos dentre o povo que pervertem a mensagem, 
confundindo as pessoas. 
 

14 - Como é que mesmo entre aqueles que clamariam crer no profeta de Deus que a maioria 
não pode ver o que o profeta realmente ensina? Falsa doutrina existe entre aqueles que não 
voltaram à posição na Palavra. Eles procuram sinais, mas esquecem a Voz do Sinal. Nós 
sabemos dos nossos estudos que Deus tem nos dado um sinal nesta hora, mas com cada 
sinal Deus dá uma voz. E do começo ao fim das eras os profetas de Deus têm sido os sinais 
de Deus, impedindo desastre, mas as pessoas tomariam atenção e ouviriam? Não, senhor. 
 

15 - E assim eles perambulam como nas eras idas. Na era de Lutero, não foi um milagre que 
ele pode se opor ao Catolicismo, mas que ele pode levantar sua cabeça contra todo o 
fanatismo que seguiu sua Mensagem. Quando Lutero se escondeu, os feitos crentes 
pegaram sua mensagem e fizeram escárnio do que ele tinha pregado. Então também hoje os 
ditos crentes têm tomado a mensagem desta hora. Não a Mensagem, mas o veículo ou 
plataforma. Eles dizem crer que Deus enviou um profeta com uma Mensagem, mas ainda 
assim negam a mensagem e doutrina que Ele ensinou. 
 

16 – Em 1965 antes de o irmão Branham deixar Tucson naquele dia fatal, ele contou a um 
dos irmãos que ali estavam algo como 13 ou 17 versões diferentes da Mensagem. E hoje 
elas são centenas, porque eles recusam acreditar na doutrina que Ele ensinou e apenas 
usam suas palavras para construir suas próprias doutrinas. O irmão Vayle me disse há 
muitos anos atrás que os feitos crentes tem tomado conta da Mensagem, e não se espante, 
eles também o fizeram do dia de Moisés, e no dia de Paulo, e por que não fariam hoje? 
 

2 Pedro 2:1 E TAMBÉM houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também 
falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor 
que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 2 E muitos seguirão as suas 
dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 3 E por avareza farão de 
vós negócio com palavras fingidas; sobre os quais já de largo tempo não será tardia a 
sentença, e a sua perdição não dormita.  
 

Judas 1:10 Estes, porém, dizem mal do que não sabem; e, naquilo que naturalmente 
conhecem, como animais irracionais se corrompem. 11 Ai deles! Porque entraram pelo 
caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na 
contradição de _ore. 12 Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se 
convosco, e apascentando-se a si mesmos sem temor; são nuvens sem água, levadas pelos 
ventos de uma para outra parte; são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, 
desarraigadas; 13 Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações; 
estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas.  
 

17 - Resumo das Eras – Livro CA 380-1 Assim neste exato momento, nós estamos no 
completo cumprimento de Mateus 24:24 “porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e 
farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E 
quem é que vai tentar enganar o eleito? Por que, o espírito do anticristo nos “falsos ungidos” 
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destes últimos dias. Estes falsos irmãos já tem vindo no “nome de Jesus”, clamando que eles 
têm sido ungidos de Deus para os últimos dias. Eles são o falso Messias (os ungidos). 
Clamam ser profetas. Mas eles são um com a Palavra? Nunca. Eles aderiram a ela para tirar 
proveito.  Ninguém nega que o Espírito de Deus se manifesta em dons sobre eles. Mas como 
Balaão, todos eles tem seus programas, fazem suas aparições por dinheiro, exercem dons, 
mas negam a Palavra ou a ignoram temendo que uma controvérsia exclua chances de 
maiores ganhos. Ainda que pregam salvação e libertação, pelo poder de Deus, assim como 
Judas, com um ministério dado por Deus. Mas por serem semente errada, 
conseqüentemente eles tem um espírito errado os motivando. Religiosos? Meu Deus! Eles 
excedem o eleito em esforço e zelo, mas isso é Laodicéia, não de Cristo, pois procuram por 
grandes multidões, grandes programas e estrelando sinais entre elas. Eles pregam a 
segunda vinda de Cristo, mas negam o advento do profeta mensageiro, ainda que em poder 
e sinais e real revelação ele os ofusque. Ah, sim, distinguido apenas por seu desvio da 
Palavra, e em qualquer lugar é pego sendo anti-Palavra, e cai de volta no mesmo argumento 
que já temos mostrado para ser falso: “Nós temos resultados, não? Temos de ser de Deus”. 
 

18 - O Quinto Selo 63-0322 P:57 E olhe para quem foi encontrá-lo o Leão, o Leão da tribo 
de Judá, que é a Palavra. Quando seu falso ensinamento saiu, a verdadeira Palavra foi 
encontrá-lo. Essa é a razão pela qual tivemos um Irineu, e um Policarpo, e—e—e aqueles 
companheiros, São Martinho. Quando aquele anticristo estava passeando com seu falso 
ensinamento, Deus enviou o Seu ensinamento, a Palavra, o Leão da tribo de Judá, que é a 
Palavra manifestada no Espírito Santo. E o Espírito santo manifesta a si mesmo, que é a 
Palavra. Essa é a razão pela qual a igreja anterior teve curas e milagres e visões e poder, 
porque era a Palavra viva na forma de Leão da tribo de Judá passeando para combater. 
Amém. Agora, vocês entenderam? Ele envia Seu poder, anticristo; Deus envia o Seu, a 
Palavra. Anticristo, falso ensinamento: o real ensinamento saiu para com poder para 
combatê-lo. Agora, esse foi o primeiro. Agora,m esta era a primeira igreja, apostólica, que 
saiu para encontrá-lo. 
 

19 - Os Ungidos dos Últimos Dias 65-0725M P:15 Agora, o ungido é “um com a 
mensagem”. E a única forma que a mensagem pode ser trazida é por um que é ungido; e 
esse seria um profeta—ungido. “Falsos mestres ungidos se levantarão ”. Um profeta ensina o 
que é sua mensagem: mestres ungido, mas um povo ungido com um falso ensinamento, os 
ungidos:cristos, plural, profetas, plural. E se há algo tal como Cristo, singular, então estes 
teriam de ser os ungidos para que sua profecia do que eles estavam ensinando fosse a 
diferença, porque eles são os ungidos, ungidos. 
 

20 - O Segundo Selo 63-0319 P:110 Olhe, note. Quando Satanás... Agora, todos que 
percebem que Satanás controla todos os poderes políticos do mundo... Ele disse assim (4° 
capítulo de Mateus você pega isso, e o 8° verso). Todos os reinos pertencem a ele. É por 
isso que eles lutam, guerreiam, matam. Agora, lembre-se, não é estranho? Foi-lhes dado 
esta espada para matarem uns aos outros. Oh, Meu! Observe agora. Agora, Quando ele fez 
aquilo não tinha o poder eclesiástico ainda; mas ele começou com um demônio de um falso 
ensinamento, e aquele ensinamento se tornou doutrina. Essa doutrina se encar—encarnou 
num falso profeta, e então ele foi ao lugar certo; ele nunca foi a Israel, ele foi a Roma, Nicéia, 
Roma. 
 

21 - Batismo do Espírito Santo 58-0928M P:97 Agora, se você é um Metodista, aqueles 
tipos de fruto te seguem, que você não está rapidamente disposto a encarar um barulho de 
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serra; Se você tem paciência, e se você tem amos, e você—consideração com todos; se o 
seu primeiro amor é Cristo, o segundo é seu próximo, que você seja o terceiro; se você está 
se movendo, tem grande sofrimento, brandura, paciência, fé... Meu Deus, você diz, “O 
Espírito do Senhor está sobre mim. E há—há cura divina. O Espírito Santo é o mesmo hoje”. 
Agora, você diz, “Espere um minuto, eu sou ensinado na Igreja de Cristo, dias de milagres é 
passado”. Você tem o diabo. Isso é certo. Você diz, “Bem, nós temos de ser batizados. Na 
Bíblia não há coisa tal como ser batizado no nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Eu vejo isso 
agora; Está nas Escrituras. É o Nome do Senhor Jesus; Em todo lugar é o Nome do Senhor 
Jesus”. “Espere um minuto, nós vamos te expulsar das Assembléias”. E você se curva a isso, 
você tem um falso espírito em você; você está ouvindo a um falso ensinamento ou um falso 
profeta. Agora, você acabou de achar um lugar onde eles eram batizados no nome do Pai, 
Filho, Espírito Santo, e eu me rendo. Eu vou te mostrar cada lugar onde eles foram batizados 
no Nome do Senhor Jesus. Agora, quem está certo, a Assembléia ou a Bíblia? 
 

22 - Provando Sua Palavra 64-0816 Não argumente isso. Você—você diz, “Bem, eu 
creio...”. Você ainda não está certo. Quando Deus diz algo, apenas—apenas o modo que ele 
diz, é a coisa a fazer. Você diz, “Bem, eu acho...” Mas você ainda não tem idéia alguma. 
Deixe a mente que estava em Cristo estar em você. E Cristo é a Palavra. Deixe a Palavra 
estar em você. Todas as outras palavras sejam erradas, a Palavra de Cristo é a correta. 
Outros crêem nele e em todas as suas razões, como ela fez, razão, “Bem, porque Deus faria 
isso? Agora, isso não é tão bom quanto?” Se é contrário à Palavra, não é. Assim qualquer 
coisa, qualquer mestre, qualquer expositor da Bíblia, qualquer outra coisa tentaria te ensinar 
ou tentar te fazer acreditar em qualquer pequena vírgula diferente do que a Bíblia diz, é falso 
ensinamento. É Satanás novamente exatamente como foi para Eva. Deus vai em frente, não 
importa o que ele faça, o que Satanás faça, Deus vai em frente provando isso. 
 

23 - Os Ungidos dos Últimos Dias 65-0725 P:185 Vamos agora, perto. Os Ungidos, cristos 
nos últimos dias, mas os falsos mestres como falsos profetas... Observe que impressionante. 
Agora, eu quero que vocês comparem isto (Nós não temos tido tempo para ler isso.”, Mateus 
24:24 com Timóteo 3:8. Mateus 24:24 disse nos últimos dias (vê?) virão falsos cristos, falsos 
ungidos, falsos profetas, e mostrarão sinais e maravilhas exatamente como se fossem 
reais—e quase enganarão o próprio eleito. 
 

24 - Os Ungidos dos Últimos Dias 65-0725M P:50 Oh, seus falsos mestres, ouvem a estas 
fitas todos estes anos e viram Deus confirmar exatamente o que Ele disse, vocês colocam 
em seus estudos e sabem que é a Verdade, e por causa das suas diferenças 
denominacionais, vocês as disputam e dizem ao seu povo que elas não são. Preocupação 
sobre você. Seu tempo está à mão. 
 

Os Ungidos dos Últimos Dias 65-0725M P:43 Mas você deve ver que a unção vai ao 
injusto, os falsos mestres, e os leva a fazer exatamente o que Deus lhes disse para não 
fazer; Mas eles farão de qualquer forma. Por quê? Não é culpa deles. Como pode um 
espinho ser algo mais do que espinho? Não importa quanta chuva boa caiu sobre ele, 
sempre será um espinho. Essa é a razão pela qual Jesus disse que eles serão tão próximos 
que enganariam o próprio eleito (que está nas raízes), se fosse possível. Mas não é. Um 
trigo não pode fazer nada além de produzir trigo; é tudo o que pode produzir. 
 

25 - Os Ungidos dos Últimos Dias 65-0725M P:31 Observe. A mesma água ungida que 
traz o trigo, traz a erva daninha. O mesmo Espírito Santo que unge a igreja, que lhe da o 
desejo de salvar almas, que lhe dá poder para executar milagres, desce sobre o injusto 
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assim como no justo: O mesmíssimo Espírito. Agora, Você não pode fazer isso de outra 
forma e entender Mateus 24:24. Ele disse, “E se levantarão falsos cristos”, falsos ungidos, 
ungidos com a coisa genuína, mas sendo falsos profetas dela, falsos mestres. O que faria 
um homem querer ser um falso mestre de algo que é a Verdade? Agora, e nós vamos chegar 
à marca da besta em alguns minutos, você verá que é a denominação. Vê? Vê? Falsos 
mestres, falsos ungidos. Cristos ungidos, mas falsos mestres. É a única forma que você pode 
ver. 
 

26 - Comida Espiritual no Tempo Certo 65-0718 P:17 Agora, essa classe que eu vou 
classificar Elias com a igreja hoje, ou a igreja de hoje... Antes do julgamento ele recebeu esta 
mensagem. Elias, ele representou, tomando cuidado disso no natural, seu alimento natural, 
porque não iria chover agora, de acordo com a Palavra de Deus, por três anos e seis meses, 
ou até que Elias chamasse a chuva. “A qualquer momento que tu diseres, Elias, assim será”. 
Por isso ele foi até o rei e disse, “Não haverá nenhum pingo de chuva até que eu chame por 
isso”. Isso é totalmente um—um fardo, não é? É completamente uma mensagem. E agora 
nós vamos tipificar isso com a seca de hoje. Agora, nós todos sabemos, nós estamos todos 
avisados que há uma grande seca espiritual na terra hoje, espiritualmente falando. E, você 
sabe, isso foi predito pelos profetas, bem antes da segunda vinda seria, diz, “Virá fome à 
terra, e não será apenas de pão, mas de ouvir a Palavra de Deus”. Agora, isso tipifica a seca 
natural com a espiritual. Pecado e descrença, por falsos mestres e modernistas na igreja é 
trazido à sua vinda, chegada do julgamento. Assim eles tem se virado da Palavra de Deus e 
Seu profeta para um tempo moderno tecnológico da Palavra. 
 

27 - Você Deve Nascer de Novo 61-1231M P:94 O falso guarda verdade o bastante para 
fazer uma forma de religiosidade. E ouçam, agora eu estou dizendo algo aqui. Quero que 
vocês ouçam. Seus tipos de falsas concepções (você sabe o que é falsa concepção?) 
lideram milhões de pessoas para um falso nascimento. Falsos mestres levam o povo a 
acreditar em uma sensação, “Porque você se contorceu todo, você O tem. Oh, porque você 
teve um sentimento divertido real em você, você—você viu luzes em sua frente, você ficou 
cego ou cambaleante, é a capa de Elias posta em você. É certo, você conseguiu. Oh, você 
sabe o que é? Você é um filho manifestado de Deus”. Onde você se encontra? Derrotado. 
Isso é certo. “Glória a Deus, uma noite eu tive um sonho”. Oh, sim, uhum. Vê? “Oh, eu vi isso 
e aquilo...” Sim, uhum. “Você—você não acredita em sonhos?” Sim, senhor, eu certamente 
acredito. Mas se esse sonho não combina com a Palavra de Deus, está errado. Esta é a 
verdade aqui; permaneça nisso. Sim, senhor. Lidera milhões a um falso nascimento, apenas 
imagine... 
 

28 - Você deve nascer de Novo 61-1231M P:92 Agora, falsos mestres trarão falsos 
nascimentos. Verdadeiros profetas trarão a Palavra, o nascimento da Palavra, Cristo. Falsos 
profetas trarão falsos nascimentos, o nascimento das igrejas, o nascimento de credos, o 
nascimento de denominações. E aqui estamos nós, irmão Pentecostal, falso enviado—ou 
sensações, e dizer a um homem que ele tem o Espírito Santo porque ele fala em línguas. Eu 
vi o diabo falar em línguas, lápis cair e escrever em línguas desconhecidas. Isso não significa 
nada. Vê, tem de ser uma vida: pelos seus frutos os conhecereis. “Irmão Branham, você 
acredita em falar em línguas?” Sim, senhor. “Você acredita em clamor?” Sim, senhor. Para 
ser um Cristão, eu creio nisso. Eu creio na Palavra de Deus. Mas se não há vida para dar 
apoio... 
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29 - Era da Igreja de Éfeso 60-1205 P:46 Agora, o primeiro verso. O que ele está fazendo? 
Ele os está saudando. Ao anjo da igreja de Éfeso... (para João)... escreve; Estas coisas disse 
aquele que segura as sete estrelas em sua mão direita, aquele que andou no meio dos sete 
candelabros dourados; (isso é uma saudação). Agora, no segundo verso e no terceiro, Ele os 
comanda. Eu sei das tuas obras, e das tuas tribulações, e conheço sua paciência... E como 
não podeis tolerar os que são maus :e voz tens provado aqueles que dizem ser apóstolos, e 
não são, e os tens achado mentirosos:  vê, aquela apostasia já tinha começado a se 
estabelecer na primeira era, começou bem ali; porque o eleito e a igreja que queriam manter 
os preceitos da Bíblia, e guardar as Palavras que Jesus disse em Seu testemunho, já 
começariam a se adiantar. Algo começa a acontecer, e lá haveriam falsos mestres se 
levantando, pessoas que estavam ensinando errando, contrariando as Escrituras, tentando 
trazer ou adicionar algo. É por isso que Ele deu esta revelação à igreja e disse, “Quem quer 
que tire ou acrescente algo, sua parte será tirada do Livro da Vida”. Está perdido, irmão. 
Apenas não interfira a Palavra de Deus. Não importa a quem Ela fira ou o que, apenas diga 
de qualquer maneira. Apenas como Ela está escrita, é assim que é. Nós não precisamos de 
nada maior; nós não precisamos de qualquer sacerdote ou qualquer coisa para interpretá-la 
para nós. Deus, o Espírito Santo, é o Intérprete Ele dá a interpretação. 
 

30 - Batismo do Espírito Santo 58-0928M P:78 Lembre-se disso, eu disse no início... 
Agora, se eu te feri, não foi minha intenção. Isso é para a igreja. Se você está sentado ai, nós 
gostamos de te ter aqui, mas é pra isso que você está aqui e porque nós não somos uma 
denominação; agora, a denominação começa com falsos e falsos mestres. E eu disse que 
isso iria ferir, e eu quero que fira. Eles são absolutamente falsos mestres. Qualquer homem 
que sabe estas coisas e se compromete com os batistas, metodistas, luteranos ou 
pentecostais, sabendo que a Bíblia ensina diferente, este é um falso profeta: sem dar 
pauladas. É exatamente isso. É por isso qeu não entrei para a Assembléia. Por isso eu não 
entrei na unicidade. É por isso que não entrei para os batistas, metodistas, ou presbiterianos, 
porque eles são falsos. Eu não digo que seu povo é falso. Eu digo que sua teologia é, porque 
não se compara com a Palavra de Deus. Paulo disse, “Se um...” Ele foi por aqui... Deixe eu 
mostrar o que Paulo disse antes que deixarmos esta água batismal. 
 

31 - Perguntas e Respostas COD 62-0527 E isso me deixou sentado no quarto. Eu nem 
sequer sabia que tinha sido uma visão. Eu não sabia como chamar isso. Eu estava na pedra 
angular da fundação ali. Está escrito, bem ali na pedra de esquina agora, e disse:... Faça o 
trabalho de um evangelista, faça total prova de seu ministério. Pois o tempo virá em que eles 
não mais resistirão a doutrina; mas antes seus próprios desejos irão... amontoar para si 
mestres, tento coceira nos ouvidos;... e se virarão da verdade para fábulas. (Ambos, 
unicidade e trindade; Eles esqueceram o...) Agora, Ele nunca disse, “Você é evangelista,”. 
Ele disse, “Faça o trabalho de um”. Vê? Agora, já chegou o tempo? Vou continuar com isso 
ou chegou o tempo de algo mais? Isso eu não sei. 
 

32 - Poder de Transformação 65-1031 P:108 Mas quando vem o confronto entre a Palavra 
entre dois profetas, um deles na Palavra, o outro fora da Palavra, ambos profetas... Você 
entende? Diga, “amém”. Um na Palavra, o outro fora, ambos profetas, provaram ser; mas um 
estava com a Palavra. Vê? Falsos ungidos nos últimos dias. Vê? Um profeta... Ambos, 
profetas; Um na Palavra e um—um vindicado pela Palavra e o outro não era: Caim a Abel 
novamente. Veja os dois, falso—falso e verdadeiro? Sim. 
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33 - Coisas que hão de ser 65-1205 P:83 E agora, haverá falsos ungidos nos últimos dias, 
não falso Jesus; eles não vão  ficar nisso, mas falsos ungidos. Eles são ungidos. Sim, 
senhor. Mas eles são anticristo. Eles são ungidos com o Espírito para fazer sinais e 
maravilhas, os que Cristo fez, mas não seguem a linha de Sua Palavra. Vê? “Muitos virão a 
mim naquele dia dizendo ‘Senhor, não profetizei eu e expulsei demônios em Teu Nome?’ e 
Ele dirá ‘Apartai-vos de mim vós que praticais iniqüidade, Eu nunca vos conheci’”. “Eu era 
pentecostal, Senhor. Glória a Deus. Eu clamei; Eu falei em línguas; coloquei as mãos nos 
doentes e os curei, expulsei demônios”. “Apartai-vos de mim, vos que praticais iniqüidade, 
pois nunca vos conheci”. Vê o que digo? 
 

34 - Cristo revelado em Sua própria Palavra 65-0822M Hoje é muito confuso a evidência 
do Espírito Santo, e assim por diante. Satanás pode personificar qualquer tipo de dom que 
Deus tem, mas ele não pode trazer a Palavra, palavra por palavra. Foi ai que ele falhou no 
jardim do Éden. É onde ele sempre falhou. É onde eles... A fita em falsos ungidos ou falsos 
ungidos... Eles podem ser ungidos com o Espírito, falar em línguas, dançar, clamar, pregar o 
Evangelho, e ainda ser um diabo. Isso é o interior. Agora, lembre-se, Jesus disse, “Todos os 
que o Pai Me deu virão a Mim. Homem algum pode vir se meu Pai não o escolher primeiro”. 
Agora, nós tomamos esta lição tão devagar eu—você estava em seu tatara, tatara, tatara avô 
lá atrás, fisicamente falando. Então é isso que você é em ser físico, natural. Às vezes uma 
criança vai nascer numa família ruivo. Isso surpreende o pai, porque ele não conhece 
ninguém de seu povo que seja ruivo, ou no povo da mãe. Mas se você voltar lá atrás, muitas 
gerações, você vai descobrir que alguém era ruivo. A semente continua descendo, e você 
trás a natureza de alguém lá de trás. Como os—Hebreus capítulo 7 diz que Melquisedeque... 
Abraão pagou dízimo a Ele quando estava retornando do massacre dos reis. E Levi, que 
recebeu dízimos, pagou dízimos, pois ele estava nos lombos de Melquisedeque no—ou nos 
lombos de Abraão, melhor dizendo, quando este encontrou Melquisedeque. 
 

35 - O Rapto 65-1204 P:85 Não diz a Bíblia que nos últimos dias viriam falsos cristos, não 
falso Jesus agora, falsos cristos, ungidos, falsamente ungidos na Palavra. Ungidos 
denominacionais, mas não a Palavra, pois a Palavra produz testemunho de Si mesma. Ela 
não precisa de nada mais; Vai produzir testemunho de Si mesma. E ai virão falsos ungidos. 
Você tem a minha fita. E a unção... Oh, se você chamasse um e dissesse, “Oh, você—você é 
Jesus?”,  “OH, certamente que não”. Eles não ficariam nisso. Mas quando isso vem para um, 
“Oh Glória, Eu tenho a unção...” e isso é unção genuína. Lembre-se, Caifás tinha muito e 
profetizava. Assim também Balaão tinha e professou, mas não tinha nada a ver com o 
interior. A menos que fosse semente de Deus, Seu gene desde o início, predestinado, você 
está liquidado. Eu não me importo com o quanto que você clame, ou fale em línguas, e—e 
beba sangue de um crânio humano e chama o diabo. Vê? Você não... Qualquer das 
sensações e coisas, esqueça. É o seu coração na Palavra, e ela é Cristo. Deixe-A lá e veja-A 
fazer a Si mesma conhecida assim que se abrir como qualquer outra semente e se declarar 
para a era em que está vivendo. 
 

36 - Os Ungidos dos Últimos Dias 65-0725M P:85 “Oh, América, como Deus teria pairado 
sobre você, mas agora sua hora é chegada. Você lidera o mundo na sujeira”... Blasfêmos, 
desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeto natural... (Não verdadeiro amor mesmo 
por outro, homem para mulher, mulher para homem, nem mesmo afeto natural: sujeira 
sexual”... Desordeiros, falsos acusadores, incontinentes, bárbaros, e menosprezadores 
daqueles que são bons, (Em outras palavras, dizem “Seu bando de santos roladores”. 
Alguém perguntou outro dia sobre a vinda à igreja, disse, “Não vá lá; todos são um bando de 
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barulhentos e tolos”. Vê? Desprezadores daqueles). Traidores, precipitados, amantes do 
prazer mais do que de Deus; (Você diz, “Irmão Branham, isso é Comunismo”. O que o 
próximo verso diz?) Tendo uma forma da divindade (piedade.trad) ,... ( Mas o que?)... 
negando seu poder:... ( A Palavra, Jesus Cristo, o mesmo ontem hoje e para sempre 
manifestou a promessa para o dia... Jesus, assim como Ananias, assim como Zedequias, 
como Balaão, lá atrás, outros falsos profetas...)... Tendo uma forma de divindade,... 
(Ungidos. Vê?Tendo uma forma ungidos, ministros ordenados)... tendo uma forma de 
divindade, mas negando... Que Ele é o mesmo ontem, hoje, e... Negando Sua Palavra. 
Como eles negaram a Jesus naquele dia? A quem negaram quando negaram a Jesus? A 
Palavra. Eles eram religiosos. Eles ensinavam da Bíblia mas negaram a Palavra do dia. O 
que são eles hoje? Mesma coisa, ungidos, pregando Evangelho de Pentecostes, mas 
negando a promessa do dia presente da Palavra sendo vindicada: Jesus Cristo o mesmo 
ontem, hoje, e para sempre. Você vê? Pois que eles são coisas horripilantes nas casas, e 
lideram... mulher tola carregada de pecado, dirigida por desejos,... “nossas festas de costura 
e os nossos “esses e aqueles”. Alguém vem tentando interpretar de forma errada a Palavra, 
e dizendo assim, “Está tudo certo, irmã, você ter cabelo curto. Não se preocupe com essa 
idiotice”. Vê? “Oh, se você—você vestisse esse... Não é isso, é o que sai do coração de um 
homem que o mancha”. Vê? E você percebe que você está ungido por um mal, cobiçoso 
espírito imundo. É contrario à Palavra. Correto. Isso é o que a Bíblia diz, E você diz, “bem, eu 
visto shorts, isso não condena...” Quem quer que seja... Se uma mulher Poe um vestuário 
que pertence a um homem, é abominação à visão de Deus. O Deus imutável disse isso. 
 

37 - Tentando fazer um serviço para Deus 65-1127B P:65 Como na minha Mensagem do 
anticristo, “Levantar-se-ão falsos cristos”. Agora, Ele não disse falsos Jesus’s. Vê, ninguém 
aceitaria ser chamado “Jesus”, no termo de Senhor. Mas falsos cristos significa “os ungidos”. 
“Oh, eles, cada um pensa que conseguiu a unção”, “Glória a Deus, ele pode fazer isso e 
aquilo”. Mas ponha-o no teste da Palavra e descubra onde ele está (vê?), na mensagem da 
hora. Eles tinham unção no tempo de Jesus, mas não Nele. Eles tinham unção no tempo... 
Mesmo Datan tinha unção no tempo de Moisés. Ele disse, “Agora, você não acha que é o 
único santo entre nós; Deus é fartura. Vamos iniciar uma organização aqui, um grupo de 
homens”. Deus disse a Moisés, “Separa-te dele”. Ele abriu a terra, que os engoliu. Ele deu 
Sua Palavra original a Moisés, Seu profeta; é a única forma com a qual Ele sempre fez, e a 
única maneira que ele sempre fará. Ele não muda Seus planos. Vê? 
 

38 - Os ungidos dos últimos dias 65-0725M P:93 Concernindo reprova—não reprova em—
em—em vida, eles estão bem, homens cultos. Agora, Observe, quando Moisés foi ao Egito 
com uma mensagem de ASSIM DIZ O SENHOR, e foi vindicado, chamou por Israel, que era 
um povo, não uma igreja... Israel era um povo; Eles nunca haviam sido uma igreja, porque a 
palavra ‘igreja’ significa “os chamados para fora”. Eles eram o povo de Deus. Então quando 
se tornaram ungidos sob a Palavra e chamados para fora, se tornaram a igreja de Deus, e 
eles se deterioraram, porque eles não creram na Palavra de Deus e ouviram a um falso 
profeta. Espero que tenha entrado em sua cabeça. Israel sendo um povo de Deus, saiu sob a 
mão de Deus, ungido com a Palavra—com o poder de Deus, vendo os sinais e maravilhas de 
Deus; E então quando Deus estava se movendo com eles, um falso profeta entrou, ungiu, e 
ensinou algo contrário à Palavra Original de Deus, que eles ouviram; e cada um deles 
pereceu no deserto, exceto três pessoas. Agora, espere. 
 

39 - Perguntas e Respostas COD 64-0823M P:25 Agora, a próxima pergunta segue. 237. 
Mateus 24:24: “E se levantarão falsos profetas, e falsos cristos, e falsos profetas, e 



 14 

mostrarão grandes sinais e maravilhas”. Como vamos os reconhecer? “E se levantarão...” 
Nisso você está indo a outra era. Vê? “...falsos cristos e falsos profetas”. Um falso cristo é um 
falso ungido, porque Cristo é o Ungido. Quantos sabem que “Cristo” significa “o Ungido”? 
Haverá falsos ungidos, e chamarão a si mesmos profetas. Mas como você os vai 
reconhecer? Pela Palavra; Assim você saberá: Pela Palavra, se eles estão corretos. Como 
você vai reconhecê-los? Será pela Palavra. Se eles são... SE eles dizem que têm a 
Palavra, e então negam a Palavra, então não há nada, não importa o que façam. Eles 
podem curar o doente; Podem abrir os olhos dos cegos; E negam a Palavra. Fique 
longe disso. Não se importe com isso, fique com a Palavra sem os levar em consideração 
(vê?), pois muitas vezes eu vi voodoo e todos os tipos de coisa tomar lugar sob cura. 
 

40 - Os Ungidos dos últimos dias 65-0725M P:121 Observe, Os ungidos, somente a 
Palavra vai separá-los, não os sinais. Oh, não. Eles farão os mesmos sinais. Mas é a Palavra 
que os separa. Certamente. Eles todos profetizaram; todos eles fizeram isso, aquilo, e aquilo 
outro, claro, o mesmo. Jesus disse que fariam a mesma coisa. Mas a Palavra é o que os 
separa, observe, não os sinais. Você notou? Jesus disse aqui em Mateus 24... Ele não disse, 
“E se levantarão falsos Jesuses nos últimos dias”. Oh, não, eles nunca cairiam nessa. Não 
Você pega um pentecostal que é um real pentecostal dizer que ele é Jesus. Vê? Você pega 
um falso metodista, ou batista, ou alguém do tipo, ou uma das organizações dizer “nós 
somos Jesus”. Eles sabem melhor do que isso. Eles não vão fazer desse jeito. Mas a Bíblia 
disse que eles seriam falsos Cristos, não Jesuses, mas falsos cristos. 
 

41 - Caindo fora do mundo 62-1216 P:84 Agora, qualquer coisa que te tire disso é errada; é 
um falso messias, uma falsa unção. Oh, ele disse, “Que unção o irmão tem!” Que tipo de 
unção? É isso. Hitler tinha uma unção também. Khrushchev's também. O Papa Piustem uma 
também. Que tipo de unção você tem? Se não é ungido com essa Palavra e vindicado cada 
Palavra para ser verdade, deixe isso: errado. Se isso não se produz, então não é germinado. 
Vai mostrar sua cor. Oh, diga, “Mas isso era para outra era. nós...” Deixe essa coisa. Jesus 
Cristo é o mesmo ontem, hora e para sempre. Sim, senhor. Então quando esse mundo 
desaba, nós nascemos em um reino que não pode desabar. Você acredita que o mundo está 
desabando? Seu sistema está. Você acredita nisso? Você acredita que o—o sistema 
econômico está caindo? O sistema político também. O sistema nacional U.N está caindo. A 
igreja está desmoronando. A denominação está caindo. Tudo está. Mas nós temos um Reino 
que não pode ser movido; é o Reino Eternal de Deus; Não pode ser movido. 
 

42 - Os ungidos dos últimos dias 65-0725M P:54 Observe atentamente enquanto 
estudamos. Nós vamos pegar outro caso no livro dos Reis. Havia um—um profeta, e seu 
nome era Micaías. Ele era o filho de Imlah, e era um profeta. Ele era. E havia outro profeta, o 
cabeça da organização dos profetas: os ungidos. A Bíblia disse que eles eram profetas, da 
mesma forma que disse que Balaão era um profeta: ungido. E havia um deles com o nome 
de Micaías, que era ungido com Deus e enviado por Ele com a Palavra de Deus. Havia um, 
Zedequias, que pensou que era enviado por Deus. Ele era ungido por Deus, mas seu 
ensinamento era contrário à Palavra de Deus. “Levantam falsos cristos, mostram grandes 
sinais, enganariam aos eleitos, se possível”. 
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