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01 - Duas semanas atrás nós começamos a olhar a comparação Alfa e Omega do 
Ministério de Deus na forma de Pilar de Fogo. Como vocês estão bem advertidos, Deus 
desceu ao homem identificado pela sua Presença Shekinah, a qual nós chamamos de 
Pilar de Fogo em cada um dos três êxodos.  

 
O Primeiro Êxodo foi com Moisés, um profeta de Deus vindicado para ser um 

Homem de Deus com a Mensagem para àquela hora. Então Deus permaneceu na cena 
na forma de pilar de Fogo com Josué, para posicionar o povo na promessa para àquela 
hora.  

 
02 - O Segundo Êxodo veio e Deus se identificou no Pilar de Fogo com seu 

Próprio Filho Jesus, e de fato Deus entrou em seu Filho para refletir-se ao mundo. Mas 
o Pilar de Fogo continuou na cena com o Apostolo Paulo, e então Paulo foi usado para 
posicionar o povo na promessa para àquela hora.  

 
Finalmente vemos o terceiro Êxodo, como os dois que o precedem, onde Deus 

desceu na forma do Pilar de Fogo e usou o profeta William Branham para liderar o povo 
por um Êxodo de um sistema religioso. Mas o mesmo Pilar de Fogo nos prometeu 
continuar em cena e nos liderar para o Milênio por um ministério para posicionar o 
povo, como fez com Josué e Paulo.  

 
03 - E Lembre-se, o irmão Branham disse, Josué é paralelo a Efésios, e também 

disse que nós devemos ter outro Efésios. Se assim então ele estava dizendo que 
devemos ter outro Ministério sob o Pilar de Fogo para posicionar o povo na promessa 
para esta hora. Agora, isso é totalmente uma afirmação, mas me acompanhe enquanto 
estudamos isso à frente.  
 

04 - Em Perguntas e Respostas número 3, que concerniu às comparações Alfa e 
Omega, nós revimos as características para cada Êxodo, e encontramos em cada um 
deles as seguintes: 
 

I) Havia um sistema que prendia o povo em escravidão. 
II) O povo precisava ser liberto daquele sistema, mas era incapaz de fazer por si 

mesmo, e clamavam a Deus por ajuda. 
III) Por isso, o próprio Deus desceu para libertar Seu povo em cada um dos três 

êxodos. 
IV) Deus ungiu um Profeta Mensageiro para libertar o povo da escravidão daquele 

sistema que o mantinha cativo. 
 
05 - Em Perguntas e Respostas número 6, nós mostramos como em cada um dos 

Três Êxodos, quando Deus desceu na forma de Pilar de Fogo, foi um ministério duplo 
do Pilar de Fogo em cada um destes Êxodos. 

 
Agora, todos nós sabemos que Deus teve um profeta em cena para cada um dos três 

êxodos sob o Pilar de Fogo. Mas, o que a maioria das pessoas não percebe é que depois 
que o povo é tirado do sistema pelo profeta vindicado com a mensagem, o Pilar de Fogo 
não vai embora quando o profeta sai de cena. 

 



06 - Não, o que nós vemos pelas Escrituras é que em cada Êxodo, depois que Deus 
toma Seu profeta, Deus permanece em cena e muda o ministério de Saída para 
Entrada. Chamar o povo para fora do sistema até a entrada na promessa. 
 

Então nós vemos em cada êxodo que primeiro Deus usou um homem ungido como 
um profeta de Deus para refletir a Palavra de Deus ao povo. O Profeta levou o povo 
para fora. O Êxodo começou. 
 

Mas note que em cada êxodo deve haver uma saída e uma entrada. 
 

07 - No Primeiro Êxodo Deus usou o profeta Moisés para refletir a Si mesmo ao 
povo. Quando Moisés desceu da presença do Senhor sua face brilhou com a Glória da 
Shekinah de Deus sobre Ele. Deus usou Seu profeta Moisés para Se refletir e a Seus 
pensamentos ao povo, para levar o povo para fora, isso em Êxodo 34:29 E aconteceu 
que, descendo Moisés do monte Sinai trazia as duas tábuas do testemunho em suas 
mãos, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto 
resplandecia, depois que falara com ele. E de novo no verso 30 Olhando, pois, Arão e 
todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia; por isso 
temeram chegar-se a ele. E no verso 35 Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de 
Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto; e tornava Moisés a pôr o véu sobre o 
seu rosto, até entrar para falar com ele.  
 

08 - E vemos Paulo contar a mesma história em 2 Coríntios 3:7 E, se o ministério 
da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de 
Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a 
qual era transitória, e no verso 13 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. 
 

09 - Mas há outra parte que não quero que esqueçam, porque apenas sair não quer 
dizer nada. Jesus disse que aqueles que deixaram o Egito, todos pereceram no deserto, 
exceto Josué e Caleb e aqueles que tinham menos de 20 anos no tempo de Kadesh-
Barnea. 
 

E todos que olham para os Êxodos falam de Moisés, Paulo e William Branham. Mas 
e quanto a Josué e Jesus? Como podemos tirá-los da jogada? 
 

10 - Quero que observem que uma vez que o povo estava fora do Egito, 
perambularam por um período de tempo em cada Êxodo. É quando exaustão se faz 
sentir e muitas daquelas pessoas morreram no deserto. Quando Moisés havia 
completado o que Deus lhe havia dito, Deus então tomou Moisés para fora da cena, mas 
não foi o fim do ministério do Pilar de Fogo naquele dia. 
 

NÃO, pelo contrario, o Pilar de Fogo permaneceu em cena para levar o povo para 
dentro da terra Prometida. Depois de ter tirado Moisés de cena, Ele usou Josué, o Filho 
de Nun, para levar o povo para dentro da terra Prometida, e então Josué posicionou o 
povo na promessa para aquela hora. 
 

11 - Agora, se Deus é o Senhor que não muda, como Ele disse em Malaquias 3;6 e 
Hebreus 13:8, então nós devemos encontrar o mesmo cenário no segundo Êxodo, e 
certamente encontramos. 
 

No segundo Êxodo, Deus novamente no Pilar de Fogo entrou em Jesus para refletir 
a si mesmo à humanidade. De fato o irmão Branham chamou de “Jesus em Jesus” 
quando Deus entrou em Seu Filho para Se refletir ao mundo. É isso que o irmão 
Branham disse em seu sermão, Nós veríamos a Jesus. 
 



12 - Nós Veríamos a Jesus 12/06/68 P:55 Olhe. Quando Ele estava aqui na terra, 
quantos sabem que aquele era o Pilar de Fogo que seguiu os filhos de Israel no deserto, 
que era Cristo, o Anjo do Pacto. Tudo bem. E quantos sabem que aquilo era Jesus em 
Jesus, o mesmo Espírito? Olhe, quando eles O questionaram, São João 6, chamando 
seu...?... Atenção para isso. Eles disseram, “Tu dizes que és maior que Abraão?”. E 
disseram, que, “Por que, tu não tens nem cinqüenta anos ainda.” Ele disse, “Antes que 
abraão fosse, EU SOU”. EU SOU estava na sarça ardente. Correto? Um Pilar de 
Fogo... Quando Ele estava aqui na terra, Ele disse, “Eu vim de Deus e vou para Deus”. 
Ele disse isso? E então, se Ele veio do Pilar de Fogo, Ele retornou para lá novamente. 
Depois de Sua morte, sepultamento e ressurreição, São Paulo estava descendo pelo 
caminho de Damasco e uma grande luz brilhante o encandeou e o cegou. Nenhum dos 
outros viu Aquilo. Paulo viu. Aquilo o cegou; Caiu por terra. É o pilar de fogo, de 
novo? “Saulo, Saulo, porque me persegues?” “Quem és tu, Senhor?” “Eu sou Jesus”. 
Isto está correto? 
 

13 - Assim vemos que o Pilar de Fogo no Segundo Êxodo não apenas ungiu o 
profeta daquele dia, mas nesse caso entrou nele. Desta vez ele não era apenas um 
profeta, mas a partir de quando Deus entrou Nele, Ele se tornou o Deus Profeta. E 
note, assim que Deus terminou seu ministério profético que tirou o povo do judaísmo e 
da Lei, Deus tomou seu Filho, o profeta, da cena, mas o Pilar de Fogo (O próprio Deus) 
permaneceu para fazer o povo entrar e posicioná-lo na Palavra da Promessa.  

 
14 - Então vemos que como no Primeiro Êxodo, Deus ungiu um profeta para tirar o 

povo. Ele então permaneceu em cena como o Pilar de Fogo para colocá-lo dentro 
usando um ministério que posicionaria o povo. Foi isso que Ele fez no Primeiro Êxodo 
e é isso que ele fez no Segundo Êxodo, porque Ele é o mesmo e não muda. 
 

15 - Agora, lembre-se, Deus sempre usa um homem. Embora Ele tenha dito a 
Moisés que havia ouvido o clamor de Seu povo e tinha decido para libertá-lo, ainda foi 
Moisés a quem Ele enviou para fazer o trabalho. Assim vemos que Moisés os tirou de 
lá, e se o Pilar de Fogo permaneceu em cena para liderá-los na entrada, Ele também 
deve usar outro homem para fazê-lo.  

 
No primeiro Êxodo Ele usou o “Ministro Josué” para trazer o povo para dentro e 

posicioná-lo. Êxodo 24:13 nós lemos E levantou-se Moisés com Josué seu servidor; e 
subiu Moisés ao monte de Deus. Então vemos que Josué era um ministro sob Moisés. 
Assim ele era um ministro. É isso que a Bíblia diz. 
 

16 - Agora, no Segundo Êxodo, depois, Deus na forma do Pilar de Fogo deixou 
Jesus, então O tirou de cena assim como tirou Moisés. Mas assim como Ele fez no 
Primeiro Êxodo, Deus permaneceu em cena na forma da Coluna de Fogo e usou um 
ministério de ensinamento para posicionar as pessoas. 
 

Observe, Paulo era O Professor para os Gentios, e Deus na forma de Pilar de Fogo 
usou Paulo para tomar o ministério de Jesus e alinhar com as Escrituras, e assim 
mostrando isso ao povo, Paulo posicionaria o eleito daquele dia na Palavra para aquela 
hora. 
 

17 - Agora, lembre-se, o irmão Branham em seu sermão O Super Sinal 29/11/1963 
pp. 70 Não havia um Moisés, um Elias, um Noé, em baixo, sempre sendo isso, mas o 
resto deles poderia aceitar. E eles não teriam tido um ministério a menos que 
houvesse alguém que acreditasse. Jesus não teria um ministério a menos que alguém 
cresse. Paulo não teria tido um ministério a menos que alguém cresse. O Espírito 
Santo não teria um ministério pela Palavra hoje a menos que haja alguém desejando 
ficar longe dos credos e voltar para a Palavra novamente, não importa quão bom e 
quão real é o mundo. Ele está aqui agora. Eu sei que está. Eu sinto. Eu sei que está 
aqui. A Palavra diz que está. “Onde estiverem reunidos dois ou três em meu Nome, Eu 



estarei no meio deles”. E eu verdadeiramente acredito que Ele está aqui, o mesmo 
ontem, hoje e para sempre. 
 

18 - Assim vemos que mesmo o Espírito Santo não teria um ministério se não 
houvesse a quem ministrar e que aceitasse. Assim então o que eu vejo é que em cada 
êxodo houve um ministério profético e depois um ministério de ensinamento, e um 
povo para receber o ensinamento. É isso que levanta o os Eleitos de todas as eras. 
Mas é o mesmo Pilar de Fogo fazendo tudo. 
 

19 - O que nós vemos no Segundo Êxodo é os homens que caçaram e pescaram 
com Jesus... bem, pescaram, e quando Jesus saiu de cena, (Note que Ele era o profeta 
para aquela hora) mas quando Ele saiu de cena, eles apenas ficaram andando à toa pelo 
quartel-general, Jerusalém, e realmente aqueles que pescaram com Ele não entenderam 
a Mensagem que Jesus havia trazido, porque se eles tivessem entendido, não teriam se 
assentado e feito nada a não ser perturbar um ao outro e se pontificado. 
 

20 - Não, se eles tivessem entendido o que é tudo isso, como Paulo entendeu, eles 
não teriam feito o que Paulo fez. Mas é mostrado que eles não entenderam porque 
apenas sentaram e se pontificaram uns sobre os outros, dizendo o que poderiam ou o 
que não poderiam fazer, e passaram o tempo colocando este aqui dentro e tirando este 
aqui da Mensagem para seu dia. Mas, como pela realeza do Cristo Ressurreto em seu 
meio, por que, mesmo também o Filho de Deus apareceu a eles, ainda foi no ministério 
de Paulo que isso foi levada ao povo ao redor do mundo em seus dias. 
 

21 - Mas desde aquele retorno, o ministério não viria por dois mil anos, eles apenas 
se assentaram se preocupando com problemas legalísticos até que Deus trouxe uma 
situação difícil sobre eles que os fez deixar o quartel-general e levar o Evangelho para o 
resto do Mundo. Assim Deus ungiu a Paulo para levar a Palavra às nações, e Deus usou 
Paulo para posicionar o ministério de Jesus Cristo nas Escrituras, e fazer com que a 
Palavra se tornasse viva para o povo. 
 

Efésios 2:1 E VOS vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,  
 

Colossenses 2:13 E, quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da 
vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas,  
 

22 - E assim se houve um Terceiro Êxodo, deve haver o mesmo modelo como 
houve nos primeiros Dois Êxodos. E como vemos que o Apóstolo Paulo, sob o Pilar de 
Fogo, era o Mestre para os gentios, então podemos entender porque o irmão Branham 
nos disse que Paulo era o modelo para cada ministério verdadeiramente ordenado de 
Deus. 
 

156-1 A ERA DE ESMIRNA – LIVRO DAS ERAS CPT. 4 Agora, pense que 
não seja estranho ser esse o exemplo, pois Paulo estabeleceu este modelo sob a Mão de 
Deus. Paulo sozinho tinha a completa revelação para o seu dia como evidenciado pelo 
seu confronto com os outros apóstolos, que admitiram que Paulo era o Profeta 
Mensageiro para os Gentios daquele dia. E também note pela ilustração atual na 
Palavra, que quando Paulo quis ir para a Ásia, Deus o proibiu, porque as ovelhas 
(Seus Filhos) estavam na Macedônia, e estes (os Macedônios) ouviriam o que o 
Espírito tinha dizer através de Paulo, enquanto as pessoas da Ásia não. 
 

23 - De fato Paulo assim estabeleceu o modelo que quando o Irmão Branham estava 
procurando pela pessoa que era o Mensageiro para cada era, ele bateu cada um com o 
modelo de Paulo, e a pessoa que mais chegasse perto do Modelo é quem foi escolhido 
como o Mensageiro para a era. 
 



Livro Das Eras Capítulo 3 – A Era de Éfeso P21 Sua maneira de ministrar 
estabelece o exemplo no qual todos os futuros mensageiros se inspirariam, e 
verdadeiramente estabelece o modelo para cada verdadeiro ministro de Deus, e 
também ele nao chegaria a tal altura no campo profético como Paulo. O ministério de 
Paulo tinha tripa qualidade e foi o seguinte: Primeiro de tudo, Paulo era 
absolutamente fiel à palavra. Ele nunca se desviou dela, não importava o preço. 
Gálatas 1:8-9 “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.” Gálatas 2:11,14 “E, chegando Pedro à 
Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível.” “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?” 1 Coríntios 14:36-37 Porventura saiu 
dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? 37 Se alguém cuida ser 
profeta, ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do 
Senhor.” 
 

24 - Note que Paulo não pertencia a nenhuma organização, mas liderado pelo 
Espírito, como quando Deus se moveu sobre Moisés para liderar Israel para fora do 
Egito. A assembléia de Jerusalém nunca enviou Paulo, nem tinha qualquer poder ou 
jurisdição sobre ele. Deus, e apenas Deus, enviou e liderou. Paulo não era do 
homem, mas de Deus. “Gálata 1:1 PAULO, apóstolo (não da parte dos homens, 
nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou 
dentre os mortos),” Gálatas 2:3-5 “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.” 
 

25 - Em segundo lugar, seu ministério estava no poder do Espírito, e por esse 
meio demonstrando a Palavra falada e escrita. I Coríntios 2:1-5 “E EU, irmãos, 
quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com 
sublimidade de palavras ou de sabedoria. 2 Porque nada me propus saber entre vós, 
senão a Jesus Cristo, e este crucificado. 3 E eu estive convosco em fraqueza, e em 
temor, e em grande tremor. 4 A minha palavra, e a minha pregação, não consistiram 
em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de 
poder; 5 Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder 
de Deus.” 
 

Atos 14:8-10 “E estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde 
o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. 9 Este ouviu falar Paulo, que, fixando 
nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, 10 Disse em voz alta: Levanta-te 
direito sobre teus pés. E ele saltou e andou.” 
 

Atos 20:9-12 “E, estando um certo jovem, por nome Êutico, assentado numa 
janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante 
o extenso discurso de Paulo; e foi levantado morto. 10 Paulo, porém, descendo, 
inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele 
está. 11 E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até à 
alvorada; e assim partiu. 12 E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados.” 
 

Atos 28:7-9 “E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam 
ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente 
por três dias. 8 E aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria o pai de 
Públio, que Paulo foi ver, e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele, e o curou. 9 Feito, 



pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e 
sararam.” 
 

II Coríntios  12:12  Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com 
toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas.  
 

26 - Terceiro, ele tinha o fruto evidente de seu ministério dado por Deus. 
 

II Corintios 12:11 Fui néscio em gloriar-me; vós me constrangestes. Eu devia ter 
sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, 
ainda que nada sou.  
 

I Coríntios 9:2 Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós; 
porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor.  
 

II Coríntios 11:2 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.  
 

27 - Paulo tinha sido o intermédio de trazer multidões das ovelhas gentias; Ele os 
alimentou, e cuidou deles, até que trouxeram fruto justo e estavam preparados para se 
encontrar com o Senhor como uma parte da noiva Gentia. 
 

Do Livro das Eras da Igreja Capítulo 4 – A Era da Igreja de Esmirna P:2 
Introdução nós lemos, Para refrescar vossas mentes eu quero apontar novamente 
como nós chegamos a encontrar os nomes dos mensageiros para as várias eras. Deus 
em Sua soberana vontade viu que a história da igreja do Novo testamento não estava 
perdida, mesmo como Ele viu que a historia de Israel não seria perdida colocando-a na 
Bíblia e confirmando hoje de multidões de pergaminhos, vamos de barro e outros 
artefatos que arqueólogos descobriram e interpretado. Nós temos um breve comentário 
da História da Bíblia na primeira página agora. Assim, lendo a história nós podemos 
encontrar qual homem ou quais homens nas várias eras da Igreja estavam mais perto 
do modelo original de Deus, O Apostolo Paulo. Aqueles que Deus usou para trazer 
Seu Povo de volta para a Palavra da Verdade seriam aqueles a se examinar. Então 
fora destes haveria um para cada era que tão claro quanto perto no modelo da 
Palavra e poder. Esse seria o mensageiro. As eras também são encontradas por ume 
estudo de história. É só ler as eras encontradas em Apocalipse, e tudo se encaixa 
perfeitamente na história, como de FATO DEVE. Desde que as eras da igreja foram 
profetizadas por Deus e suas mesmas condições reveladas, por necessidade, a história 
que seguiria seria como a Bíblia diz. Isso é simples, assim necessidade é a chave para a 
Palavra. Agora com tudo isso Eu não tenho simplesmente sido um estudante ou 
historiador, tenho procurado ser um homem de mente espiritual, e foi apenas com a 
aprovação definitiva do Espírito de Deus que eu escolhi os homens que escolhi. Isso é 
verdade, Deus conhece meu coração. 
  

28 - E Finalmente nós vemos o modelo posto por William Branham no Livro das 
eras da Igreja Capítulo 4 – A era da Igreja de Esmirna P:140 Em cada era nós 
temos exatamente o mesmo modelo. É por isso que a luz vem pelo mesmo mensageiro 
enviado por Deus em uma certa área, e então desse mensageiro difunde a luz pelo 
ministério de outros que têm sido fielmente ensinados. Mas é claro que todos aqueles 
que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar APENAS o que o mensageiro 
falou. (Lembre-se, Paulo avisou o povo para dizer apelas o que ele disse, em I 
Coríntios 14: 37, “Se alguém cuida ser profeta, ou espiritual, reconheça que as coisas 
que vos escrevo são mandamentos do Senhor.” O que? A Palavra de Deus saiu de 
você? Ou Ela veio apenas para você?) Eles acrescentam ali, ou tiram aqui, e breve a 
mensagem não é mais pura, e a renovação morre. Quão cuidadosos devemos ser para 
ouvir UMA voz, porque o Espírito não tem mais que uma voz  que é a voz de Deus. 
Paulo advertiu-os para dizer o que ele disse, mesmo porque Pedro fez igualmente. Ele 



ou avisou que MESMO ELE (PAULO) não poderia mudar uma palavra do que tinha 
dado pela Revelação. 
 

29 - Agora, para mim a evidencia de que você tem sido fielmente ensinado é que 
você falará a mesma coisa e não se desviará daquilo que os profetas enviados por Deus 
ensinaram. 
 

Eu tenho visto homens se levantarem além dos mares e clamarem serem alguém, 
mas eles apenas não entendem a mensagem, e é muito evidente que não. 
 

30 - E então eu perguntei ao irmão Vayle sobre estes que o Irmão Branham está 
falando aqui que têm sido fielmente ensinados. Agora, aqui está o que ele me disse. “Se 
você observar o modelo, Deus levanta um homem e identifica e vindica esse homem 
para ser aquele com a Palavra para a hora. Então Deus coloca uns certos “alguéns” 
próximos àquele mensageiro e estes são os homens que trabalham intimamente com o 
homem de Deus. E Enquanto trabalhando perto dele, eles aprendem coisas que os 
outros que não tem tanta intimidade não aprendem. Estes que são fielmente 
ensinados não são homens que se levantam de além dos mares e clamam ter um 
grande entendimento da Mensagem por causa de algum dom”. Não, o modelo é que 
Deus levanta um homem e então há aqueles que sentam aos pés dele e aprendem, e 
assim quando eles começam a ensinar os outros, o modelo se repete. Assim como 
Policarpo se sentou aos pés de João, e Irineu se sentou aos pés de Policarpo, Etc.  
 

31 - Agora, Josué era um ministro. Ele era um ministro que sentou sob Moisés. E o 
Senhor Jesus derrubou Paulo e o escolheu, e o levou para o deserto e pessoalmente o 
ensinou. Não foi escolha de Paulo. Sua escolha o teria levado para a direção oposta, e 
ele era achado lutando contra Cristo. Então Paulo não escolheu a si mesmo. Paulo não 
se chamou de nada além de Prisioneiro do Senhor Jesus. Não deixou lhe subir a cabeça. 
Ele não disse, “ei, olhe para mim, eu sou o mestre agora, é melhor que você ouça às 
minhas fitas”. Não, Ele sabia muito para fazer isso.  
 

32 - E assim também nesta hora Deus veio e identificou a Si mesmo no Pilar de 
Fogo e Se refletiu pelo Seu Profeta William Branham. Então Usou esse Profeta para dar 
inicio ao Terceiro Êxodo, e usou-o para liderar o povo de Deus para fora da escravidão 
do sistema da igreja. O Clamor “Sai dela, povo meu, e não façais parte de sua 
desgraça”. Se ouviu, então Deus tirou seu profeta de cena assim como fez com Moisés 
e Jesus, mas Ele mesmo tem permanecido em cena na forma de Pilar de Fogo, como fez 
como Josué e Paulo. Assim também hoje, o mesmo Pilar de Fogo está aqui liderando 
Seu povo para o Milênio. 
 

Terceiro Êxodo 63-0630M P:130 Agora, lembre-se, Moisés não era o Pilar de 
Fogo. Ele era o líder ungido sob o Pilar de Fogo, e o Pilar de Fogo apenas vindicou 
sua mensagem com sinais e maravilhas. E aquele Pilar de Fogo liderou-os para a terra 
que Deus os havia prometido, onde Ele, Ele mesmo, seria feito carne no meio deles 
algum dia. Correto? O que eles fizeram? Assassinaram e torturaram, e tudo mais, para 
mostrar que estava sob o sangue de um cordeiro comum. Mas desta vez (Glória a Deus) 
o Pilar de Fogo que vemos dente nós, o Pilar de Foto nós liderará para o Milênio, onde 
Ele retornará ao Seu povo naquele grande reino milenial depois deste êxodo, onde nós 
viveremos eternamente com Ele. Ele sempre tem a Palavra do Pai, sempre prova que 
Ela está correta. 
 

33 - Agora, lembrem-se, apesar de Deus ter usado um profeta para trazer o povo 
para fora e outro ministério para levá-los para dentro, esse outro ministério não tem 
outra mensagem. Eles ensinaram a mesma mensagem como o Profeta mensageiro para 
seu dia, e fazendo assim, eles posicionaram o povo dentro da palavra da promessa.  
 



34 - Assim como Deus usou Josué para posicionar o povo dentro da promessa para 
aquele dia, e assim como Ele usou Paulo para posicionar o povo dentro da Palavra da 
Promessa para seu dia, assim também neste dia Deus ungiu um ministério para 
posicionar o povo, e para prepará-lo para a Adoção, que será a mudança de corpo. 
Agora, nós sabemos que o Espírito Santo é o mestre, e há alguns anos atrás o irmão 
Vayle me disse “as pessoas dizem que quando ele se for não haver mais ensinamento, 
mas isso é um erro. Ele disse, O Espírito Santo é o Professor e enquanto Ele estiver em 
cena, haverá ensinamento, porque Ele é o Mestre”. 
 

35 - Há algumas semanas atrás, antes de eu pregar o numero 6 nestas séries Q e A, 
eu falei ao irmão Vayle sobre estas idéias que estou trazendo aqui e perguntei a ele se eu 
poderia inserir seu nome aqui, e ele disse, “não, Apenas diga e Deus, que é o Mestre, 
está usando os cinco ministérios para ensinar”. 
 

Então eu lhe perguntei sobre seu papel, e mencionei que muitos dos irmãos além-
mar o olham como seu pai no Evangelho, mesmo sendo eu quem os tem treinado. E 
então eu disse: irmão Vayle, eu sinto que eu sou apenas um tipo de ajudante, e ele disse, 
“Não, Brian, você está regando o que eu plantei”. 
 

Assim eu penso que isso está certo. 
 

36 - Assim vemos que em cada era Deus trouxe luz por um profeta vindicado e 
então seguiu com um ministério de ensinamento sob o mesmo Pilar de Fogo. Assim 
então, é melhor que nenhum homem pise e tente tomar credito de nada que Deus está 
fazendo. Lemos em Filipenses 2:13 Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer 
como o efetuar, segundo a sua boa vontade. 
 

Então você nem mesmo teria o querer, nem encontraria a si mesmo efetuando, a 
menos que Deus estivesse em você trabalhando em você o querer efetuar. Um bom 
amigo meu estava me contando sobre outro irmão e ele mesmo tenho uma conversa 
sobre o que o Senhor está fazendo em meu ministério além-mar. E seu amigo disse, 
“Você sabe, ele está fazendo exatamente o que você e eu temos falado em fazer por 
anos.” E meu amigo disse, “sim, é ele quem está fazendo, não você e eu. Nós falamos, 
mas ele está fazendo”. 
 

37 - E assim é Deus que opera em você o querer e o efetuar. Então não sou mais 
eu que posso fazer algo. Como Paulo disse, Eu sou um prisioneiro do Senhor Jesus 
Cristo. E um prisioneiro apenas faz o que lhe é ordenado fazer. Paulo disse em Tito que 
“o ministério do Senhor deve ser bom servente daquilo que Deus tem incumbido em 
nós, e não devemos ter querer próprio”. E isso é a chave. Sem querer próprio. Não o 
que eu queira fazer, nem aonde eu queira ir. 
 

Jesus Disse, não minha vontade, mas a Tua seja feita. Se eu tivesse minha própria, 
eu seria convidado para os bons lugares, onde há dinheiro o suficiente para pagar 
minhas despesas, e onde eu pudesse ficar em um lugar com uma cama macia, e água 
quente e sem lagartos passeando, e sem mosquitos por ai enquanto se está pregando, e 
onde não se tem de preocupar com governo arruinado enquanto se está em seu país.  
 

38 - Mas como Paulo disse em 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; 
 

E eu gostaria de adicionar, perigo no ar, perigo em terra, e perigo no mar. Como 
quando eu viajei de canoa por 32 quilômetros por um oceano infestado por tubarões 
com a doença Africana do Sono em meu corpo, e então tento de viajar por 27 horas de 
avião para chegar em casa pensando que a qualquer momento eu iria morrer. E em outra 



viagem tento nosso avião pegando fogo sobre Chicago, e descobrindo que um motor 
estava completamente destruído sem turbinas sobrou no motor esquerdo e que o motor 
direito estava a pouco de se tornar um planador. 
 

39 - Em Perigos na terra, onde pela graça de Deus eu escapei de um carro 
bombardeiro. Se eu tivesse ouvido aos ministros locais ao invés do Espírito Santo eu 
teria estado fora da Embaixada dos Estados Unidos em Lima, Peru, quando um carro 
bomba saiu exatamente no mesmo tempo e lugar que me pediram para ficar por um dos 
ministros que queria que eu fosse com ele tentar um visto para ele. E em outra ocasião 
eu escapei de um homem bomba que pôs a bomba na mesma entrada pela qual eu tinha 
passado numa alameda em Manila, Filipinas. 
 

40 - E isso não diz nada. Eu perdi a conta de quantas vezes eu tenho sido atacado em 
meu próprio corpo com bronquite e pneumonia que vêm alguns dias antes de eu viajar 
para além do mar. E então tentar sentir-se bem pregando a 14 mil pés acima do nível do 
mar com seus pulmões metade cheios com metade pneumonia e a outra metade 
trabalhando com dificuldade por causa da altitude.  E ai quando eu estou me sentindo 
um pouco melhor, temos falsos irmãos indo à frente de igreja a igreja tentando persuadi-
los a boicotar nossos encontros, dizendo que o irmão Vayle e eu estamos pregando dois 
deuses! 
 

41 - Eu tenho tido homens de influencia escrevendo para 40 pastores em Lima, 
Peru, lhes dizendo para boicotar meus encontros, ou eles iriam cortá-los do livro de 
envio de fitas. E pastores recusando permitir tradutores de suas igrejas de escutar e 
traduzir para nós, mesmo depois de terem se comprometido a fazê-lo. Mas isso não 
impediu a Deus de espalhar a Doutrina da Mensagem. Ela está em 162 países e 
continua crescendo. 
 

De Perguntas e Respostas COD 61-1015M P31 o Irmão Branham disse, Agora, 
quando Israel estava em sua jornada da terra do Egito indo pela Palestina, era um tipo 
da igreja espiritualmente hoje em sua jornada para a terra prometida.  
 

42 - Então o que estamos olhando hoje é que depois que Deus envia o profeta sob o 
Pilar de Fogo com a Mensagem, Ele envia um ministério de ensinamento para 
posicionar o povo. O mesmo Deus no mesmo Pilar de Fogo fazendo os dois. 
 

1° Êxodo: Deus então envia um ministério de ensinamento por trás daquele profeta. 
 

Posição em Cristo 60-0522M P:15 O propósito deste estudo no livro de Efésios é 
posicionar a igreja onde esteja absolutamente em Cristo. É um tipo do Velho 
Testamento e o Livro de Josué, onde Josué dividiu a terra para cada homem. E ele fez 
isso pela inspiração. Como Moisés trouxe o povo para fora do Egito, o alho, e os deu-
os um lugar para onde Deus havia prometido quatrocentos anos antes, que Ele os 
traria para um lugar, uma terra santa de onde emana leite e mel. Moisés liderou os 
filhos de Israel para a terra, mas não os atravessou. E Jesus, no espiritual, às pessoas 
que... Um Espírito Santo foi nos prometido desde o principio; Jesus liderou-nos para a 
terra prometida. Mas o Espírito Santo Veio como Josué para atravessar e liderar, e 
dirigir, e para possuir a terra, ou possuir a igreja. Nós descobrimos, basicamente, 
então que em tempo... Assim este trecho estabelece o ministério do Espírito Santo nesta 
hora. 
 

43 - Filhos Manifestados de Deus 60-0518 P:10 então você notou Moisés, aquele 
grande realizador de milagres que levou Israel pela terra, e os levou para a terra 
prometida, mas não lhes entregou a herança? Ele não os deu sua herança; ele os 
liderou para a terra, mas Josué dividiu a terra para as pessoas. Certo? E Cristo trouxe 
a Igreja para o lugar aonde sua possessão foi feita para eles, foi dada a eles, apenas o 
Jordão a atravessar, mas o Espírito Santo é quem põe a igreja em ordem, o Josué de 



hoje põe a igreja em sua ordem, dando a cada um dons, lugares, posições. E Ele é a 
Voz de Deus falando ao interior do homem que Cristo salvou: O Espírito Santo. Agora, 
você entendeu muito isso? Agora, Nós estamos entrando no livro de Efésios. Agora, da 
mesma forma, Ele está posicionando a igreja no lugar a que pertence. Agora, Josué os 
posicionou em terra natural. Agora, o Espírito Santo está posicionando a igreja no 
lugar a que ela pertence, sua herança. 
 

Efésios é Paralelo a Josué 60- 0515E P:35 Josué, o grande guerreiro, ungido por 
Deus, posicionou na terra. Como Efésios na nova igreja, possuindo a terra, tomando 
conta. 
 

Efésios é Paralelo a Josué 60-0515 P:19 Agora, o livro de Efésios, como eu estava 
dizendo, na minha opinião, é um dos maiores livros do novo Testamento. Ele nos coloca 
num galho de onde o Calvinismo foge, e no outro de onde o Arminianismo foge, mas o 
Livro de Efésios desenha tudo junto e posiciona a igreja. Agora, Eu tenho comparado 
com Josué. E se você observar, Israel foi trazido para fora do Egito, e há três estágios 
em sua jornada. Um estágio era deixar o Egito. O próximo era o deserto. E o ultimo 
era Canaã. 
 

Adoção ou Colocação 60-0522 P:57 Predestinado antes da fundação da terra para 
adoção de filhos, predestinado para a Vida Eterna. Agora, depois que você entra na 
Vida Eterna, depois que você foi salvo, santificado, cheio do Espírito Santo, vocês são 
filhos. Agora, Deus esperando para te posicionar, oh, assim você pode trabalhar por 
Seu Reino e Sua Glória. 
 

44 - 2° Êxodo: Deus então envia um ministério de ensinamento por trás do profeta. 
 

2 Timóteo 1:11  Para o que fui constituído pregador, e apóstolo, e doutor dos 
gentios.  
 

1 Timóteo 2:7 Para o que ( digo a verdade em Cristo, não minto ) fui constituído 
pregador, e apóstolo, e doutor dos gentios na fé e na verdade. 
 

Atos 26:12 Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos 
principais dos sacerdotes, 13 Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que 
excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. 14 
E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: 
Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. 15 
E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues; 16 
Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por 
ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como daquelas pelas quais te 
aparecerei ainda; 17 Livrando-te deste povo, e dos gentios, a quem agora te envio, 18 
Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a 
Deus; a fim de que recebam a remissão de pecados, e herança entre os que são 
santificados pela fé em mim. 19 Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão 
celestial. 
  

Perseverança 62-0608 Você sabia que a Bíblia fala da aparição do Senhor, e 
também a vinda do Senhor, e que são dois trabalhos diferentes? Procure e veja se isso 
está certo. A aparição e a vinda são duas coisas diferentes. A aparição do Senhor é 
agora. Ele está aparecendo entre Seu povo. Nós O vemos em Suas obras, a aparição, 
Seu Espírito Santo. Mas sua vinda será no estado físico. Para levar a igreja para cima. 
Mas veja, temos aprendido pela Palavra, justificação, santificação, batismo do Espírito 
Santo. E agora a igreja está chegando à tal estado, pronta, esperando. As posições...  e 
as posições da igreja estão ficando em seus lugares. Os mestres estão definindo os as 
posições. Os dons estão se manifestando. Oh, há muitas personificações. É certo. 
Esperamos isso. Mas há o real também. Antes que haja um dólar falso, deve haver 



primeiro um original do qual ele possa ser feito. É correto. Nós temos todas essas 
comparações carnais, mas que não ficam longe do real. Apenas—apenas faz o real se 
destacar. 
 

Como fui com Moisés 60-0911M P:35 Eu quero que vocês observem o que tomou 
lugar. Josué, quando saiu em sua primeira campanha, a primeira vez para provar que 
ele era o verdadeiro Josué... Israel devia saber disso. Sem duvidas, o clero tinha uma 
idéia diferente. Eles disseram, “agora, nós acamparemos aqui até a primavera, ou até 
mo verão, o Jordão vai secar”. E olhe como Deus atira algumas das coisas mais banais 
na frente do espiritual Josué. O levou até lá no mês de abril, quando o Jordão tinha três 
ou quatro vezes seu volume. Ele estava testando-o para ver se ele realmente era Josué. 
Deixe tudo ir errado. Deixe todos os outros prosperar. Deixe os outros prosperar. 
Deixe o homem que tem uma capa de religiosidade negar o poder disso, prosperar e te 
mostrar as costas. Mas se você sabe onde vai permanecer, você vai permanecer. 
Indiferentemente, se o mundo todo te deixa para baixo, você apenas permanece o 
mesmo. Você não mudar nesse mundo. 
 

Oh, isso é tão bonito porque é a verdade, e nisso inclinemos nossos corações e 
nossas cabeças em palavras de agradecimento e oração. 
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