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01 - Provérbios 1:28 Então clamarão a mim, mas eu não responderei; de madrugada me 
buscarão, porém não me acharão.  
 

João 1:11 Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 12 Mas, a todos quantos o 
receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome; 13 Os 
quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de 
Deus. 14 E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do 
unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 
 

02 - Oremos. Querido Pai, nós quase certamente sabemos como em cada era em que vieste à 
terra para visitar Teu povo, Teu povo deixou passar por alto pela maneira que vieste. E é por 
isso, Pai, quando vieste cada vez exatamente do modo que Tu disseste que viria, que Teu povo 
continua a ignorar Tua Presença quando estás aqui. Mas somos agradecidos que nesta hora Tu 
tens um povo que reconhece Tua Presença entre nós. Agora, Pai, pedimos que Tu nos ajude a 
tirar a nós mesmos do caminho, que Tua Santa Presença possa ministrar a nós Tua palavra, que 
tenhamos um melhor entendimento do porquê Tu estás aqui, e que possamos ser melhor 
preparados para a mudança de corpo, porque pedimos isto no amado nome de Jesus Cristo. 
Amem! 
 

03 - Agora, esta manhã eu gostaria de focar nestas palavras, Veio para o que era seu, e os 
seus não o receberam. Irmão Branham disse que eles não perceberam Deus em cada era em 
que Ele veio. Eles O ignoraram porque esperavam que Ele viesse da maneira que eles 
esperavam que viesse, ao invés de vir do modo que Ele disse que viria em Sua Palavra. 
 

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." 
 

04 - Duas semanas atrás nós começamos olhando para a comparação Alpha e Omega do 
Ministério de Deus na forma de Pilar de Fogo. Como vocês estão bem avisados, Deus desceu ao 
homem identificado pela sua Presença Shekinah, a que chamamos de Pilar de Fogo em cada 
um dos três Êxodos. O primeiro Êxodo foi com Moisés, o segundo com Paulo e o terceiro 
com William Branham. 
 

05 - Em Perguntas e Respostas numero 3 que concerne comparações do Primeiro do nosso 
Alpha e Omega, nós revisamos o esquema de cada Êxodo e achamos em cada um as seguintes 
características. 



 
I) Havia um sistema que segurava o povo na escravidão 
II) O povo precisava ser liberto daquele sistema mas era incapaz de fazer por si mesmo, e 
chamavam a Deus por ajuda. 
III) Por esse motivo, Deus desceu para libertar Seu povo em cada um desses três Êxodos. 
 

06 - Agora, antes que prossigamos, gostaria de refletir uma vez mais como que no dia de Moisés 
foi o próprio Deus que desceu na forma de Pilar de Fogo para libertar o povo, mas usou um 
homem chamado Moisés para trabalhar através deste.  
 

Êxodo 3:7 E disse o SENHOR: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no 
Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores; 
E então encontramos que o próprio Deus desceu para libertar Seu povo. 
 

Nós é dito no livro de Atos 7:34 Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no 
Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. 
 

07 - Então 2000 anos atrás o povo estava mais uma vez escravizado por um sistema. Desta vez 
não uma forma civil de escravidão, mas de uma forma eclesiástica, para o sistema de uma 
igreja. Novamente, o próprio Deus veio ao povo na forma de Pilar de Fogo, primeiro em 
Seu Filho, e então voltou com o Apostolo Paulo. 
 

Atos 26:13 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: 
 

08 - Agora, novamente pela terceira vez Deus desceu na forma do Pilar de Fogo para libertar o 
homem da escravidão, e desta vez é também um sistema eclesiástico que prende o povo em 
escravidão aos seus credos e dogmas. 
 

Apocalipse 10:1 E VI outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem; e por cima da 
sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de 
fogo; 2 E tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo 
sobre a terra; 3 E clamou com grande voz, como quando ruge um leão; e, havendo clamado, os 
sete trovões emitiram as suas vozes 
 

09 - Agora, há algo sobre este rugido de Leão que nos conta que há um mistério profético aqui. 
 

Amos 3:7 Certamente o Senhor DEUS não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo 
aos seus servos, os profetas. 8 Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor DEUS, quem 
não profetizará?  
 

Então nós vemos em Apocalipse capítulo 10 que de fato é Deus falando numa voz profética, que 
é a Mensagem. 
 

10 - Observe em 1 Tessalonicenses 4:16, vemos que é Deus que desce do céu com um 
Alarido, o qual, é claro, é uma grande voz, como vimos em Apocalipse capitulo 10, e a vemos 
concordando com Amos 3  que está grande voz é como quando um Leão ruge. “Porque o 
mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e 
os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro”. 
 

Agora, o irmão Branham nos faz saber em sua mensagem chamada Uma Igreja Enganada Pelo 
Mundo 59-0328M P:50 ele nos conta a condição da igreja e como ela estava em escravidão aos 
credos e dogmas em seus duas.  
 



“Mas como Israel estava amarrado por seus reis, que não puderam seguir o real Rei, e quando o 
real Rei veio, eles não O reconheceram, e é assim hoje, O senhor, o Rei da Glória tem 
aparecido na forma do Espírito Santo, e, Senhor, Eles não sabem disto. Eles não percebem. 
Eles estão tão firmemente organizados que não entendem isso, porque não está em suas 
organizações. Senhor, é um trabalho do Diabo que fez isso com as pessoas. Que o Sansão de 
Deus, que a verdade no coração, aqueles que estão almejando e clamando, e suplicando e 
segurando firme, que eles fiquem com isso, senhor, até que esta safra amadureça, até lá vem 
novamente um jubilo em Sião, e lá vem um grupo que pode reconhecer e entender, que pode ver 
o Messias e o poder escondido que  é oculto do mundo, que eles não entenderão agora. 
Conceda, Senhor, que eles vejam isso. Pedimos do nome de Jesus. Amém”. 
 

11 - E de novo de Testemunho 64-0208 P:27 ele disse, “Israel saindo do Egito, como eu disse 
há alguns minutos atrás, é um tipo da noiva saindo da igreja. Quando Moisés iniciou seu 
ministério, se ajuntou em um lugar, em Goshen, começaram a orar porque sabiam que sua hora 
estava à mão, porque sabiam que algo estava lá. Seu libertador já havia chegado. Deus estava 
trabalhando, fazendo coisas, mostrando o que faria. Eles vieram de todas as partes do Egito, da 
mesma maneira que irão no dia de Sua vinda. Vão tirar pessoas da Metodista, Batista, Luterana. 
Todos aqueles que são identificados em Cristo pelo Testemunho, Deus os levará consigo 
quando vier.” 
 

E de Perguntas e Respostas COD 61-1015M P:31 o Irmão Branham disse, “Agora, toda a 
igreja hoje é o anti-tipo do tipo, sabemos disso.  Há um tipo e um anti-tipo. Agora, quando Israel 
estava em sua jornada do Egito indo pela palestina, era um tipo da noiva no hoje espiritual em 
sua jornada para a terra prometida... todos concordam com isso, não é? Todos os teólogos 
concordam, que era um tipo. 
 

12 - Então nós vemos que estamos vivendo na hora em que a igreja nominal segura o povo em 
escravidão para seu sistema e as pessoas que olham para fora das portas das assembléias a 
procura de Luz são consideradas anátemas, ou hereges, assim como era nos dias de Jesus e 
nos dias de Paulo, e de fato todos os dias.  
 

Olhe para o que aconteceu com Lutero, e Wesley. Homens de Deus com uma Mensagem de 
Deus, e rejeitados pelo sistema da igreja de seus dias. Qual dos profetas o pai não matou e 
crucificou em suas sinagogas? 
 

Mateus 23:29 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! pois que edificais os sepulcros dos 
profetas e adornais os monumentos dos justos, 30 E dizeis: Se existíssemos no tempo de 
nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. 31 Assim, 
vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. 32 Enchei vós, pois, a 
medida de vossos pais. 33 Serpentes, raça de víboras! como escapareis da condenação do 
inferno? 34 Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas; a uns deles matareis e 
crucificareis; e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em 
cidade;  
  

13 - Agora, eu gostaria de compartilhar algumas coisas que o irmão Branham disse concernente 
com a Presença de Deus no fim do tempo, porque as pessoas tem coisas misturadas a respeito 
de como Ele virá, mesmo que Ele nos tenha dito em Sua Palavra exatamente como virá. 
 

Do seu sermão Rainha de Sabá 61-0219 P18 o irmão Branham disse, “Agora, Ele disse, ‘Eu 
venho’. E quando Ele veio, as pessoas não O reconheceram. Veio exatamente da maneira que 
as Escrituras disseram que viria. Ele era o Messias Judeu. E não apenas o Messias Judeu, Ele 
era a semente prometida de Abraão, que nós temos estudado pela semana, pela igreja. E Ele 
veio ao Seu próprio [povo] e Seu próprio [povo]  não O recebeu. E ele tinha apresentado a Si 
mesmo ao Seu Próprio [povo]. E Ele veio para Israel, que era a igreja de Deus, e o povo de 
Deus, e a nação de Deus. E Ele veio ao Seu próprio [povo]  e Seu próprio  [povo] não O recebeu, 
mas tantos quanto O receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que 
acreditaram em Seu nome”.  
 



Deus em Simplicidade 63-0317M P:65 É estranho pensar como Deus faz tal coisa como essa. 
Deus Se ocultará em algo tão simples que os sábios deixaram passar a um milhão de milhas e 
depois voltaram rodeando, algo simples na simplicidade de Sua maneira de trabalhar e revelar a 
Si mesmo novamente. Eu pensei que há um texto ao qual devemos estudar antes que entremos 
nos grandes ensinamentos dos Sete Selos. Muitos não o percebem pela maneira em que Ele Se 
revela. Agora, o homem tem suas próprias idéias do que Deus deve ser e o que Deus vai fazer; 
E eu tenho feito a velha afirmação muitas vezes que o homem ainda continua homem. O homem 
está sempre dando louvores Deus pelo que Ele fez, e sempre olhando para o que Ele vai fazer, e 
ignorando o que Ele está fazendo. Vê? Vê?  
 

14 - O Evangelismo do Tempo do Fim 62-0603 P:30 A mesma coisa hoje, quando você vê Seu 
trabalho. Agora, nós já temos visto e testemunhado a Aparição do Senhor. Agora lembre-se, 
Aparição e Vinda são duas palavras diferentes: Aparecer e Vir. Agora é a Aparição; Ele já está à 
vista nestes últimos dias, bem aqui conosco nestes últimos poucos anos. Agora, isso é um sinal 
de Sua Vinda. Ele está aparecendo em sua Igreja na forma do Espírito Santo, mostrando que é 
Ele, porque as pessoas não podem fazer as coisas que você vê o Espírito Santo fazendo; Então 
é a Aparição do Senhor. Agora, você se lembra, disse ambos, “Aparição” e “Vinda”. 
 

Convencido e então de Acordo 62-0521 E-31  031 Agora, João estava tão certo de que veria o 
Messias, que disse, “Ele está em nosso meio agora”. Agora, veja. Observe. Há uma grande 
diferença no significado de Jesus aparecendo, e Jesus vindo. Há duas Palavras diferentes, 
significa duas coisas diferentes: A Aparição do Senhor, e a Vinda do Senhor. Agora, a aparição 
do Senhor é agora, quando Ele está aparecendo em Seu povo, Seu Espírito trabalhando no 
meio dele, provando que é Ele com eles, preparando-os para o rapto, para a vinda do Senhor 
para levar embora Sua – a Noiva (vê?): a aparição e a vinda. Tudo certo agora. 
 

15 - O irmão Branham disse que a Aparição é agora, em Seu Povo, mas ele esclareceu como 
Ele está aparecendo em Seu povo, dizendo, “Seu espírito está trabalhando no meio deles, 
provando”, que é vindicação, e pelo propósito de prepará-los para o rapto, para a vinda do 
Senhor que levará Sua Noiva. 
 

De novo se nós olharmos estas afirmações, nós vemos e ouvimos o irmão Branham dizendo que 
já temos testemunhado a Aparição, e isso é um sinal de Sua vinda. Ele está aparecendo para 
a Igreja na forma do Espírito Santo. Não é do corpo de Jesus que ele está falando aqui, mas a 
Presença de Deus na forma do Espírito Santo que é a forma de espírito. Então ele vai para 
vindicação dizendo, as pessoas não podem fazer as coisas que você está testemunhando. Tem 
de ser Deus. 
 

Soltando a Pressão 62-0309 E-58  058  Mas se você pode deixar tudo aquilo longe de você, 
diga, “Senhor Deus, eu creio em exatamente o que Sua Palavra diz, e creio (como pregamos 
noite passada), que a aparição de Deus vem antes da vinda do Senhor,” porque são duas  
palavras inteiramente diferentes. Vê? Agora é a aparição, como Ele prometeu que nos 
últimos dias estaria conosco. 
 

16 - Novamente o irmão Branham nos diz que há uma diferença entre Apariçao e Vinda, e a 
Aparição é agora, a presença do Espírito Santo no meio de Sua Igreja. Ele disse, “Nós O 
vemos, e sabemos que é Ele”. Como é isso? Pelo que ele fez entre nós, porque homem algum 
poderia fazer as coisas que somente Deus pode. Mais uma vez vemos então que a Aparição tem 
a ver com Presença e Vindicação.  
 

NÃO TEMAS 62-0620 E66 066 Há uma palavra diferente usada. A aparição de Cristo e a Vinda 
de Cristo, vê? São duas palavras completamente diferentes. Vê? Agora, Cristo está aparecendo 
nestes últimos dias em Sua igreja, trazendo Sua igreja em Unidade, e fé, e poder na Palavra, 
todos juntos; Quando Ele retornar, encontrará a mesma igreja. 
 

17 - Aqui começamos a ver muitos outros pontos que são muito importantes para entender a 
importância da Aparição. Observe que o irmão branham nos diz que isto é para reunir Sua igreja 
em uma unidade, e fé, e sabemos que fé é revelação, algo que é revelado. 
 



Portanto essa Aparição vai ser um evento que juntará os eleitos e por uma revelação de Deus, 
nos colocar juntos, como Paulo declara em 1 Coríntios 1:10 na Revelação do Apokolupsis de 
Cristo. Pedro menciona a mesma coisa em 1 Pedro 1:13. Note novamente o irmão Branham 
apontando o poder da Palavra que nos ilustra que deve haver uma amostra de poder que 
demonstra quem está em nosso meio, e esta demonstração de poder na palavra aponta 
novamente esta vindicação. Deus está aqui para vindicar esta Fé e por este desvelar ou revelar 
apoiado pela vindicação, Deus vai ajuntar Seus Eleitos. 
 

NÓS QUERIAMOS VER A JESUS 62-0627 E-76 076 Lembre-se, aparição e vinda são duas 
palavras diferentes. Vê? Ele está aparecendo agora na igreja, mostrando a si mesmo vivo depois 
de dois mil anos. ‘Senhores, queríamos ver a Jesus’”. 
 

18 - E de novo do seu sermão chamado DAQUELE TEMPO 62-07-13 E102  O irmão 
Branham disse, “Quantos sabem que há uma diferença entre a aparição de Cristo e a vinda de 
Cristo? São duas palavras diferentes. Agora é a aparição, a vinda será em breve. Ele está 
aparecendo em nosso meio, fazendo as obras que uma vez Ele fez, em Sua igreja. Agora, você 
é parte dessa igreja, e pela graça você crê. Eu sou um membro dessa igreja”. 
 

Note mais uma vez, o irmão Branham deixa claro que o que Cristo fez em Sua Primeira Vinda, 
Ele está aqui agora fazendo em Sua Aparição. Mais eu quero que vocês saibam também  que 
Ele disse que está no meio do povo como estava lá atrás. Em Lucas 17, os Fariseus 
perguntaram a Jesus quando Seu reino viria, e Ele disse, “Meu reino está em vós”. Ele não 
estava dizendo aqueles Fariseus rejeitadores de Cristo que Seu reino estava neles, mas aquela 
palavra é “entos”, que significa “em seu meio”. 
 

DEUS TEM UM CAMINHO PROVIDO 62-07-28 E-81 Agora, lembe-se destas duas palavras que 
lhes disse: a aparição de cristo e a vinda de cristo são duas diferentes palavras. Cristo está 
agora aparecendo na plenitude de Seu poder. Sua vinda será posteriormente: Sua aparição 
antes da sua vinda. 
 

19 - Novamente vemos a ênfase no poder que é vindicação e a cronometragem estratégica que 
ele disse que a Aparição é antes da Vinda. Permitindo-nos saber que estamos agora 
testificando a Aparição, é isso é bem antes da Vinda. 
 

E os três Êxodos são sobre isso. Em cada um nós vemos onde Deus desceu na forma de Pilar 
de Fogo e levantou um ministério para libertar um povo de algum tipo de sistema civil 
eclesiástico que segurava o povo em escravidão. 
 

20 - Então o que é que Seus vai fazer nesse fim-de-tempo parecendo como ele fez em cada 
êxodo no passado? Deus levantará um homem com uma Mensagem, e ungi-lo para um trabalho. 
 

IV) Deus unge um homem para ser Seu profeta. 
 

1° Êxodo: Deus unge um homem para ser Seu profeta para liderar o povo para fora de um 
sistema. 
 

Êxodo 3:9 E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a 
opressão com que os egípcios os oprimem. 10 Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para 
que tires o meu povo ( os filhos de Israel ) do Egito. 11 Então Moisés disse a Deus: Quem sou 
eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? 12 E disse: Certamente eu serei contigo; e 
isto te será por sinal de que eu te enviei: Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a 
Deus neste monte. 13 Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e 
lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós; e eles me disserem: Qual é o seu nome? 
Que lhes direi? 14 E disse Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás aos 
filhos de Israel: EU SOU me enviou a vós.  
 

21 - Então vemos que Deus desceu para libertar o povo, mas usou Moisés para fazer o trabalho. 
Deus dando apoio ao seu vaso escolhido. 
 

Água da rocha 55-0224 P:23 Então, quando o tempo se aproxima, Deus levantou a Moisés para 
fazer o trabalho que Ele o ordenou a fazer. E Moisés foi ao Egito, e com mão poderosa levou os 



filhos para fora da escravidão. Levou-os ao Mar vermelho e o cruzarão em sua jornada para a 
terra prometida. Muito, muito bonito tipo da noiva hoje. Não está você agradecido por ter saído 
do Egito? Oh, foi tomado dos velhos potes de alho, e de carne, e coisas do mundo, danças e 
obrigações do mundo, e agora, lançado na terra e Beulah (amém), tendo encontro no 
acampamento aqui. O Pilar de Fogo continua marchando, construindo novos acampamentos 
todos os anos. Correto? 
 

22 - Obedeça a voz do anjo 50-0713 P9 Esta palavra que acabamos de ler, foi Deus enviando 
Moisés. Moisés teve um estranho, peculiar nascimento. Foi apenas tempo para a roda profética 
de Deus, para fazê-los se mexer e ter algo para vir para permitir que Ele prometesse a Abraão 
levar o povo embora, e Ele fez. Deus sempre se movimenta em tempo. Você crê? Agora, nós 
estamos no dia; nós estamos nos últimos dias. Mas o quão perto do fim, eu não sei: ninguém 
sabe, nem mesmo os anjos ou o Filho de Deus; o Pai, apenas, sabe. Mas estamos nos últimos 
dias, e Ele prometeu que estes sinais e maravilhas seriam feitos nos últimos dias. Então se Deus 
levantou um homem pelo nome de Moisés, ele havia nascido neste mundo para aquele propósito 
específico, para libertar o povo que estava em escravidão, que não podiam ajudar a si mesmos... 
E Ele os trouxe para fora, pelo Seu... Não Moisés. Moisés nunca concebeu um milagre. Foi o 
Anjo de Deus que foi antes de Moisés. Foi um Pillar de Fogo a noite, uma nuvem de dia. E 
quando você vê a fotografia que vamos mostrar-lhes, brevemente, se não temos. Eu creio que 
vocês vão sentir  que é o mesmo Pilar de Fogo que está liderando o povo hoje, o Anjo de Deus, 
o qual nós sabemos, é o anjo que liderou Moisés era o anjo do pacto, Cristo, o Filho de Deus. E 
agora... (note que o irmão branham se corrige aqui) ou, o Logos que saiu de Deus, era o Filho de 
Deus. Então quando... Deus libertou os filhos de Israel quando estavam em escravidão e não 
podiam ajudar a si mesmos. 
 

2° Êxodo: Deus unge um homem para ser Seu Profeta para liderar o povo para fora de um 
sistema eclesiástico escravista. E antes que prossigamos, sente-se firme para ouvir o que vou 
dizer, porque normalmente nós pensamos nos três êxodos como Moisés, Paulo e William 
Branham, mas isso é apenas parte do quadro, realmente. Moisés foi o profeta ao qual Deus 
disse que seria Deus para o povo e Arão seria seu profeta. Jesus veio como o Deus-profeta, e 
William branham foi o profeta de Deus vindicado para esta hora. Mas em cada era houve um 
ministério de ensinamento que seguiu o profeta da era. Lembre-se, o profeta para a era foi a 
Palavra de Deus manifestada em carne para aquela era. Moisés e Seu ministério eram a Palavra 
revelada para aquele dia, e Deus manifestou a si mesmo no corpo de Seu filho Jesus para 
revelar a si mesmo naquele dia. E Deus usou William Branham neste dia. 
 

23 - Mas depois que Moisés trouxe o povo para fora, Josué os levou para dentro. Depois que 
Jesus levou o povo para fora do Judaísmo e da lei e legalismo, Paulo, o professor dos 
Gentis trouxe-os para dentro de Cristo, a Palavra e as promessas de Deus. E então nesta 
hora tivemos um profeta para liderar para fora da denominação, mas Deus Quem é o 
Professor tem permanecido na cena e está aqui para liderar-nos para o Milênio.  
 

Então vamos olhar para o Deus-Profeta no 2° Êxodo, e como Deus foi manifestado no corpo de 
Seu Filho para declarar a Si mesmo ao mundo.  
 

Atos 10:38 Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude; o qual 
andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.  
 

Senhores, queríamos ver a Jesus 64-034 P:53 Ele era o profeta de Deus ungido. Ele era o 
Deus-profeta. Ele era o que todos os profetas eram, estava Nele mais o resto do que Deus era. 
Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Ele era Deus, Emanuel, a 
Plenitude de Deus nos feito conhecido na pessoa de Seu Filho Jesus Cristo, o segundo atributo 
de Deus. 
 

24 - Atos 2:36 Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós 
crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.  
Então se Deus o fez Cristo, ele não era Cristo antes que Deus O fizesse Cristo. Olhe, Cristo 
já tem sido o ministério de Deus, como Deus poderia ungir um homem e usá-lo em Seu lugar. 
Perceba como as pessoas não notam isso quando vem. 



 

Maior que Salomão está aqui 62-0628 P:85 Ele conheceria os segredos e os revelaria. Um 
Dom. ele era um profeta, e poderia entender e relatar. E aqui Jesus, o ungido Filho de Deus 
parado ali, era maior que Salomão, e eles o chamaram de espírito do diabo. ‘Ele é um 
oportunista’, Ele disse, ‘Aquela rainha se levantará no julgamento com esta geração e a 
condenará’. 
 

25 - Gálatas 4:22 Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava, e outro da 
livre. 23 Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas, o que era da livre, por 
promessa. 24 O que se entende por alegoria; porque estas são as duas alianças; uma, do monte 
Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. 25 Ora, esta Agar é Sinai, um monte da 
Arábia, que corresponde à Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. 26 Mas a 
Jerusalém que é de cima é livre; a qual é mãe de todos nós. 27 Porque está escrito: Alegra-te, 
estéril, que não dás à luz; Esforça-te e clama, tu que não estás de parto; Porque os filhos da 
solitária são mais do que os da que tem marido. 28 Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa 
como Isaque. 29 Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o 
era segundo o Espírito, assim é também agora. 30 Mas que diz a Escritura? Lança fora a 
escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. 31 De 
maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre.  
 

3° Êxodo: Deus unge um homem para ser Seu profeta para liderar o povo para fora de um 
sistema. 
 

26 - Então, para sabermos o que e como Deus mais uma vez vai enviar um profeta e ungir esse 
profeta, nós devemos saber o que Deus disse sobre como ele vai fazer. 
 

Nós encontramos nossa resposta em Deuteronômios capítulo 18. Vamos começar no versículo 
15. 
 

Deuteronômios 18:15 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.  
 

27 - Agora bem aqui, Deus diz, “Eu farei uma certa coisa, e Eu farei de um certo, certo modo, 
e Eu usarei um homem para fazer isso”. E se você não ouvir a esse homem, quando ele vem 
em nome do Senhor, com “minhas palavras em Sua Boca, (é isso que o “Assim diz o Senhor” é”) 
então está tudo acabado para você. 
 

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.  
 

28 - Em outras palavras, essas pessoas serão tão bem julgadas que matarão a pessoa certa 
todas as vezes. Sim, certo? Não são estes as mesmas pessoas que disseram, “qual dos profetas 
seu pai não matou?” você pode ver onde Israel estava quando mataram a pessoa errada na hora 
errada. Você pode dizer se é Deus ou não. Deus nos disse como falar, mas irão eles se 
calar e ouvir tempo o suficiente para saber se é Deus ou não? 
 

22 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.  
 

29 - E como o Irmão Vayle etiquetou isso, isso é vindicação, vindicação profética que dá ao 
profeta autoridade para falar. Porque um ministério de um profeta traz a Palavra, não 
sinais e maravilhas. Os sinais e maravilhas são meras incidências para tomar sua atenção e 
provar o que está vindo de quem. Ou quem está enviando o que. Vê? 
 



Restauração da árvore noiva 62-0422 P169 há uma igreja natural; é a feita pelo homem. Igreja 
espiritual... você sabe, a Bíblia diz, “Lance fora a escrava e sua criança (Hagar), pois ela não 
será herdaira com uma mulher livre seu filho”. Vê? Então a igreja natural, vai herdar o que? A 
ligação das rodas, o feixe dos fardos para serem queimados; e ela não herdará, ser herdeira 
com a mulher livre. Se a escrava está em escravidão com sua criança organização, não será 
herdeira com a mulher livre; porque o filho da mulher livre irá no rapto. E o filho da escrava ficará 
no julgamento. Vê? “lançai fora, diz o Espírito do...” Sim, Senhor. 
 

30 - Ungidos dos últimos dias 65-725 Agora, eu quero que saibam que isto é certo. E você que 
ouve esta fita, você pode ter pensado hoje que eu estava tentando dizer sobre mim mesmo, 
sendo que eu estava mencionando esta Mensagem. Não tenho mais o que fazer com isso, 
nada mais do que uma voz. E minha voz, mesmo contra meu melhor julgamento... Eu quis 
ser um caçador. Mas este é o desejo de meu Pai que eu declaro fazer, e determinado fazer. 
Eu não era Aquele que apareceu no rio; eu estava apenas parado lá quando Ele apareceu. 
Eu não sou Quem executa estas coisas e prediz o que acontece tão perfeitamente; Eu sou 
apenas aquele que está por perto quando Ele faz. Eu era apenas uma voz que Ele usou pra 
dizer isso. Eu não era o que sabia; é o pra que eu apenas me entreguei, que Ele falou 
através. Não sou eu. Não foi o sétimo anjo, oh, não; foi uma manifestação do Filho do 
Homem. Eu não era o anjo, sua Mensagem; era o ministério que Deus desdobrou. Não é 
um homem; é Deus. O anjo não era o Filho do homem; ele era um mensageiro do Filho do 
homem. O Filho do Homem é Cristo. Ele é aquele de que você está se alimentando. Você 
não se alimenta de um homem. Um homem, suas palavras falharão, mas você está se 
alimentando do infalível Corpo-Palavra do Filho do homem. Se você não tem se alimentado 
inteiramente de cada Palavra para te dar força ara voar sobre todas estas denominações e 
coisas do mundo, fará você neste momento, enquanto oramos? 
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